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RESUMO 

A agricultura vem se modernizando e a mecanização já é uma realidade em todas as etapas do 

processo produtivo . Sendo assim, máquinas voltadas para aplicação de defensivos entram nesse 

cenário como grandes aliadas no controle de pragas, doenças e insetos que possam interferir na 

produtividade do campo. Com a inserção preocupação com a pulverização é em relação 

qualidade da aplicação e consequentemente a garantia de que o produto utilizado esteja 

atingindo o alvo. Na agricultura de precisão, estando essas máquinas em campo, surge a 

necessidade de coleta, monitoramento e gerenciamento dos dados gerados por elas e a 

Telemetria vem como um instrumento fundamental nesse processo pois possibilita o 

compartilhamento remoto de dados sobre esses equipamentos facilita no controle dessas 

atividades e fornece diagnósticos que podem otimizar a produção e aumentar a produtividade. 

O presente trabalho objetivou apresentar um estudo de caso descrevendo as atividades 

desenvolvidas durante estágio em uma propriedade no município de Campo Novo do Parecis-

MT e relatar os problemas operacionais identificados nos processos de pulverização e no 

sistema de telemetria propondo soluções quando possível. As atividades desenvolvidas foram: 

monitoramento de pragas, métodos de controle, manejo de regulador de crescimento e 

atividades exclusivamente relacionadas a aplicação com pulverizadores como o processo de 

elaboração do receituários, separação dos produtos e preparo da calda. Também foram 

realizadas atividades de  acompanhamento da telemetria desde as plataformas utilizadas até 

descarregamento desses dados. Buscou-se também discutir os problemas operacionais e 

levantar questionamentos e soluções sobretudo para a falta de planejamento operacional que 

explica o baixo rendimento das máquinas na empresa e a velocidade lenta da internet que 

dificulta o descarregamento dos dados da telemetria. 

 

Palavras-chave: Pulverização. Agricultura de precisão. Remoto. 



 

ABSTRACT 

 

Agriculture has been modernizing and mechanization is already a reality in all stages of the 

productive process. Thus, machines directed to the application of agrochemicals enter this 

scenario as great allies in the control of pests, diseases and insects that can interfere in the field 

productivity. With the concern of insertion with the spraying it is in relation to the quality of 

the application and consequently the guarantee that the product used is reaching the target. In 

precision agriculture, with these machines in the field, there is a need to collect, monitor and 

manage the data generated by them, and Telemetry comes as a fundamental instrument in this 

process, as it allows the remote sharing of data in these equipment, facilitating control of these 

activities and provides diagnostics that can optimize production and increase productivity. The 

objective of the present work was to present a case study describing the activities developed 

during a stage in a property in the municipality of Campo Novo do Parecis-MT and to report 

the operational problems identified in the spraying processes and in the telemetry system 

proposing solutions when possible. The activities developed were: pest monitoring, control 

methods, growth regulator management and activities exclusively related to spray application, 

such as preservative preparation process, product separation and defensive syrup preparation. 

The telemetry monitoring activities were also performed from the platforms used until the data 

was downloaded. We also sought to discuss operational problems and raise questions and 

solutions, mainly due to the lack of operational planning that explains the low performance of 

the machines in the company and the slow internet speed that makes it difficult to download the 

telemetry data. 

 

Keywords: Pulverization. Precision agriculture. Remote. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor agrícola tem grande relevância para a economia brasileira, representa 

importante parcela do produto interno bruto (PIB) do país. Dessa forma, para atender a 

crescente demanda por alimentos a tecnologia vem como uma indispensável ferramenta para 

potencializar a produção agrícola. 

No estado do Mato Grosso as tecnologias de aplicação são bastante difundidas e 

utilizadas para a maximização dos resultados, otimizando assim a produção agrícola. O Mato 

Grosso destaca-se nacionalmente produção de algodão, milho e soja. Em relação à produção de 

soja o estado conseguiu um acréscimo de área de 7,39%, do total nacional que foi de 16,34% 

na safra de 2016/2017 em comparativo com a safra anterior. Já para as culturas do algodão, 

milho e soja, os valores de produção obtidos foram 66,04%, 29,51% e 26,74% respectivamente 

em relação a produção nacional (IBGE 2014). 

 No tocante à tecnologia de aplicação de produtos agroquímicos, a metodologia de 

pulverização e otimização da operação estará sempre alicerçada no tripé: qualidade do produto, 

modo e momento correto de aplicação. Independente da extensão da área plantada e da 

classificação do agrodefensivo, a aplicação deve ser feita de maneira uniforme, durante todo o 

ciclo de produção para evitar problemas fitossanitários. Outros fatores apresentam considerável 

importância no resultado final da aplicação, tais como: o clima, o hospedeiro, o alvo biológico, 

o ingrediente ativo e a metodologia de preparo da calda defensiva. Isso implicará na melhoria 

da qualidade da cultivar (MATTHEWS, 2008).  

 Neste sentido, para potencializar os resultados das tecnologias de aplicação, é necessário 

utilizar uma técnica que processe automaticamente as informações obtidas, na medida em que 

outros dados são coletados com maior fluidez e exatidão, desta forma, possibilita a 

comunicação remota e transmissão dada para um sistema na central de monitoramento. A 

técnica que corresponde a essas demandas pode ser definida como telemetria, palavra derivada 

do grego: tele = remoto e metron = medida (SANTESSO, 2018). 

Na agroindústria a telemetria possui um sistema composto por um software, um 

periférico e/ou telemedidor. Esse telemedidor é um dispositivo físico, com exemplares e 

funções das mais diversas, tais como sensores, medidores, transdutores e outros que coletam 

dados (medidas) analógicos ou digitais dos pontos a serem monitorados. (SANTESSO, 2018) 

Mesmo com notória importância atribuída ao uso da telemetria na agricultura, ainda 

há poucos estudos na literatura para subsidiar a discussão acerca de tal tecnologia. Portanto, é 

necessário um investimento maior em pesquisas sobre a mesma, pois ela é capaz de fazer 

diagnósticos precisos, essenciais para a condução de uma espécie agrícola a ser cultivada. 
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Tendo em vista a necessidade de estudos sobre o assunto, o presente trabalho 

objetivou apresentar um estudo de caso descrevendo as atividades desenvolvidas no estágio e 

relatar os problemas operacionais identificados na pulverização e no sistema de telemetria 

propondo soluções em uma propriedade em Campo Novo do Parecis-MT. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesse tópico será abordado de forma geral, pontos que contribuem para o 

embasamento teórico do trabalho que envolve a caracterização do município de Campo Novo 

do Parecis, uma breve revisão a respeito de tecnologia de aplicação e o cenário atual da 

agricultura de precisão e telemetria.  

 

2.1 Tecnologias de aplicação de defensivos na agricultura 

Dentro do cenário da agricultura moderna, os agricultores precisam otimizar a 

produção, evitar perdas e aumentar a produtividade. Ainda assim, mesmo com o avanço das 

tecnologias voltadas para aplicação e o uso de agroquímicos e pulverizadores de alta eficácia, 

os produtores rurais ainda sofrem com perdas. Em função de diferentes dificuldades que 

influenciam diretamente a ineficiência na aplicação dos produtos, esses produtores não 

mensuram as perdas que ocorrem nas suas lavouras (MATUO, 2001). 

 Os defensivos agrícolas são ferramentas fundamentais no sistema de produção 

agrícola na medida em que tornam possível o controle de pragas e doenças. Tecnologias de 

aplicação vêm sendo desenvolvidas constantemente a fim de aumentar a eficiência de aplicação 

desses produtos sobre o alvo. Segundo Matuo (2001), define-se como tecnologia de aplicação 

de produtos fitossanitários “o emprego de todos os conhecimentos científicos que possibilitem 

a adequada aplicação do produto biologicamente ativo no alvo, em quantidade precisa, de forma 

econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas”. Pode também ser considerada 

como a utilização de conhecimentos que permitam a colocação do produto ativo no alvo, em 

dose necessária e com menor contaminação ambiental (RAMOS, 1998). 

Além da aplicação do produto, a tecnologia considera a relação entre o meio 

ambiente (praga, planta, daninhas, agrotóxico) e as questões operacionais dos equipamentos, 

visando um controle eficaz, com lucros consideráveis e menor índice de contaminação 

ambiental. O processo de aplicação requer o emprego de conhecimentos científicos e técnicos 

que aliados irão corresponder ao controle esperado. Condições referentes a praga, momento de 

aplicação, condições ambientais, tipo de produto e  máquina influenciam diretamente na 

qualidade da aplicação. 

O catálogo de bicos de pulverização deve sempre ser usado pelo operador e 

profissional diretamente ligado à aplicação, pois a partir da escolha desses bicos será possível 

realizar diferentes atividades com tamanho de gotas e vazão adequadas a cada situação. 
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Vale ressaltar que, para garantir que a quantidade de produto esteja dentro do 

esperado e planejado, o pulverizador deve estar devidamente regulado, fazendo-se necessário a 

compreensão acerca de determinadas fatores. Os bicos de pulverização são colocados nas barras 

dos pulverizadores e são os responsáveis por transformar a calda em pequenas gotas e lança-las 

na lavoura. Os bicos podem ser do tipo cone, leque e especiais (antideriva, injeção de ar, 

defletores, raindrop). Quanto ao volume, esse varia conforme o equipamento que está sendo 

utilizada, a incidência da praga, a formulação e do tipo do produto, as condições climáticas e o 

estádio de desenvolvimento da cultura. Além de determinar o volume é necessário também 

verificar o tamanho e o quanto da gota atinge o alvo (ANTUNIASSI, 2005).  

 

2.2 Pulverização e tipos de pulverizadores 

O uso de um bom pulverizador agrícola é fundamental na qualidade da aplicação. 

A disposição de gotas líquidas em fragmentos menores define o ato de pulverizar (GARRIDO, 

2003). Na agricultura a pulverização é utilizada para aplicação de defensivos e fertilizantes e 

pode ser feita tanto por via área como terrestre. Essas máquinas de pulverização garantem que 

o produto seja distribuído de forma uniforme.  

Em grande parte, os agroquímicos são vendidos em suspensão concentrada devendo 

ser diluídos em água. Depois de diluída, a calda é aplicada sobre a cultura com o auxílio do 

pulverizador, o que irá auxiliar no controle de problemas fitossanitários incidentes sobre a 

lavoura (ANDEF, 2004). 

Determinar qual máquina deve ser utilizado é uma das etapas primordiais para 

garantir uma aplicação eficiente. Nessa escolha é importante considerar também as condições 

referentes a cultura e a área de aplicação como tamanho da área, espaçamento de plantio e 

topografia . Entre os equipamentos que podem ser encontrados no mercado podemos citar os 

seguintes pulverizadores:  

1. Costal 

Pulverizadores costais são constituídos de um reservatório com alças que pode ser 

levado nas costas, semelhante a mochilas. Pode ser manual, elétrico ou a combustível. É 

importante ressaltar que no caso do pulverizador costal, este deve sempre ser carregado pelo 

aplicador, inviabilizando a utilização deste tipo de equipamento para áreas extensas.  

O pulverizador costal pode ser manual ou motorizado, sendo que o segundo oferece 

um custo bem maior que o primeiro, porém ainda não se comprova diferença significativa de 

eficiência entre os dois. Além do custo, o motorizado, demanda manutenção mais frequente e 
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ainda possuem maiores chances de apresentarem problemas durante o processo (MATUO, 

1990). 

2. Pistola 

Os pulverizadores em pistola funcionam com ar comprimido e podem ser acionado 

tanto manualmente (no caso de hortas, pomares, jardins) como eletricamente. (MATUO, 1990). 

