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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo quantificar a deposição de calda de 
pulverização, através de diferentes volumes e pontas de pulverização, na cultivar de 
batata Atlantic. Foi utilizado um traçador na calda de pulverização, o corante Azul 
Brilhante FD & C N – 1 na concentração de 3.000 ppm. Avaliou-se a deposição da 
calda de pulverização na fase de crescimento da planta de batata denominado de 
amontoa (aos 18 dias após a brotação) e, em duas posições da planta (parte apical e 
basal). Os tratamentos testados foram: pontas de jato cônico (TX–8 a 200, TX-18 a 400 
e TX-26 a 600 L ha-1); pontas de jato plano (XR11002VS a 200, XR11003VS a 400 e 
XR11004VS a 600 L ha-1) e, pontas de jato plano duplo (TJ11002EVS a 200, TJ11004 a 
400 e 600 L ha-1). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado 
com quatro repetições. Para a análise da deposição foram coletadas 25 plantas de cada 
parcela, sendo que para extração do traçador das folhas e caules utilizou-se 200 ml de 
água destilada. Para determinar o conteúdo depositado pelas pulverizações nas plantas 
usou-se um espectrofotômetro de feixe duplo de UV-visível, com leitura em 
absorbância no comprimento de onda de 630nm. Foram ajustadas curvas de regressão 
através do modelo de Gompertz. Os resultados evidenciaram que o uso de volumes 
menores de calda de pulverização proporcionou maior uniformidade da distribuição de 
depósitos; o uso de volumes maiores de calda de pulverização não resultou, 
necessariamente, em maiores depósitos; a deposição da calda na parte superior das 
plantas foi maior do que nas partes inferiores, independentemente da ponta e do volume 
de aplicação; e a uniformidade de deposição da calda de pulverização na parte inferior 
da planta foi maior do que nas partes superior, independentemente da ponta de 
pulverização e do volume de aplicação testado.! 
 
Palavras-chave: tecnologia de aplicação, bico, traçador, corante, Solanum tuberosum. 
 
Abstract 

Spray deposition on potato plants, Atlantic cultivar: effect of nozzles and 
volume of application.  

The aim of this study was to evaluate the spraying deposition through different 
volumes and nozzles on Atlantic potato cultivar. It was used the brilliant blue FD&C-1 
as tracer solution (3.000 ppm). It was evaluated the deposition of the spraying in the 
initial stage of growth of the potato plant (18 days after sprouting) in two sections (basal 
and apical part). The treatments were carried out with different nozzles and volume 
rates: cone nozzle (TX-8 at 200, TX-18 at 400, and TX-26 at 600 L ha-1); flat fan nozzle 
(XR11002VS at 200, XR11003VS at 400, and XR11004VS at 600 L ha-1) and, double 
flat fan nozzle (TJ11002EVS at 200 and TJ11004EVS at 400 and 600 L ha-1). The 
treatments were set up as a complete randomized experiment with four replications. For 
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the analysis of the deposition 25 plants of each plot (five rows by 3m) were collected, 
and for extraction of the tracer of the leaves and stems was used 200 ml of distilled 
water. The washing tracer solutions were analysed through spectrophotometer to 
quantify the brilliant blue in wavelength of 630 nm. The Gompertz model was used to 
adjust the accumulated frequency of tracer deposition. The results showed that: the use 
of smaller volumes of spraying provided greater uniformity of deposit distribution; the 
use of larger volumes of spraying did not necessarily lead to larger deposits; the 
spraying deposition in the upper part of the plants was higher than in the lower parts, 
regardless of the nozzle and the volume of application; and the uniformity of spraying 
deposition at the bottom of the plant was greater than at the top, independent of the 
spray nozzle and the application volume tested. 

!
Keywords: Application technology, nozzle, tracer, dye, Solanum tuberosum. 

!
Introdução 

Estudos de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas que envolvam modelos 
de pontas de pulverização, deriva, volume, tamanho de gotas e alvo (natural ou 
artificial), são as linhas de pesquisas mais comuns encontradas na literatura e que 
buscam normalmente uma boa deposição e cobertura dos alvos. Estas avaliações podem 
ser realizadas com compostos denominados de traçadores que são adicionados a calda 
de pulverização. Estes produtos necessitam ter características como sensíveis a 
detecção, rapidez na análise, ser solúvel e com pouco efeito na pulverização e 
evaporação das gotas, ser estável no ambiente, atóxico e custo aceitável (Yates & 
Akesson, 1963). 

Sabe-se que o tamanho, a velocidade e a tensão superficial das gotas influenciam 
a retenção e a distribuição das gotas de pulverização e, estes, podem ser afetados pelos 
traçadores adicionados a calda, bem como as características do alvo, tais como: 
arquitetura da planta, quantidade de folhas e superfície rugosa ou lisa (Wirth et al., 
1991). 

Na cultura da batata, a avaliação de bicos e pontas de pulverização, volume e 
pressão de aplicação, bem como o estágio fenológico da planta são os fatores mais 
avaliados fora do Brasil, contudo, ainda em número muito reduzido (Zehnder & Speese, 
1991; Hamn & Clough, 1999, Panneton et al., 2000). Quanto as características 
anatômicas do genótipo utilizado, fatores como pilosidade, hábito prostrado ou ereto, 
ciclo, tempo para o fechamento das ruas de plantio, podem determinar variações nas 
técnicas de aplicação de defensivos agrícolas, o que demandaria intervenções 
específicas para cada situação de cultivo. 

O presente trabalho teve como objetivo quantificar a deposição de gotas de 
pulverização em uma cultivar de hábito de crescimento ereto, considerando o estágio de 
desenvolvimento das plantas, as pontas de pulverização e o volume de aplicação. 

 
Material e Métodos  

O estudo foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias de Botucatu, SP, 
Brasil. Utilizou-se a cultivar Atlantic que é originária do cruzamento de Wauseon X 
Lenape e suas plantas são consideradas moderadamente grandes, apresenta hastes com 
hábito de crescimento ereto, pouca pubescência e elevada formação de flores. 

Foram sulcadas linhas de plantio a 0,20m de profundidade e espaçadas de 
0,70m, com um sulcador acoplado a um trator. Colocaram-se quatro batatas semente/m 
de sulco. As batatas sementes foram plantadas no dia 24/06/2013 e a brotação ocorreu 
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em 14/07/2013. A amontoa foi realizada em 01/08/13, sendo que nesta data foi realizada 
a adubação de cobertura e a pulverização do traçador. A área foi irrigada em média 
entre 20 