Diversos escritores já consideram que a utilização de pistolas é umas das formas de 

pulverização mais indicada para culturas arbustivas e arbóreas, pois, através de clareiras, o 

aplicador pode atingir as partes internas. Contudo, esse tipo de pulverizador demanda volumes 

altíssimos de água para que a planta seja coberta por completo (FAO, 2001). 

3. De barra 

Pulverizador de barra consiste em uma barra com bico montados nas pontas de 

pulverização. Esse tipo de pulverizador abrange grandes áreas em curto tempo e devido a isso 

é um dos tipos de pulverizadores mais indicados para produtores que querem aplicar qualquer 

volume de produção, mas visam alta eficiência na cultura. A barra  é empregada em culturas 

anuais, tais como soja, milho, trigo, batata e horticultura (SIQUEIRA, 2008). 

 Geralmente é montada na parte traseira do trator. Barras de até 12 metros são 

fixadas no quadro do pulverizador e aquelas com mais de 17 metros possuem sistemas 

pendulares, amortecimento e suportes elásticos. Esses mecanismos auxiliam de forma que as 

oscilações não sejam transmitidas diretamente à barra mas sim contidas pelo sistema de 

suspensão (SIQUEIRA, 2008). 

4. Atomizadores 

Nestes o produto é pulverizado sobre a lavoura por força de uma massa de ar em 

grande velocidade. Sendo assim, o produto pode atinge grandes distâncias. São mais utilizados 

em culturas perenes como café e laranja. Esses pulverizadores são conhecidos como 

pneumáticos e podem ser do tipo canhão ou costal motorizado (blog da Jacto). 

5. Turbo pulverizador  

Estes pulverizadores podem ser montados ou tracionados, levando uma corrente de 

ar para conduzir e orientar nas gotas geradas por bicos hidráulicos. Utilizados para plantas 

arbóreas, que apresentam copa grande e densa, com formas alterando o enfolhamento no 

decorrer das estações do ano. Isso ocasiona a necessidade de que uma energia complementar 

deva ser adicionada à pulverização a fim de garantir uma cobertura interna e superficial do alvo; 

motivo pela qual se emprega a assistência do ar (MOTA, 2011). 

Na barra de pulverização os bicos são colocados em distâncias uniformes. O 

formato e comprimento da barra são estabelecidos na saída do ventilador. Esses pulverizadores 
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dispõem de um ou mais ventiladores que produzem o fluxo de ar que leva as gotas dos bicos ao 

alvo. A energia necessária para a movimentação dos ventiladores pode ser provida pela TDP ou 

por um motor próprio (MOTA, 2011). Nos ventiladores de fluxo radial, as hélices do ventilador 

levam o ar consecutivamente em direção ao alvo, passando pela barra de bicos (MOTA, 2011). 

 

2.3 Pulverização de defensivos na cultura do Algodão 

O algodão é uma cultura de grande destaque mundial ocupando grande relevância no 

segmento alimentício e industrial. Devido à inserção de máquinas voltadas para semeadura, 

aplicação e colheita o Brasil vem se destacando na sua produção principalmente no Centro-

Oeste brasileiro. SOARES & SILVA (1999), afirmam que “as condições de estresse térmico, 

hídrico ou de radiação solar, que decorram em especial na fase reprodutiva da cultura, podem 

apresentar condições de desequilíbrio fisiológico na planta tornando-a mais frágil ao ataque de 

pragas e doenças, que atuam na qualidade dos frutos e dos capulhos sob tais condições 

meteorológicas, aplicações fundamentais para o controle podem ser ineficazes pelo uso 

inadequado de equipamentos de gota”.  

A precisão de atingir o alvo relaciona-se diretamente ao diâmetro das gotas. As gotas de 

diâmetro maior garantem penetração entre as folhas do algodão, e as gotas de menor diâmetro 

sofrem com a influência do vento, gerando deriva e a temperatura e umidade que geram 

evaporação (SUMNER, 1999).  É preciso adequar as gotas ao tamanho adequado garantindo 

eficácia biológica e segurança ambiental, de acordo com as condições ambientais no momento 

da aplicação (CUNHA, 2003). 

A Spodoptera frugiperda (Figura 1), por exemplo, tornou-se uma das principais pragas 

do algodoeiro e de manejo difícil, principalmente devido sua localização no algodoeiro, nas 

regiões mediana e basal das plantas. É provável que os produtos pulverizados não estejam 

atingindo o alvo em quantidade suficiente para promover seu controle efetivo, o que demanda 

quantidades exorbitantes de aplicação de defensivos agrícolas para a cultura.  
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Figura 1 – Spodoptera Frugiperda 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

2.4 Defensivos Agrícolas e suas classes  

Defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos empregados no 

controle de seres considerados como ameaça ao desenvolvimento de determinadas culturas. 

Também são denominados de agrotóxicos, pesticidas, praguicidas ou produtos fitossanitários. 

O termo agrotóxico é o utilizado pela legislação brasileira. Entre os defensivos são encontrados 

produtos que controlam plantas daninhas invasoras (herbicidas), insetos (inseticidas), fungos 

(fungicidas), bactérias (bactericidas), ácaros (acaricidas) e ratos (rodenticidas). Reguladores de 

crescimento, aceleradores de amadurecimento e floração também são considerados defensivos 

(BATISTA, 2011). 

Os defensivos agrícolas ou agrotóxicos podem conter um ou mais ingrediente ativo, que 

é a substância que tem ação sobre o alvo; e ingredientes inertes que têm a função de diluir o 

ingrediente ativo e facilitar sua dispersão ou penetração no organismo Geralmente o ingrediente 

ativo é o fator considerado na classificação de toxicidade da formulação, e por isso  é comum 

encontrar várias formulações com o mesmo ingrediente ativo. O glifosato no Brasil se encontra 

em cerca de 40 produtos distintos como o ingrediente ativo único. Os produtos poderão 

apresentar diferenças na concentração de glifosato e no tipo de ingredientes inertes mas o modo 

de ação será o mesmo  (BATISTA, 2011). 

Defensivos como inseticidas, herbicidas, fungicidas e acaricidas são os mais utilizados 

na agricultura. Inseticidas são usados para erradicar insetos, entre ovos e larvas. Os herbicidas 

compõem um tipo de pesticida. Eles são extremamente rápidos no seu modo de ação, 

apresentam baixo custo e efeito residual. Os maiores problemas do uso de herbicidas são 

a contaminação ambiental e o surgimento de plantas resistentes (BORLAUG, 2001). Os 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesticida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contamina%C3%A7%C3%A3o
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herbicidas intervêm nos sistemas bioquímicos de plantas, podendo levá-las à morte parcial ou 

total. Os fungicidas controlam fungos patogênicos e podem ser orgânicos e inorgânicos 

inseticidas são substâncias fatais aos insetos, em baixas se classificam em inorgânicos, 

orgânicos sintéticos, orgânicos naturais e biológicos. Já o fungicida, destrói ou inibe a ação 

dos fungos sobre as plantas de interesse econômico. Fungicidas sintéticos são muito usados na 

agricultura convencional, e constituem um grande risco ao ser humano e ao meio-ambiente, 

devido a alta toxidade e perigo que representam. Na agricultura alternativa (orgânica), o 

controle dos fungos é feito com produtos naturais, bem como faz uso de técnicas de manejo 

alternativas (BORLAUG, 2001). 

 

2.5 Agricultura de precisão 

A agricultura de Precisão é a grande promessa real da agricultura do século XXI. 

Os mais conservadores apresentam certo receio a esta mas ainda assim, não são capazes de 

conter a rapidez com que esse novo estágio da agricultura vem se instalando. E como toda era 

tecnológica, o avanço é inegável, houve amadurecimento, o mercado se estabeleceu e a 

academia vem sustentando cientificamente esse processo com resultados (BALASTREIRE, 

2000). 

A Agricultura de Precisão pode ser definida como “um sistema de gerenciamento 

agrícola baseada na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento de 

retorno econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente” (BRASIL, 2012, 

p. 6). Ou seja, um sistema de gestão que considera a variabilidade espacial do campo afim de 

obter resultado sustentável, socioeconômico e ambiental (BALASTREIRE, 2000). 

 É notório que que há uma perspectiva por parte da comunidade agrícola, de que 

as máquinas por serem sofisticadas, realizem os trabalhos autonomamente reduzindo a 

necessidade de intervenção humana (LINSLEY, 1926). Contudo, as máquinas, mesmo as mais 

sofisticadas ainda não são capazes de realizar a gestão da lavoura, porém auxiliam o produtor 

em seu planejamento agrícola (SORENSEN, 2010). 

 

2.5.1 Agricultura de precisão no Brasil 

No Brasil o termo agricultura de precisão chegou há 20 anos. Inicialmente as 

primeiras representantes eram as indústrias de colhedoras, que produzia mapas de 

produtividade de lavouras. Porém não havia quem explicasse de forma simples aqueles mapas, 

transformando-os em mapas de recomendações acessíveis a compreensão dos agricultores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungos
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Também ainda não havia máquinas no mercado para aplicação de fertilizantes em taxas 

variáveis no período compreendido entre 1996 e 2001. As primeiras máquinas brasileiras 

aplicadoras para taxas variáveis de granulados e pó, surgiram em 2001 e vieram equipadas com 

controladores importados (SORENSEN, 2010). 

 Em 2000 o governo norte-americano aboliu a deterioração do sinal GPS, que 

gerava erro exagerado nos posicionamentos. Daí então os receptores de navegação de baixo 

custo difundiram-se. Foi a partir de 2002 que a Agricultura de precisão ganhou força no 

mercado e surgiram as empresas pioneiras na consultoria de serviços de AP. Outra tecnologia 

de grande importância nesse período era a barra de luzes, que equipava os aviões agrícolas e 

começava a ser vendida para equipar pulverizadores autopropelidos e outras máquinas 

(STAFFORD, 2007). 

Depois foi a vez dos sistemas de direção automática se tornarem a grande novidade 

embarcada nos tratores e outros veículos. Em 2003 haviam duas grandes de AP’s . Uma 

relacionada à gestão da variabilidade espacial das lavouras trazendo recursos como os mapas e 

outra voltada para automação das máquinas (SRINIVASAN, 2006). 

 

2.5.2 Telemetria Agrícola 

Gerenciar a frota de máquinas é fundamental no planejamento, execução e controle 

das atividades agrícolas por estar diretamente ligada a obtenção de uma produção com lucro 

satisfatório. Os custos da maquinaria podem alcançar até quarenta por cento em relação aos 

custos totais de uma propriedade rural (SCHLOSSER, 2003). 

Levando-se em conta a capacidade de trabalho e a eficiência de campo, o estudo 

das operações agrícolas, busca a racionalizar a utilização das máquinas, implementos e 

ferramentas na execução das tarefas. É de extrema importância determinar o comportamento 

das máquinas em operação, analisando desde o consumo de combustível, velocidade da 

operação e largura de trabalho da máquina na medida em que isso infere diretamente na gestão 

das mesmas e na otimização da produção (VIEIRA & BRIZOLLA, 2009). 

 Redes de sensores em uma máquina agrícola, conectados a uma tomada de dados 

possibilita medir diversos parâmetros. Com a máquina conectada ao sistema, as informações 

coletadas remotamente precisam ser transmitidas para uma central de armazenamento para 

posterior monitoramento, avaliação e controle. Caram (2008) define a telemetria como “a 

transferência e utilização de dados provindos de uma ou mais máquinas remotas, permitindo 

uma comunicação instantânea, via rede de computadores fixa ou sem fio (wireless)”.  
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A telemetria conta com os sensores, que monitoram, controlam e medem alguma 

atividade. Nas redes sem fio, o espaço livre serve como forma de transmissão de dados para o 

envio de informações, bem como ocorre com a comunicação por radiofrequência ou por 

estrutura de telefonia móvel. O ZigBee IEEE 802.15.4 é um protocolo padrão de redes sem fio, 

de baixa  energia, baixo custo e alta confiabilidade, baseado em uma norma aberta global, 

indicada para transmissão de dados de sensores (ANDRIGHETTO, 2008).  

A tecnologia Global System for Mobile communications (GSM), a famosa rede de 

telefonia móvel, promove toda base para permitir a transmissão de dados com maior ou menor 

taxa de transmissão em todas as áreas, até mesmo as de difícil acesso. Assim, utiliza-se de 

operadoras de telefonia celular que permitem a concessão desses serviços em qualquer lugar do 

mundo. O protocolo General Packet Radio Service (GPRS) é uma tecnologia de dados 

disponível em redes GSM, que possui uma taxa de transmissão de dados de 26 a 40kbits s-1. 

Grande parte do território considerado agrícola, no Brasil, se mantém com tecnologias 

GSM/GPRS. (CARAM, 2008). 

 

 2.6 Caracterização da região e o local de desenvolvimento do estágio 

 

O município de Campo Novo do Parecis (Figura 2) pertence ao Estado do Mato 

Grosso, localiza-se a 384,5 km de Cuiabá, possui extensão territorial de 9.434,572 km² e situa-

se a 570 m de altitude. Segundo o IBGE (2018), a cidade possui uma população estimada de 

34.558 habitantes que no último censo de 2010 apontou 27.577 e densidade demográfica é de 

2,9 habitantes por km² (IBGE, 2010). Apresenta um PIB per capita de R$ 86.709,75 e deste, 

64,5% advém de fontes externas (IBGE, 2015). Faz divisa ao norte com o município de 

Brasnorte - Nova Maringá; ao sul com o município de Tangará da Serra e Nova Marilândia, ao 

leste com Diamantino e a oeste com Sapezal. 
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Figura 2 – Mapa do município de Campo Novo do Parecis 

 
Fonte: Google MAPS (2019) 

 
A sua economia é baseada na agropecuária, em especial à produção de grãos e 

plumas. Devido às condições naturais favoráveis, como topografia, clima e solos, o oeste do 

Mato Grosso se destaca em culturas mecanizadas (soja, algodão, cana), destinadas à exportação 

(Prefeitura de Campo Novo).  

O município de Campo Novo do Parecis é o 4º no Brasil em produção agrícola. 

Especificamente a economia do município baseia-se nos cultivos de soja, milho, algodão, arroz, 

cana-de-açúcar e é o maior produtor nacional de girassol e milho pipoca, garantindo 75%, da 

produção nacional (Revista Globo Rural).  

Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária (Indea, 2012) de Mato Grosso, para 

suprir toda essa demanda de produção, o município faz uso de grandes quantidades de 

defensivos agrícolas. O estado do Mato Grosso é o maior consumidor brasileiro de agrotóxicos, 

e o Brasil, o maior consumidor mundial. O Brasil despejou sobre suas lavouras 1,05 bilhão de 

litros de herbicidas, em 2012, entre inseticidas e fungicidas e só no Mato Grosso foram 140 

milhões de litros. 

O município é banhado pela Grande Bacia Amazônica e para esta bacia contribui a 

bacia do rio Juruena. Campo Novo tem um clima equatorial e tropical sendo o Centro-Norte 

Equatorial quente e úmido com 3 meses de seca, de junho a agosto e o Centro-Sul Tropical 

quente e sub-úmido com 4 meses de seca de maio a agosto. Chove muito mais no verão que no 

inverno. Tem uma temperatura média anual de 23.7 °C e apresenta precipitação pluviométrica 

de 1.900 à 2.400 mm/ano com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março (CLIMATE, 

2019). Os solos predominantes são latossolo vermelho-escuro álico ou distrófico em grande 

parte com textura arenosa, que correspondem a 90% (SEPLAN – MT). 
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3 METODOLOGIA  

O período de estudo deste trabalho se deu de 30 de janeiro de 2019 a 06 de maio de 

2019 e constituiu de um relato de experiência onde acompanhou-se as atividades realizadas na 

fazenda Chapada, localizada no município de Campo Novo do Parecis no estado do Mato 

Grosso.  

As atividades desenvolvidas foram descritas, posteriormente foram apontados os 

problemas verificados e por fim foram propostas soluções para as situações verificadas. 

 

3.1 Apresentação da fazenda chapada 

 

O trabalho foi realizado na fazenda Chapada I (Figura 3), que se localiza na Zona 

Rural do Município de Campo Novo do Parecis – MT. A propriedade iniciou o processo de 

plantio em 2011 e conta com uma área de 4.325,78 ha. 

 

Figura 3 – Fazenda Chapada, separada por talhões 

 
Fonte: Plataforma Farmcommand (2019) 

 
3.2 Equipamentos utilizados no processo de pulverização 

A fazenda possuía uma frota permanente de 3 pulverizadores autopropelidos da 

Jacto, sendo dois pulverizadores Uniport 3030 e um pulverizador Uniport 2500. Além disso a 

fazenda possuía pulverizadores costais da Jacto, que eram usados pontualmente em aplicações 

para experimentos ou testes (Figura 4). 
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Figura 4 – Pulverizador costal 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

A quantidade demandada de máquinas na fazenda era feita baseada num cálculo 

estratégico como base, após estudos em campo, que cada Uniport pulveriza cerca de 1300 ha 

por semana, perfazendo um total de 3900 ha o que supria a demanda de aplicação da área total 

de algodão da fazenda (que possui cerca de 3903 ha). 

Além das máquinas terrestres a propriedade continha dois aviões agrícolas que 

faziam aplicação uma vez na semana, ficando cada chefe de aplicação responsável por solicitar 

a vinda do avião e repassar as demandas de aplicação aérea, que geralmente correspondiam as 

baterias de bicudo e aplicações emergenciais em caso de infestações ou aparecimento 

inesperado de pragas nos talhões.  

 

3.2.1 Uniport 3030  

 

O Pulverizador Jacto modelo Uniport 3030 (Figura 5), presente na fazenda é um 

pulverizador autopropelido, de tração 4x4 com barra de 36 m e um tanque de 3000 L.  

 

  Figura 5 – Uniport 3030 e sua identificação  

 
Fonte: Manual da Jacto (2019) 
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 Ele possui um sistema de desligamento bico a bico que, segundo o fabricante, 

reduzem o consumo de agroquímicos diminuindo a sobreposição e gerando economia. Nas 

Tabelas 1 e 2, é possível verificar as especificações técnicas da máquina e do sistema de 

aplicação: 

 

Tabela 1 - Especificações técnicas do Uniport 3030 
Peso 

Peso da máquina vazia  9980 kg  
Dimensões 

Comprimento total  7,90 m  
Largura máxima (posição de transporte)  3,20 m  
Altura total com pneu 380 / 90 R46  3,90 / 4,10 m (posição baixa / alta)  
Distância entre eixos  3,80 m  
Bitola variável (11 em 11 cm)  2,60 a 3,15 m  
Vão livre regulável (posição baixa / alta)  1,55 / 1,75 m para pneu 380 / 90 R46  

Motor 

Marca  Cummins  
Modelo  QSB6.7  
Tipo  Turbo compressor com pós-arrefecimento de 

ar  
Número e disposição dos cilindros  6 em linha  
Potência nominal  243 cv @ 2500 rpm  
Torque  990 Nm @ 1600 rpm  
Ciclo  Diesel 4 tempos  
Cilindrada total  6,7 litros  
Sistema de combustão  Injeção eletrônica de combustível  
Arrefecimento  Líquido  
Filtro de ar  Tipo seco com indicador de restrição  

Sistema de tração Hidrostática 

Bomba hidráulica de pistões com controle eletrônico.  

Motores hidrostáticos de pistões axiais, redutores planetários com freio de estacionamento 
integrado e controle eletrônico de patinação.  

Direção 

Tipo  Hidrostática  
Freio 

Tipo  Hidrostático  
Pneus 

Pneus dianteiros  380 / 90 R46 (38 psi).  
Pneus traseiros  380 / 90 R46 (45 psi).  

Suspensão 

Dianteira e traseira  Pneumática  
Sistema elétrico 

Baterias  2 conectadas em paralelo 200 Ah  
Voltagem  
Alternador  

12 V  
200 A  
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Reservatórios (capacidades) 
Reservatório de combustível  275 L  
Reservatório de óleo hidráulico  210 L  
Óleo lubrificante do motor diesel  Mín.: 15 L – Máx.: 17,5 L  
Sistema de arrefecimento (motor + radiador)  26,3 L  
Redutores das rodas (cada)  1,2 L  

Cabine 

Coluna de direção  regulável  
Banco  pneumático  
Filtro do ar condicionado  Poliéster com carvão ativado  

Velocidades máximas 

Durante a pulverização  35 km/h – 20 km/h 
Deslocamento em vias internas da 
propriedade 

65 km/h – 20 km/h  

Fonte: Manual de Instruções Jacto (2019) 
 
 
Tabela 2 - Especificações técnicas do sistema do conjunto de aplicação do Uniport 3030 

Bomba de defensivo 

Modelo  JP 300  
Capacidade de recalque  300 L/min a 540 rpm  
Pressão máxima  200 psi  

Barras 

Comprimento  36 m  
Altura de trabalho  de 0,50 a 2,75 m  
Acionamento  Hidráulico  
Espaçamento (m)  0,35 
Número de Bicos 4 conjuntos 

Reservatório 

Capacidade nominal  3000 litros  
Reservatório de água limpa 

Capacidade  300 litros  
Reservatório de água limpa para lavar as mãos 

Capacidade  15 litros  
Incorporador de defensivo com lavador de embalagens 

Capacidade  25 litros  
Abastecimento 

Válvula  Válvula de engate rápido  
Abastecedor de fonte limpa  Bomba centrífuga  

Agitação da calda 

Mexedor mecânico com controle eletrônico de rotação  

Visor de nível 

Modelo  Coluna graduada  
Fonte: Manual de Instruções Jacto (2019) 

 
 

Internamente o Uniport 3030, possui um monitor, o OM 4200, que é responsável 

por todo o gerenciamento das funções e operação do equipamento. Ele possui funções com 
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simbologia padrão e que são acessadas por meio de toques na tela. Algumas funções podem 

ser acessadas por botões de atalho (Figura 6). 

 

Figura 6 – Monitor OM 4200 do Uniport 3030 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 
O GPS instalado na máquina é o modelo CFX-750, um monitor da Trimble de 8 

polegadas com tela sensível ao toque. Ele possibilita orientação e direção durante toda a 

pulverização, dando ao operador maior segurança e precisão durante toda a atividade. A Figura 

7 apresenta o Uniport 3030 utilizado na fazenda. 

 

Figura 7–Uniport 3030 da fazenda Chapada 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

3.2.2 Uniport 2500 Star. 

 

O Uniport 2500 Star (Figura 8) é uma máquina que possui um tanque de 2.500 l e 

barras de 28 m, que segundo a Jacto, garante um rendimento operacional 9% maior que as 

barras de 24 m.  
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Figura 8 –Uniport 2500 vista lateral, com as barras baixas 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 
 

A máquina é utilizada em operações para aplicação de inseticidas, herbicidas e 

fungicidas. O motor é o Diesel QSB 4.5 de 142 cv, aliado à uma transmissão de 10 velocidades. 

As Tabelas 3 e 4 apresentam as especificações técnicas da máquina e do sistema de aplicação: 

 

Tabela 3 - Especificações técnicas do Uniport 2500 Star 
Peso 

Peso da máquina vazia 7570 kg 
Dimensões 

Comprimento total  7,15 m 
Largura máxima (barras fechadas) 3,20 m 
Altura total com pneu 12.4 x 36” 3,65 m 
Altura total com pneu 13.6 x 38” 3,70 m 
Altura total com pneu 340/85 R38 3,66 m 
Distância entre eixos 3,30 m 
Bitola (variável de 10 em 10 cm) 2,10 a 2,70 m 
Vão livre do solo com pneu 12.4 x 36” 1,35 m 
Vão livre do solo com pneu 13.6 x 38” 1,40 m 
Vão livre do solo com pneu 340/85 R38 1,36 m 

Motor 

Marca Cummins  
Modelo QSB 4.5 
Tipo Turboalimentado com pós-arrefecimento de 

ar 
Número e disposição dos cilindros 4 em linha 
Potência 142 cv a 2200 rpm 
Ciclo  Diesel 4 tempos  
Cilindrada total 4,5 litros 
Sistema de combustão Injeção direta 
Arrefecimento Líquido  
Filtro de ar Tipo seco 2 elementos e indicador de 

restrição 
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Embreagem 
Tipo  Monodisco 
Acionamento Hidráulico 

Câmbio 
Número de marchas à frente 5 
Número de marchas à ré 1 

Transmissão 
Mecânica com tração nas rodas traseiras, diferencial de duas velocidades e transmis- 
são final por correntes duplas em banho de óleo.  

Direção 
Hidrostática 

Freios 
Hidropneumáticos, servo assistidos com dois circuitos independentes, com discos 
ventilados e pinças de dois cilindros nas rodas dianteiras e traseiras.  

Pneus 

12.4 x 36”  Dianteiro 40 psi e Traseiro 48 psi  
13.6 x 38” Dianteiro 42 psi e Traseiro 50 psi 
340/85 R38 Dianteiro 38 psi e Traseiro 46 psi 

Suspensão 

Pneumática com controle de altura automático. 
Sistema elétrico 

Voltagem  12 V 
Bateria 170 Ah  
Alternador 120 A  

Reservatórios (capacidade) 
Tanque de combustível 140 L 

Cabine 
Coluna de direção  Regulável 
Filtro do ar condicionado Poliéster com carvão ativado 

Velocidades máximas 
Durante a pulverização  16 km/h  

 
Para deslocamento em vias internas da  
propriedade (barras fechadas e tanque de  
defensivo vazio) 

35 km/h 

Fonte: Manual de Instruções da Jacto (2019) 
 

Tabela 4 - Especificações técnicas do sistema do conjunto de aplicação do Uniport 2500 Star 
Pressão máxima do circuito de pulverização 

Máquinas com bomba JP 150 300 psi² 
Barras 

Comprimento  24 m 
Altura de trabalho com pneu 12.4 x 36” de 0,55 a 1,95 m 
Altura de trabalho com pneu 13.6 x 38” de 0,60 a 2,00 m 
Altura de trabalho com pneu340/85 R38 de 0,56 a 1,96 m 
Acionamento Hidráulico  

Quadro móvel 
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Tipo  Oscilante com suspensão trapezoidal, 
amortecedores e coxins de fim de curso.  

Incorporador de defensivo com lavador de embalagens 

Material  Polipropileno  
Capacidade 23 litros 

Bicos 
Modelo do porta-bicos  Quadrijet 
Espaçamento entre bicos 35 ou 50 cm. 
Número de porta-bicos 70 ou 49. 

Tanque 
Capacidade  2500 litros 

Tanque de água limpa para lavagem das mãos 

Capacidade 14 litros 
Bomba 

Modelo JP 150 
Capacidade de recalque 190 L/min a 684 rpm 

Comando de defensivo 
Modelo Elétrico  Masterflow 
Acionamento dos segmentos Elétrico 

Abastecimento 
Válvula Válvula de engate rápido 

Agitação da calda 
Acionamento mecânico com variador de rotação 

Visor de nível 
Modelo Coluna graduada 

Fonte: Manual de Instruções da Jacto (2019) 
 

O Uniport 2500 Star, também possui um monitor de interface um pouco mais 

simples que o 3030, o JMC 1000/6 que gerencia todo o processo de calibração e programação 

da máquina (Figura 9). 

 

Figura 9–.Monitor JMC 1000/6 do Uniport  
2500Star 

 
Fonte: Uchoa (2019) 
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3.2.3 Avião 

 

As aplicações aéreas eram fundamentais na propriedade, sobretudo para as baterias 

de bicudo e aplicações emergenciais. O modelo do avião utilizado na fazenda era o Air Tractor 

(Figura 10) com capacidade de 1500 L. O sistema de funcionamento diferente dos 

pulverizadores que possuem uma bomba mecânica para fazer agitação, o sistema de aplicação 

do avião possui uma bomba eólica e todo o seu funcionamento depende do vento, ela converte 

o vento durante o voo (geralmente a velocidade de 129 km.hr¹), que movimenta as hélices e 

gera uma pressão suficiente que manda água pro sistema para que se faça a pulverização.  

 

Figura 10– Avião pulverizador Air Tractor da fazenda  
                    Chapada 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 
A mistura da calda ocorre devido a movimentação do avião, assim o hopper, 

compartimento do avião onde são armazenados os agentes agrícolas, não possui agitador, 

necessitando de um grande domínio do piloto para que não haja problemas de homogeneização 

da calda que podem causar fitotoxidade na lavoura, devido a mistura incorreta do produto que 

se acumula no fundo do hopper não sendo diluído corretamente.  

A barra de aplicação do avião possui cerca de 11 m, com faixas de aplicação de 28 

á 30 m, sendo para inseticida, fungicida e regulador faixas de 28 m e as baterias de bicudo com 

faixas de 30 m. Na fazenda, a altura de voô era de 4m para aberturas de faixas de 28m. Devido 

à deriva existia preocupação constante com a velocidade do vento e altura que inferirem 

diretamente na qualidade da aplicação aérea.  

Nas aplicações aéreas existiam dois tipos de barras, uma com micronair (cinco bicos 

em cada lado da barra) e outra com bico comum (em torno de 50 bicos). No avião da fazenda 
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era usado bicos do tipo micronair (Figura 11), que são bicos rotativos com regulagens de vazão 

bico a bico. A pressão no avião recomendada era de 26 á 36 psi.  

Figura 11– Bico Micronair para  
pulverização agrícola 

 
Fonte: Uchoa (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados aqui abordados foram subdivididos em: atividades desenvolvidas ou 

acompanhadas relacionadas à implantação e estabelecimento da cultura, processo de aplicação 

dos defensivos químicos e possíveis problemas e soluções encontradas. 

Vale ressaltar que todas as técnicas e procedimentos descritos a seguir foram 

determinados por recomendação direta do corpo técnico da fazenda e não necessariamente 

encontrou suporte em literatura especializada. Segundo o gerente geral, os procedimentos 

realizados na fazenda se baseavam em ensaios de campo realizados na propriedade. A empresa 

possui seu próprio núcleo de pesquisa que gera dados, não publicados, mas que norteiam as 

técnicas realizadas. 

 

4.1 Atividades desenvolvidas relacionadas a implantação e estabelecimento da cultura 

 

As atividades desenvolvidas relacionadas a implantação e estabelecimento da 

cultura ocorreram no início do plantio. Aqui está descrito o processo de estabelecimento da 

lavoura de algodão e a identificação das principais pragas que acometeram a cultura. 

 

4.1.1 Estabelecimento de lavouras e cultivares de algodão 

 

O estabelecimento da lavoura se iniciou com a escolha da cultivar, seguindo padrões 

de acordo com fatores predeterminados pela fazenda com base em experimentos realizados 

anteriormente, dando indicativos de quais cultivares são mais adequadas ao plantio naquele 

momento. 

Para estabelecimento do algodão, foram considerados os seguintes fatores:  

1. Produtividade; 

2. Qualidade de Fibra: o conceito de qualidade é definido no sentido amplo, 

abrangendo tanto a qualidade dos processos de produção e/ou de transformação, como as 

propriedades da fibra (IMAmt).  

3. Transgenias/Tecnologias: para herbicida, lagarta ou resistência para doenças.  

Apesar de ter o algodão como uma das suas principais fontes de renda a fazenda, 

que possui 32 talhões, também implantou no mesmo período que o algodão, de janeiro a março 

de 2019, as culturas do feijão, braquiária e milheto como é apresentado na Tabela 5, todavia as 

atividades acompanhadas concentraram-se no desenvolvimento do algodão. 
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Tabela 5 - Cultivares por talhão, da fazenda Chapada na safra 2018.2019 
Talhão Área Cultivar Tecnologia Plantio 

2 189,35 FM 944 GL 21/jan 
2P (A) 24,4 FM 985 GLTP 22/dez 
2P (A) 67,1 TMG 81 WS 22/dez 
2P (B) 59,56 TMG 81 WS 08/jan 
2P (C) 5,88 Estilosantes   02/jan 

3 122,78 FM 944 GL 18/jan 
3P 116,77 TMG 81 WS 20/dez 

4P A 82,49 FM 944 GL 19/jan 
4P B 54,47 TMG 81 WS 06/jan 

5 238,48 FM 944 GL 17/jan 
6 185,16 FM 954 GLT 11/jan 

6P 223,7 Bracquiaria+ 
Milheto 

    

7P 141,75 Bracquiaria+ 
Milheto 

    

8 248,68 FM 944 GL 22/jan 
11 13,62 FM 940 GLT 23/jan 

11 B 307,28 FM 944 GL 23/jan 
12 267,79 FM 954 GLT 11/jan 
15 197,39 FM 954 GLT 24/dez 
16 156,46 FM 975 WS 29/dez 

17 A 96,12 FM 954 GLT 16/jan 
17 B 196,2 FM 944 GL 26/jan 
18 A 176,16 FM 954 GLT 16/jan 
18 B  169,93 FM 940 GLT 17/jan 
23 241,89 FM 954 GL 15/jan 
24 235,7 FM 954 GLT 12/jan 
27 237,14 FM 975 WS 15/jan 
31 101,99 FM 954 GLT 15/jan 
32 51,08 Feijão Caupi/ 

Tumucumaque 
  16/mar 

Fonte: Uchoa (2019) 

 

Com base nos critérios de escolha do algodão citados anteriormente foram 

implantados diferentes tipos de cultivares, sendo que, como apresentado na Tabela 5, cinco 

cultivares de algodão ocuparam a maior parte da área produtiva sendo elas: 

 

a) FM 944 GL: Desenvolvida pela Bayer, apresenta tecnologia GlytTol que confere 

tolerância ao Glifosato e não expressa tecnologia Bt, gerando um grande potencial para 

o uso deste material em áreas de refúgio (BASF, 2019).  
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b) FM 985 GLTP: Pertencente a Bayer e apresenta três proteínas para o controle de 

lagartas e dois genes para o controle de plantas daninhas sendo a primeira tecnologia 

do mercado a oferecer dupla tolerância a herbicidas e tripla resistência a lagartas do 

mercado. A tecnologia GlyTol, LibertyLink (GL) e TwinLink Plus (TP) conferem alto 

potencial produtivo. A tecnologia GLTP oferece proteção contra as lagartas: 

Helicoverpa, Lagarta-das-maçãs, Curuquerê-do-Algodoeiro, Falsa-Medideira, 

Spodopteras e Lagarta Rosada (BASF, 2019). 

c) FM 954 GLT e FM 940 GLT: Pertencem a Bayer a apresentam tecnologia que dá 

resistência a praga-alvo e a dois tipos de herbicidas. Apresentam, além da resistência 

aos herbicidas da tecnologia GL (glifosato e liberty), resistência ou tolerância aos 

insetos-praga Heliothis virescens, Pectinophora gossypiella, Spodoptera frugiperda, 

Alabama argilacea, Helicoverpa spp. (BASF, 2019). 

d) TMG 81 WS e FM 975 WS: A primeira pertence a empresa TMG e a segunda a 

empresa Bayer. Possuem tecnologia Widestrike, que confere tolerância ao herbicida 

Glufosinato de Amônia até a emissão do primeiro botão floral e expressa toxinas Bt, 

que controla as principais lagartas da cultura. Plantas com esses genes apresentam 

resistência aos insetos-praga Heliothis virescens, Pectinophora gossypiella, 

Spodoptera frugiperda, Alabama argillacea (TMG 2019; BASF 2019). 

A escolha das variedades, obedeceu aos critérios estabelecidos, foi feito o plantio 

delas na área. Segundo o gerente geral, devido as boas características físicas dos solos da região, 

não havia necessidade de revolvimento do mesmo, assim não era realizado nenhum tipo de 

preparo de solo visando melhorar as condições físicas do solo pra implantação da cultura, 

todavia, em casos particulares, realizava-se a incorporação de calcário no perfil do solo com 

subsoladores e grades para correção química do solo. 

O sistema de cultivo adotado na propriedade é o Sistema Plantio Direto-SPD, assim 

a semeadura se dá sobre a palhada estabelecida no período de 5 anos do sistema na área. Análise 

de produtividade realizada pelos administradores da fazenda demonstraram que o preparo do 

solo não influenciou em acréscimo de produção, por conta disso ocorreu a evolução para o 

sistema conservacionista.  

 

4.1.2 Principais pragas, doenças e plantas daninhas do Algodoeiro 

 

Durante o desenvolvimento das atividades foi possível acompanhar os problemas 

relacionados a pragas, doenças e plantas invasoras na cultura do algodão. As principais pragas 
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que acometeram a cultura do algodão na fazenda foram: Lagartas do Complexo Spodoptera 

(Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania); Lagarta das Maçãs (Heliothis virescens), 

Helicoverpa (Helicoverpa armígera), Pulgão do Algodoeiro (Aphis gossypii), Mosca Branca 

(Bemisia tabaci), Ácaro Rajado (Tetranychus urticae), Bicudo (Anthonomus grandis), Nezara 

viridula - Percevejo Verde, Dichelops melachantus - Percevejo Barriga Verde, Euschistus heros 

- Percevejo Marrom. Em relação as doenças, as principais encontradas na fazenda foram 

Ramulária e Mancha Alvo.  

Das plantas invasoras foi possível encontrar: Commelina (Trapoeraba), Ipomoea 

acuminata (Corda de Viola), Amaranthus viridis (Caruru), Eleusine indica (Capim Pé de 

Galinha), Bidens pilosa (Picão Preto), Ageratum conyzoides (Mentrasto), Alternanthera 

ficoidea (Apaga Fogo), Portulaca oleracea (Beldroega), Digitaria insularis (Capim Amargoso), 

Spermacoce spp (Erva Quente), Commelina erecta (Erva de Santa Luzia), Cassia tora 

(Fedegoso), Euphorbia heterophylla (Leiteiro). 

 

4.2 Processo de aplicação de defensivos químicos  

 

A principal atividade desenvolvida pós-implantação da cultura foi a aplicação de 

defensivos químicos. O processo de aplicação dos defensivos envolveram várias etapas que vão 

desde o monitoramento da lavoura, receituário, separação do produto até a aplicação no alvo. 

A equipe da aplicação era composta por 8 operadores de máquinas, 1 gerente de aplicação, 1 

coordenador de aplicação e 4 dosadores.  

 

4.2.1. Monitoramento 

 

O monitoramento era realizado pelos gerentes de campo que eram os responsáveis 

por verificarem diariamente a incidência de pragas, doenças, deficiências nutricionais e plantas 

invasoras nos talhões. De acordo com as recomendações definidas na fazenda, os 

monitoramentos eram feitos conforme a demanda de frequência das variedades. A forma de 

monitoramento variou de acordo com a cultivar analisada. O monitoramento define além de 

quando deve-se entrar com a aplicação, mas também se constitui em um meio efetivo de 

avaliação da eficiência de controle. (SANTOS, 2006). 

Por determinação da empresa, as cultivares FM 944 GL, TMG 81 WS, FM 975 WS 

eram monitoradas a cada 3 dias devido a susceptibilidade destas a incidência de lagartas e 

sobretudo por não possuírem nenhuma resistência para Spodoptera frugiperda, já as variedades 
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FM 940 GLT e FM 954 GLT eram  monitoradas de 5 em 5 dias, e FM 985 GLTP tinha como 

recomendação monitoramento a cada 5 dias, porém como a mesma possui resistência para 

lagartas, o monitoramento era feito superficialmente, uma vez por semana juntamente com 

algum talhão próximo que já estivesse com demanda de prioridade de monitoramento.  

Em cada talhão eram avaliadas 50 plantas, sendo 10 plantas por ponto. Pedrini 

(2017), relatou em seu trabalho realizado em lavouras de algodão no Mato Grosso do Sul, que 

os monitoramentos eram feitos com base em DAE (Dias Após a Emergência), em cada ponto 

amostral, eram avaliadas de uma a cinco plantas, em lavouras de até 15 DAE, eram avaliadas 

cinco plantas em sequência por ponto, de 15 a 30 DAE, avaliavam-se três plantas em sequência, 

e a partir de 31 DAE, avaliava-se somente uma planta por ponto amostral. 

No monitoramento eram avaliados: presença de pragas, doenças e plantas invasoras, 

bem como indícios de deficiências nutricionais de macro e micronutrientes, altura das plantas, 

número de nós, bem como a necessidade de regulador de crescimento. São utilizadas Tabelas 

auxiliares na contagem durante a avaliação, como representada na Figura 12. Para evitar erros 

era fundamental que fosse realizada uma amostragem ao acaso no talhão, geralmente o gerente 

de campo movimentava-se alternadamente entre linhas de cultivo de forma a garantir a 

homogeneidade da avaliação.  

 

Figura 12– Caderneta de monitoramento 

 
Fonte: Uchôa (2019) 

 
Diariamente, após realizados os monitoramentos, esses dados eram levados para 

uma planilha eletrônica (Figura 13).  
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Figura 13– Modelo de tabela de monitoramento utilizada na fazenda 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Fazenda Chapada 

 
 

Esses valores eram calculados em porcentagem considerando o número de plantas 

contabilizadas. Presença de plantas invasoras, doenças como ramulária e mancha alvo, bem 

como outras informações referentes ao talhão, eram adicionadas em uma aba definida como 

“observações”. 

 
4.2.2 Receituários 

 

"A receita agronômica é o documento pelo qual o profissional se identifica, se situa, 

se apresenta e preconiza o recurso terapêutico, preventivo ou curativo, em função do 

diagnóstico. É o instrumento utilizado pelo engenheiro agrônomo para determinar, esclarecer 

e orientar o agricultor sobre como proceder ao usar um agrotóxico ou outra medida alternativa 

da defesa sanitária vegetal. Constitui a etapa final de toda uma metodologia semiotécnica, da 

qual o profissional se valeu para tirar usas conclusões relativas ao problema". (GUERRA & 

SAMPAIO, 1991 apud FILHO, 2000). 

O responsável por fazê-los era o gerente de aplicação que de acordo com os 

resultados observados nas planilhas de monitoramento e nos índices de tomada de decisão 

recomendados, determinava quais medidas de controle devem ser tomadas, quais produtos 

deviam ser utilizados e em que doses. Além disso, o gerente de aplicação define qual a máquina 

de pulverização será utilizada, vazão, pressão e quantidade de tanques para a área do talhão. 
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Para as recomendações de aplicação, inicialmente o gerente de aplicação definia o 

tipo de cobertura por bico na aplicação (leque plano, cone vazio, cone cheio) para posterior 

definição do bico. O bicos podem ser classificado de acordo com o jato, como Leque Plano: 

forma um padrão elíptico, como uma letra “V” invertida e a deposição é maior no centro e se 

dissipa para as extremidades; Cone Vazio: forma um padrão em forma de anel circular para 

aplicação especializada ou dirigida, com gotas muito finas; Cone Cheio: O bico de cone cheio 

cria um padrão circular cheio para aplicações dirigidas e aplicações especiais (TeeJet, 2006). 

A definição da ponta será em função do tamanho de gotas necessário para a 

aplicação esse dá em função dos seguintes fatores:  

a) Modo de ação do produto: Herbicidas sistêmicos e de solo podem ser aplicados com 

gotas muito grossas ou grossas, a partir de 20 gotas/cm²; Produtos de contato 

(herbicidas, fungicidas e inseticidas), requerem gotas médias ou finas, com gotas 

acima de 40 gotas/cm ²; Os fungicidas do grupo dos Triazóis que exigem que o produto 

atinja as partes inferiores da planta, exigem gotas médias ou finas, com mais de 40 

gotas/cm² (ANDEF, 2004). 

b) Condições climáticas: Em condições favoráveis à deriva (mais ventos, maiores 

temperaturas e menores umidades relativas) é necessário evitar gotas finas ou médias 

(ANDEF, 2004). 

c) Situação do nosso alvo: Quando a cultura estiver mais alta e fechada, havendo 

necessidade de penetração na folhagem (herbicidas, inseticidas e fungicidas de contato) 
deve ser produzido gotas finas ou médias (ANDEF, 2004). 

Alguns bicos eram mais utilizados corriqueiramente na fazenda, como o AVI 110, 

ATR 1,5 e ATR 2,0 (Figura 14). Bicos como o 3D e o ADI são bem menos usados nas aplicações 

sendo colocados nas máquinas apenas em caso de não haver bicos de substituição para os 

demais.  

 

Figura 14– Bicos de pulverização usados na fazenda 

 
Fonte: Uchoa (2019) 
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Os bicos utilizados na fazenda estão presentes na tabela 6, onde é possível verificar 
as especificações técnicas de cada um. 

 
Tabela 6 – Tabela de bicos utilizados na fazenda. 

BICO COR ESPECIFICAÇÕES 

 

AVI 110 

 

Amarelo 

O bico possui jato de formato leque plano padrão e ângulo de 

aplicação de 110°, gotas grossas á muito grossas (em vazão mais 

baixa), escala de pressão entre 45 a 105 psi e ideal para vazões entre 

0,80 e 1,22 l/min. 

 

ATR 1,5 

 

Marrom 

Bico com jato de formato cone vazio e ângulo de aplicação de 80°, 

escala de pressão entre 60 a 300 psi e com ampla escala de vazão 

entre 0,43 e 0,93 l/min; forma gotas muito finas. Assim como o ATR 

2.0, é utilizado na aplicação de fungicidas e inseticidas de contato e 

sistêmicos.  

 

ATR 2,0 

 

Amarelo 

Bico com jato de formato cone vazio e ângulo de aplicação de 80°, 

gotas muito finas á finas (em vazão mais baixa), escala de pressão 

entre 60 a 300 psi e ideal para vazões superiores as do ATR 1,5, 

entre 0,65 e 1,44 l/min. 

Fonte: Adaptado de Catálogo geral de bicos Jacto (2019). 

 

O bico AVI é ideal para aplicações de pré-emergente, pós-emergente inicial e 

dessecação. Além disso, o bico reduz consideravelmente a deriva, e entre os demais, apresenta 

menor risco de entupimento, pois possui uma peneira interna que contém as impurezas antes 

que estas cheguem à saída do bico. Na fazenda chapada esse tipo de bico era utilizado sempre 

que havia aplicação de herbicidas, como glifosato e liberty, em talhões próximos a cultivares 

de milho.  

Após definido qual bico a ser usado para a aplicação, definia-se a vazão ideal 

desejada que estivesse dentro da escala permitida pelo bico. A vazão era obtida com base na 

velocidade do pulverizador, espaçamento entre pontas na barra de aplicação e vazão por bico.  

Vale ressaltar que a velocidade adotada nas aplicações foi estabelecida na fazenda, 

entre o intervalo de 18 á 20 km/h, dando preferência a velocidade mais baixa para evitar perdas 

das maçãs do algodoeiro, durante o deslocamento, visto que a cultura, já estava com os capulhos 

bem definidos.  
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Definida a vazão, o gerente de aplicação realizava o cálculo da quantidade de 

hectares por tanque do pulverizador e depois o número de tanques que seriam necessários para 

pulverizar a área total do talhão.  

Posteriormente, era definida a dose de aplicação do produto em l ou kg/ha ha. Essa 

dose determinada deve estar dentro da dosagem comercial recomendada do produto e atendendo 

a demanda de necessidade da lavoura no talhão. A necessidade de aplicação da cultura se dava 

em função dos resultados analisados na planilha de monitoramento que indicam a incidência da 

praga na cultivar. Por fim, era calculado a quantidade total de produto necessária para a 

aplicação da área do lote e a dose por tanque. 

 

4.2.3 Separação dos produtos 

 

O gerente de aplicação repassa para o coordenador de aplicação os receituários dos 

talhões a serem pulverizados e ele se dirige ao depósito onde estão acondicionados os 

defensivos (Figura 15).  

 

Figura 15– Depósito de defensivos agrícolas. 

 
Fonte: Uchoa (2019). 

 

No depósito, os defensivos foram organizados e empilhados por classe (herbicida, 

inseticida, fungicida e outros produtos que não se encaixam necessariamente nessas classes). O 

empilhamento das embalagens de agrotóxicos era feito conforme a recomendação do fabricante, 

evitando-se peso excessivo sobre elas. A fazenda possuía dois depósitos de defensivos, e outros 

dois apenas para adubos e fertilizantes, que são armazenados separadamente.  

Ao chegar ao depósito, o coordenador repassava essas receitas para um funcionário 

que era responsável pelo barracão, e ele então iniciava a separação dos produtos de cada lote já 

colocando-os sob um caminhão (Figura 16) que realizava o transporte e descarregamento dos 
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produtos em suas respectivas bases (locais previamente definidos onde se realizavam a dosagem 

e abastecimento das máquinas). As bases estavam localizadas estrategicamente, próximas a 

talhões de forma que otimizassem a dosagem quando os pulverizadores chegassem para 

abastecimento do tanque.  

 

Figura 16– Caminhão usado para transporte de produtos 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

Enquanto ocorria a separação dos defensivos, o coordenador seguia para instruir os 

dosadores e operadores a respeito das informações decorrentes da aplicação dos lotes. 

 

4.2.4 Dosagem e preparo da calda 

 

Depois de descarregados os produtos nas suas respectivas bases, o dosador, funcionário 

responsável por todo o processo de dosagem e preparo da calda, iniciava suas atividades. O 

coordenador de aplicação, levava os receituários até ele e orientava-o. Por exemplo, casos de 

faixas com dosagens diferentes, experimentos dentro do talhão onde não se podia aplicar algum 

dos produtos ou faixas alternadas com regulador, o dosador era informado, a fim de que ele 

dosasse a máquina de forma a não comprometer a aplicação.  

O preparo da calda consistia em diluir e misturar os produtos na proporção correta de 

água para posterior aplicação em campo. Antes de começar esse preparo, o dosador colocava 

todo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) que inclui roupas e equipamentos específicos 

que têm por finalidade evitar o contato direto com o produto durante a dosagem (ANDEF, 2004). 

O EPI contém luvas, respirador, viseira facial, jaleco e calça, boné árabe, avental e botas.  

O preparo da calda se dava nas bases. Existia uma base fixa (Figura 17) de aplicação 

próxima à sede com duas caixas d’água de 20.000 litros e dois batedores, porém as outras 
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contavam apenas com uma caixa d’água que se localizavam na extremidade dos lotes. As caixas 

d’água eram enchidas com água advinda de poços perfurados na própria fazenda.  

 

Figura 17– Base fixa próxima a sede, para preparo  
da calda 

 
                                   Fonte: Uchoa (2019) 
 

Quando a aplicação não ocorria na base fixa da sede, era utilizado uma base móvel com 

um trator Valtra BH180 acoplado a um tanque de 30.000 litros (Figura 18) e um cilindro 

misturador (Figura 19). 

 

Figura 18– Base móvel para dosagem das máquinas 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

Figura 19– Misturador da base móvel utilizado  
no preparo da calda 

 
                             Fonte: Uchoa (2019) 
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Antes de iniciar a mistura dos produtos, era mandado para o tanque do pulverizador 

cerca de 1.200 litros de água para facilitar a diluição dos produtos no tanque e evitar deposição 

e acúmulo deles no fundo do tanque. Na base de dosagem, existia um cilindro batedor que é 

utilizado para mistura e homogeneização da calda que é mandada para o tanque da máquina por 

meio de mangueiras que se conectam ao pulverizador e com o auxílio de uma bomba ligada ao 

cilindro aspira o produto para o interior do tanque. Os produtos sólidos (Kg) eram os primeiros 

a serem misturados, agitados e homogeneizados e só depois disso é que os líquidos começavam 

a ser misturados também e mandados para o tanque.  

Na máquina, a calda era misturada pelo agitador existente no reservatório. Aguarda-

se alguns minutos com o agitador ligado para que a calda fique bem homogeneizada. 

Dependendo da qualidade da água, alguns produtos podem produzir espumas durante a 

homogeneização. Para evitar isso é necessário atenção na regulagem de velocidade do agitador, 

a regulagem correta diminui a ocorrência de perdas. Para isso, o Uniport 3030 possui uma 

mangueira para eliminação de espumas no seu reservatório. 

A medida em que os produtos iam sendo utilizados e as embalagens esvaziadas, era feita 

a tríplice lavagem, ainda durante a mistura quando os produtos eram enviados para o tanque, 

visando reduzir ao mínimo a quantidade de agrotóxico dentro da embalagem e aproveitando 

melhor o produto. Nela o dosador coloca água dentro da embalagem, agita, despeja no 

misturador novamente, repete a operação mais duas vezes e por fim perfura a embalagem a fim 

de inutilizá-la (ANDEF, 2004). O acompanhamento da quantidade de calda se dá observando a 

coluna graduada no tanque e verificando o volume que foi abastecido. 

Após esse procedimento todas as embalagens eram colocadas em grandes sacos e 

posteriormente levadas para um galpão onde ficam guardadas até a devolução para os órgãos 

competentes. Com esses procedimentos feitos a máquina estava com o tanque cheio e o 

pulverizador pronto para sair para a aplicação.  

 

4.2.5 Aplicação final 

 

A aplicação final do produto se dava com os ajustes de regulagens e calibração dos 

pulverizadores antes destes iniciarem a aplicação no talhão. Esse processo era fundamental ao 

verificar, por exemplo, se o volume pulverizado e a pressão nos bicos correspondiam às 

especificações da máquina ou do processo. Além disso, era necessário verificar com frequência 

se os filtros estavam limpos. O operador então antes de iniciar as atividades adicionava ao 
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monitor as informações referentes a aplicação e calibração a máquina para as recomendações 

do receituário, como vazão e pressão (Figura 20). 

Figura 20– Calibração da máquina pelo monitor 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

Para calibração dos bicos na barra era usado um fluxômetro manual de bico (Figura 

21), utilizado para coletar a vazão das pontas, bico a bico, do pulverizador em l/min. Esse 

procedimento era feito antes da dosagem da máquina quando o tanque estava descontaminado, 

sem produto e apenas com água em seu interior. 

Figura 21– Fluxômetro  
manual de bicos 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

Para calibração da pressão, fazia-se uso do manual de orientações de bicos da Jacto, 

que se encontrava dentro da máquina a disposição do operador (Figura 22). No manual o 

operador encontrava a pressão ideal de trabalho para recomendações do receituário de acordo 

com a velocidade e vazão determinada. Após checar essa informação no manual era necessário 
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realizar a calibração na máquina.  

 

Figura 22– Modelo da Tabela do Manual de orientações de bicos da Jacto 

 
Fonte: Manual de orientações de bicos da Jacto (2019) 

 

Antes de começar a pulverização, o operador realizava o processo de recirculação 

do produto pelas barras. Esse processo promovia a circulação da calda homogeneizada por todo 

o circuito. Nesse procedimento, a bomba de defensivo era acionada automaticamente e o 

controlador indicava pelo monitor qual era o status que o procedimento se encontrava, em 

percentual. A recirculação garante que todos os ramais fiquem totalmente preenchidos com 

calda homogeneizada do reservatório. Após concluída essa operação, o operador deslocava o 

equipamento até o local da aplicação. Com a máquina regulada, o operador posicionava o 

equipamento na lavoura, abria as barras e ligava a bomba de pulverização. 

As máquinas da fazenda utilizavam o sistema OTMIS (marca das soluções de 

tecnologia Jacto para pulverização) que orientava os pulverizadores utilizando o 

posicionamento global via satélite (GPS). Esse sistema direciona o operador e grava mapas de 

aplicação. As máquinas utilizavam o conjunto OTMIS 1200 (Figura 23), sistema completo de 

direcionamento e controle de pulverização via GPS, composto por barra de luzes, controlador 

automático bico a bico e piloto automático hidráulico.  
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Figura 23– Otmis LB 1200 

 
Fonte: Uchoa (2019). 

 

As baterias fixas de aplicação eram previamente definidas pela própria equipe 

técnica da fazenda com base na incidência das pragas e na prevenção de algumas delas, 

seguindo a frequência: fungicidas eram aplicados de 12 em 12 dias e eram programadas cerca 

de 6 aplicações; inseticidas e herbicidas dependiam do monitoramento e variavam conforme a 

flutuação das pragas e presença de daninhas na lavoura; baterias de 5 em 5 dias para bicudo 

com Malathion 1L. Os dados referentes as aplicações eram adicionados a uma planilha de 

aplicação a fim de facilitar o controle (Figura 24). 

 

Figura 24 – Modelo de tabela de aplicação de defensivos e fertilizantes da fazenda 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Fazenda Chapada (2019) 



 
50 

Em relação às condições ambientais para aplicação, a fazenda usava um parâmetro 

baseado nas mudanças climáticas durante o dia, considerando elevação da temperatura e 

diminuição da umidade relativa do ar. A fazenda chapada possuía uma estação meteorológica 

que fornecia dados climatológicos e para os processos de pulverização procurava-se trabalhar 

abaixo da temperatura de 30° e umidade relativa na faixa de 60%. Nessa época de cultivo as 

condições ambientais dificilmente saiam dessa faixa de parâmetro e por isso não havia 

medições diárias dessas condições. Porém no começo de junho e final de setembro, segundo a 

equipe técnica da fazenda, essas condições são avaliadas com maior frequência devido a maior 

amplitude na temperatura e umidade e há preferência por aplicações noturnas, uso de adjuvantes, 

e outras medidas.  

A fazenda possuía uma preocupação com agilidade das aplicações, mesmo que estas 

não estivessem dentro das condições ideais. Segundo relato do gerente, se fizéssemos um 

levantamento de quanto tempo no ano a empresa trabalha fora das condições recomendadas nos 

parâmetros de aplicação isso corresponderia á cerca de 15%. Para auxiliar nas aplicações diárias, 

os operadores possuiam um aparelho denominado de Termo-Higroanemômetro-Luxímetro 

digital (figura 25), que era utilizado para medir temperatura e velocidade do vento que eram 

primordiais durante o processo de aplicação.  

 

Figura 25– Termo-Higroanemômetro- 
Luxímetro digital da fazenda 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

As aplicações terrestres respeitavam o mínimo de 50% de umidade relativa, 

máximo 32 graus de temperatura e vento abaixo de 20Km/h. Os Uniports usavam bicos AVI 02 

para herbicida e as vazões podiam variar desde que se respeite as pressões mínimas e máximas 

recomendadas nos bicos. Nas aplicações noturnas as aplicações eram feitas com vazões 
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inferiores à 80l/ha e não usar espelhante, bem como de manhã ou após uma chuva e haver muita 

água sobre as folhas de cima, isso evita escorrimento. 

Antes de iniciar as aplicações, os operadores faziam o abastecimento de 

combustível diesel das máquinas, que se dá em uma espécie de posto de abastecimento que fica 

na própria sede (Figura 26).  

 

Figura 26– Posto de abastecimento de diesel da fazenda 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 
 

Em casos de necessidade de abastecimento do pulverizador fora da sede, a fazenda 

contava com um caminhão móvel de transporte de Diesel (Figura 28) que vai até onde a 

máquina se encontrava. Além disso, o veículo também era responsável por troca de óleo motor 

e lubrificação das máquinas. As trocas de óleo eram realizadas nas máquinas era feita a cada 

250 horas de acordo com a recomendação do fabricante. 

 

Figura 27– Caminhão responsável por abastecimento e troca de óleo  
do motor 

 
                        Fonte: Uchoa (2019) 
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Em relação as aplicações de avião, estas eram feitas com 60% de umidade relativa 

ou mais, temperatura de 30° ou menos e ventos inferiores à 10Km.ha-¹ preferencialmente lateral 

ou diagonal. O avião atingia faixas de 16 m com vazões de 10 l/ha, e 13 á 14 m em vazões em 

vazões de 15 l/ha. Era recomendado para essa abertura de faixa, que o piloto não fizesse a 

aplicação rente ao solo, pois quanto maior a altura do avião em relação a lavoura maior esse 

ângulo de aplicação, porém havia cuidado para que não houvesse evaporação das gotas em 

alturas elevadas. A empresa recomenda que a vida útil da gota seja de 30 segundos a 60 

segundos, ou seja, nesse intervalo de tempo a gota deve chegar na lavoura.   

As aplicações com micronaire eram feitas somente para inseticida e fungicida e as 

faixas de 17 à 18 m para as vazões de 8 l/ha à 15 l/ha. As aplicações eram feitas sempre com 

óleo vegetal ou mineral, sendo esse último se a aplicação exigir. As aplicações de avião se 

iniciavam ao amanhecer evitando aplicações a partir das 10hs, à não ser que as condições 

permitissem.  

Finalizados os ajustes de calibragem e regulagens a máquina já estava apta pra 

iniciar as aplicações (Figura 28). 

 

Figura 28– Uniport em aplicação na lavoura de algodão 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

4.3 Telemetria na fazenda 

 

A fazenda Chapada utiliza duas plataformas de gerenciamento para telemetria. A 

primeira é o próprio sistema da Jacto, o OtmisNet, que já vem embutido, sem custo adicional, 
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nas máquinas e a outra é o FarmCommand que foi adquirido recentemente e está em fase 

experimental. 

 

4.3.1 Transmissão de dados e funcionalidades 

 

 O sistema de telemetria da Jacto é um sistema de transmissão e gerenciamento de 

informações georreferenciadas que permite a transferência dos dados operacionais e do veículo 

para o Portal OtmisNet na web através de sinal de celular ou rede wireless (Wi-Fi). Esses dados 

que forem coletados remotamente precisam ser transmitidos para uma central de 

armazenamento para que assim possibilite seu monitoramento e controle. A partir do acesso a 

estas informações no Portal OtmisNet (trac.otmisnet.com.br) é possível visualizar mapas com 

diversas informações, gerenciar melhor as operações e agilizar o processo de tomada de decisão. 

Por meio da ferramenta, as informações são enviadas pelas máquinas automaticamente através 

da rede do celular (GPRS) ou Wi-Fi ao servidor. Havendo conectividade, podem ser acessadas 

em tempo real via internet através de smartphone, computador ou tablet.  

O Coletor de dados remoto é um módulo eletrônico, instalado na máquina, 

responsável pelo gerenciamento e monitoramento de veículos Jacto através de tecnologias de 

comunicação sem fio. Todas as informações geradas são armazenadas eletronicamente no local 

ou em um servidor remoto. Tais dados formam um histórico da produção, com relatórios e 

dados que podem ser usados de modo estratégica a fim de implementar táticas de otimização 

no planejamento de futuras etapas do processo produtivo. O sistema permite ao cliente acessar 

mapas com o histórico operacional da máquina, como o Mapa de Velocidade, Mapa de Volume 

Aplicado, Mapa de Sobreposição, Mapa de Eventos e Paradas, entre outros, facilitando a análise 

do trabalho realizado no campo, colaborando com a melhoria na qualidade de aplicação, 

redução do custo operacional, melhor retorno sobre o ativo e redução do impacto ambiental. 

Entre as Principais funcionalidades da plataforma OtmisNet nos Uniports estão: 

Armazenar informações georreferenciadas e dados operacionais do veículo em um banco de 

dados local (na máquina); Transmitir as informações mais recentes quando uma rede sem fio 

estiver disponível (celular ou Wi-Fi); Receber e processar atualizações disponíveis no servidor 

Jacto: atualização de firmware e relação de mensagens CAN a serem monitoradas; Priorizar a 

conexão entre as redes sem fio quando disponível, da seguinte forma: Wi-Fi: prioridade alta – 

rede oferecendo maior velocidade e eficiência na transmissão dos dados, que depende apenas 

da infraestrutura de rede instalada na fazenda, a fim de estabelecer a comunicação entre 
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dispositivos e a internet e GPRS (celular): prioridade baixa – rede dependendo da intensidade 

do sinal disponibilizado pelas operadoras de celular. 

 

4.3.2 Mapas e relatórios 

 

As plataformas Otmis Net e Farmcommand, geram mapas e relatórios de telemetria 

que podem auxiliar diretamente o produtor no acompanhamento do desempenho operacional 

das suas máquinas em campo.  

A plataforma Otmis Net gera relatórios e mapas de acompanhamento das aplicações 

que podem ser consultadas ao acessar o site. Os mapas (Figura 29) podem carregar até duas 

camadas de sobreposição (por exemplo, volume de aplicação e velocidade) por vez para serem 

visualizadas. Na plataforma, os mapas apresentam dados a respeito do consumo de combustível, 

estado da máquina, horário, motivos de parada, pressão da pulverização, pulverização, 

qualidade da pulverização, rotação do motor, sobreposição, temperatura ambiente, temperatura 

do motor, umidade relativa, velocidade, velocidade do vento. 

 

Figura 29– Mapa de aplicação gerado na plataforma OtmisNet da Jacto 

 
Fonte: Plataforma OtmisNet Jacto (2019) 

 

Os relatórios da plataforma OtmisNet (Figura 30) podem ser solicitados na própria 

página, eles convertem as informações coletadas durante a pulverização em valores percentuais 

a respeito de diversos parâmetros e apresentam, por exemplo, o rendimento operacional da 



 
55 

máquina. Esse relatório facilita o diagnóstico operacional das máquinas e facilita a leitura dos 

dados e interpretação dos dados presentes nos mapas. 

 

Figura 30– Modelo de relatório  
gerado pela plataforma OtmisNet 

 
Fonte: Plataforma OtmisNet Jacto (2019) 

 

Também era possível ter acesso aos mapas de aplicação, assim como os 

disponibilizados pelas plataformas de telemetria através do descarregamento e transferência das 

informações armazenadas nos pulverizadores para algum dispositivo USB de armazenamento, 

como penderive. Contudo, para visualização desses mapas era necessário que programas 

específicos estivessem instalados no computador, como o ArcGIS utilizado na fazenda. Os 

mapas continham informações a respeito de vazão, horário, velocidade, pressão, assim como 

os gerados pelas plataformas online de telemetria (Figura 31). 

 

Figura 31 – Mapa gerado pelo ArcGIS. 

 
Fonte: ArcGIS (2019) 
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A plataforma Farmcommand (Figura 32) também gera mapas e relatórios e 

determina a localização exata das máquinas na propriedade, além de gerar relatório individuais 

de cada máquina como as demais plataformas.   

 

Figura 32 – Frota de máquinas vista pela Plataforma Farmcommand  

 
Fonte: Plataforma Farmcommand (2019) 

 

4.4 Possíveis problemas e soluções propostas 

 

A partir do acompanhamento das atividades de aplicação de defensivos e do uso da 

telemetria na fazenda , observou-se diversos problemas operacionais que foram listados a seguir. 

Existiam dificuldades de planejamento nas aplicações que interferiam diretamente 

na otimização do tempo produtivo das máquinas. Os receituários eram feitos ainda pela manhã, 

o que ocasiona atraso nas atividades, pois os operadores e dosadores ainda não sabiam quais 

produtos seriam utilizados e o local de início da aplicação.  

O atraso se intensificava devido o deslocamento do trator-tanque (base móvel) que 

se dava em velocidade extremamente lenta em decorrência do peso do conjunto. Depois de 

definidos os receituários, outra demanda de tempo era a separação dos produtos no depósito, o 

carregamento para o caminhão e o transporte desses defensivos para os seus respectivos locais 

de dosagem. Em reunião com a equipe da aplicação foi levantada a sugestão de que o chefe de 

aplicação definisse os receituários no dia anterior, para que na manhã seguinte as atividades 

possam se iniciar mais cedo. Com pulverizadores terrestres, é necessário iniciar a pulverização 
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mais cedo, para que ao final não se ultrapasse o estádio de desenvolvimento recomendado 

(SANTOS, 2006). 

Devido os receituários serem preparados ainda pela manhã, mesmo depois de 

entregues ao coordenador de aplicação, corriqueiramente ocorriam mudanças nos produtos e 

doses receitadas inclusive depois que a máquina já estava na lavoura levando a uma mudança 

na programação de aplicação.  

O processo de descontaminação da máquina após aplicações com glifosato ou 

liberty também demandavam muito tempo para limpeza das máquinas, bico a bico e 

desinfestação do tanque com troca de água e neutralize isso levava praticamente um dia com as 

máquinas paradas. Valeria a pena um cronograma de aplicação que levasse em conta o tempo 

de descontaminação da máquina, por exemplo, baterias de aplicações em todos os talhões que 

demandassem herbicidas a base de glifosato para evitar a máquina parada para limpeza 

constantemente.  

Além do atraso nas atividades que geralmente se iniciava depois das 8 horas, 

ocorriam aplicações em talhões distantes um do outro, o que gerava grande perda de tempo 

produtivo em processos de deslocamento. Seria indicado que as aplicações fossem programadas 

pensando no deslocamento dos pulverizadores, com baterias de aplicações para talhões 

próximos e de preferência com mesmos produtos para que não houvesse necessidade de 

descontaminação da máquina.  

Devido o custo elevado de transporte da água a lavoura e a perda de tempo para 

reabastecimento do pulverizador, as práticas requerem menor volume de aplicação, com o 

intuito de diminuir os custos e aumentar a capacidade operacional (MATUO, 1990). Segundo 

MACHADO (2015), o tempo de reabastecimento equivale ao maior percentual dos tempos de 

interrupções com 53% do tempo produtivo, este podendo ser melhorado com aumento da vazão 

da bomba de enchimento do reservatório de calda.  

Outro aspecto importante no processo de aplicação da fazenda eram as misturas de 

produtos a fim de reduzir os custos de produção e obter ganhos operacionais e econômicos que 

terminam muitas vezes ocasionando entupimento de bicos e filtros (Figura 33). A 

regulamentação da mistura de tanque é regida pela Instrução Normativa Nº 40, de 11 de outubro 

de 2018, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) autoriza o 

engenheiro agrônomo a receitar a aplicação combinada de agrotóxicos, a partir de um acordo 

feito com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea, 2019).  
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Figura 33 – Filtros congestionados devida reação na mistura indevida  
de produtos 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

Na fazenda eram feitas várias misturas que acarretavam sérios problemas a máquina. 

Na fazenda Chapada as misturas de produtos são feitas com base em uma tabela elaborada pela 

empresa de acordo com experiência em campo (Figura 34). Porém muitos produtos novos no 

mercado quando adquiridos, não são testados previamente ocasionando problemas. 

 

Figura 34 – Modelo de Tabela de mistura de produtos utilizada na fazenda 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Fazenda Chapada (2019) 

 

Seria recomendado que antes da aplicação com novos produtos genéricos, de 

formulação não conhecida, fizessem testes prévios ou buscas acerca de haver ou não reação na 

mistura dos defensivos. Até na própria fazenda poderia ser feito o teste em garrafa das misturas 

dos produtos e avaliados a possibilidade de incompatibilidade destes. Segundo a ANDEF, 

apesar de não haver norma técnica ou procedimento padrão para o famoso “teste da garrafa”, 
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ele é apresentado como “mistura prévia dos produtos na exata proporção esperada no tanque”, 

onde o dosador deve simular o mesmo procedimento da mistura que ele faria no tanque, 

seguindo a mesma ordem, porém em quantidade menor. Esse procedimento pode ser feito em 

em garrafas plásticas de refrigerante. 

Outro fator relacionado ao entupimento em filtros de linha, filtro principal e bicos 

(Figura 35) está no fato de que muitas marcas genéricas de defensivos agrícolas (empresas 

chinesas, indianas) vêm sendo lançadas no mercado a preços mais acessíveis, porém não se 

sabe ao certo a formulação original desses produtos.  

 

Figura 35 – Bicos ATR 1,5 entupidos devido  
mistura de produtos 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

O boro, micronutriente em pó que está presente em praticamente todas as aplicações 

em mistura com defensivos, também era responsável por acarretar sérios problemas de 

entupimento, devido o processo de mistura no cilindro batedor que estava sendo feito em tempo 

insuficiente, pelo dosador, para dissolução de todo os produto sólido, ficando resquícios do 

mesmo nos filtros e nas peneiras dos bicos. Vale ressaltar que o algodoeiro é uma das plantas 

mais exigentes em B, acumulando de 170 g/ha a 680 g/há, sendo fundamental tanto no 

florescimento quanto na frutificação e apresentando efeito direto na produtividade e qualidade 

da fibra (ROCHESTER, 2007). Para o algodão, as aplicações foliares de boro tende a resultar 

em benefícios para a planta principalmente no período do florescimento. Para a pulverização 

de boro em mistura com defensivos é recomendado usar quelatos como fonte do micronutriente, 

devido à maior compatibilidade destes em misturas (CARVALHO, 2007). 

Quando a utilização de misturas começa a apresentar problemas, observou-se, por 

exemplo, com o uso do manômetro manual, que muitos bicos apresentam variações na vazão. 

BAUER & PEREIRA (2009), realizou diagnóstico das condições de pulverizadores no estado 
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de Mato Grosso do Sul e constatou que de uma avaliação em 38 pulverizadores e 45 conjuntos 

de bicos, 23 conjuntos restantes apresentaram seis pontas ou mais com vazão alterada em, no 

mínimo, 10%. RAMOS & PIO (2003) definem que na presença de três ou mais pontas num 

conjunto de 12, apresentam vazão alterada em 10% é ideal a troca de todo o conjunto.  

Aliado a ocorrência dos problemas citados acima, não havia acessórios (bicos, 

filtros peneiras) em estoque na fazenda, o que atrasava ainda mais o processo de aplicação. O 

ideal seria que em casos onde a máquina apresentasse problemas como esses, houvesse 

possibilidade de substituição dessas peças evitando que o pulverizador ficasse parado e 

posteriormente se fizesse a limpeza das peças danificadas caso ainda haja solução para estas.  

Outro problema em relação a aplicação em horários e condições ambientais 

inadequadas diz respeito ao fato de que as máquinas da Jacto possuem um sistema próprio de 

estação meteorológica instalado mas que nos Uniport’s da propriedade quando adquiridos, 

vieram desabilitada, ficando impossibilitada de realizar essas medições. Inclusive dados de 

umidade e temperatura não são gerados nos relatórios de pulverização. 

Concomitantemente a tudo isso, para suprir a demanda de aplicação, devido ao 

atraso do início das atividades, as aplicações se estendem para horários inapropriados, com altas 

temperaturas ou até mesmo não respeitando umidade indicada. Um bom exemplo, seriam as 

aplicações de herbicidas que não podem ocorrer com folhas do ponteiro molhadas ou com 

orvalho em cima desta, para que não haja escorrimento do produto para o solo e 

consequentemente perde-se a aplicação. Ou mesmo em casos de aplicação com óleos que não 

podem ocorrer em períodos muito quentes para não ocasionar queima das folhas.  

Em muitas situações aplicações com herbicidas e óleos eram feitas em horários não 

recomendados, ocasionando fito toxidade nas plantas e perda na qualidade da aplicação. Há a 

necessidade de enfatizar que o uso excessivo de defensivos aplicado sobre as folhas de um 

vegetal ocasiona uma saturação da superfície nas mesmas, provocando o acumulo do produto, 

escorrendo e se depositando no solo, resultando de forma inconsequente a perda e a 

contaminação do meio ambiente. Por outro lado, volumes muito reduzidos, se perderão no 

processo de evaporação, em que o volume se dissipar ao meio, com efeitos desprezíveis. Mas 

o uso mediano, delineado otimiza sua função em grandes impactos. (MATTHEWS, 2008). 

A utilização do aplicativo para celular móvel BoosterAgro (Figura 36) é umas das 

ferramentas que vem auxiliando no controle de horário das aplicações, desde que utilizado de 

maneira correta. O aplicativo utiliza informações de estações meteorológicas mais próximas da 

propriedade e gera uma previsão do tempo, com chuvas, temperatura, umidade e vento que 
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indica se a aplicação durante o dia é segura (verde), se exige cuidado (amarelo) ou se não é 

recomendada (vermelho). 

 

Figura 36 – Imagem do aplicativo  
Booster Agro utilizado na fazenda 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

As manutenções indicadas para as máquinas pelo Jacto, também não eram seguidas 

à risca o que afeta diretamente a vida útil das máquinas. Peças geralmente só eram trocadas 

quando apresentam problemas sérios que inviabilizam a operação da máquina. Associado a 

ausência de manutenções, as máquinas não eram limpas diariamente devido a alta demanda de 

aplicações, o que termina facilitando a acumulação de resíduos sobretudo no tanque. O ideal 

seria que sempre antes do início ou do término das aplicações fosse realizada uma limpeza 

mesmo que superficial do tanque com água. 

A fazenda possuía ainda um pulverizador Jato dirigido (Figura 37), que não era 

utilizado com frequência nas pulverizações da propriedade devido ao mal estado de 

conservação da máquina e alguns problemas operacionais persistentes principalmente 

relacionados ao desgaste de bicos. Isso diminui a frota de maquinário da propriedade gerando 

máquinas ineficientes. 
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Figura 37 – Pulverizador Jato dirigido da fazenda 

 
                         Fonte: Uchoa (2019) 

 

A fazenda possuía um terreno com talhões em curvas de nível o que, quando 

falamos em rendimento operacional, não ajuda muito. Praticamente todos os lotes da fazenda 

possuíam curvas com declividades consideráveis o que gera por exemplo perda de pressão nas 

curvas. Aliado a isso o sensor de barras dos pulverizadores também responde de forma 

extremamente lenta e não corrige rapidamente a inclinação da barra à medida que cruzar o 

terraço.  

A fazenda possuía um sistema de estoque online que interliga todas as fazendas, 

porém existia muita discrepância entre a quantidade dos produtos no estoque físico e o estoque 

do sistema, gerando inúmeros contratempos nas aplicações, receituários eram feitos 

recomendando certa dose do produto que muitas vezes não se encontra mais no estoque físico. 

Isso se deve a falta de controle na saída e entrada dos defensivos no barracão, sobras que não 

eram contabilizadas, entre outras situações. 

Uma problemática referente as adubações está relacionado a baixa de frequência de 

acompanhamento de análises de fertilidade do solo, sendo as deficiências nutricionais apenas 

identificadas quando a planta expressava o sintoma e já está prejudicada. Com isso, ela e não 

irá produzir mais o seu máximo para aquelas condições, interferindo na produtividade. Caberia 

a empresa rever o período de análises de solo. 

Em relação a telemetria da Jacto os problemas estavam relacionados sobretudo ao 

descarregamento dos dados das máquinas para o sistema OtmisNet. Ao realizar as aplicações 

os sistemas de tecnologia da Jacto armazena as informações referentes as atividades realizadas 

pela máquina que devem ser baixados depois quando as máquinas estiverem sob rede de internet, 

porém a velocidade de transmissão destes dados é extremamente lenta, levando dias para baixar 

as informações relativas a um único dia de aplicação. 
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 Devido à baixa transmissão, os relatórios e mapas no sistema OtmisNet eram 

gerados com atraso considerável de dias e muitas vezes o relatório apresenta dados ainda não 

finalizados, pois a medida em que a máquina vai baixando a telemetria das aplicações, os 

relatórios vão sendo processados. Isso ocasiona conflitos nas informações, pois não se sabia ao 

certo quando esses relatórios e mapas estão com dados concisos e completos. Esses problemas 

na geração dos mapas e relatórios rompem diretamente com o princípio da telemetria que seria 

exatamente de fornecer informações diárias e atualizadas que auxiliem no rápido gerenciamento 

das aplicações.  

O uso do aplicativo Coletor-Wifi (figura 38), desenvolvido pela Jacto e instalado 

no celular foi uma das soluções paliativas encontradas para o problema. Ele permite coletar 

dados da máquina para o aparelho de celular sem uso da rede de internet e depois, com esse 

aparelho sob uma rede de conexão, baixar os dados para o sistema OtmisNet. Dentre as 

tentativas de solução, o aplicativo se mostrou a mais eficiente. Porém vale ressaltar que a 

medida demanda que um funcionário realize esse procedimento todos os dias. 

 

Figura 38 – Tela inicial e interface do aplicativo  
Coletor-Wifi da Jacto 

 
Fonte: Uchoa (2019) 

 

A velocidade da internet da sede da fazenda Chapada é apontada como fator 

agravante nesse atraso do descarregamento das informações. A internet do escritório contava 

com uma velocidade de 3 megas e sinal extremamente instável, tendo sido elevada para 5 megas 

que ainda sim não apresentou resolução para o problema. A baixa velocidade da internet nas 

zonas rurais seja talvez um reflexo da dificuldade das empresas de telecomunicações de ampliar 

a infraestrutura de cabos fora das capitais e dos grandes centros. 
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Além da velocidade da internet, pesquisas de campo com outros usuários do sistema 

de telemetria da Jacto, apontam que a antena do GPS instalada no teto da cabine responsável 

pela transmissão de dados da telemetria vem apresentando defeitos.  

A capacidade de armazenamento dos dados de telemetria da máquina também era 

pequena, com apenas 58 mega, sendo preenchida rapidamente exigindo que as informações 

sejam passadas para pendrive com frequência.  

Um fator limitante das plataformas de gestão agrícola para agricultura de precisão 

é o alto custo desses sistemas. O Farmcommand, uma das plataformas mais completas e precisas 

de acompanhamento de telemetria, mesmo com todos os benefícios, apresenta um preço alto e 

ainda está em processo de avaliação pela empresa se o custo-benefício compensa e se é 

realmente viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 

CONCLUSÕES 

 

• O presente trabalho descreveu com clareza as atividades acompanhadas e desenvolvidas 

na fazenda durante o estágio;  

• Identificou os problemas operacionais relacionados a tecnologia de aplicação e telemetria, 

levantou questionamentos a cerca e apontou soluções viáveis para aqueles que foram 

possíveis; 

• O rendimento operacional das máquinas é baixo devido à falta de um planejamento que 

otimize o tempo operacional das máquinas entre outros fatores; 

• O uso da telemetria na fazenda ainda não demonstrou resultados práticos e eficientes, entre 

outros motivos, pela baixa velocidade de conexão via internet da propriedade. 
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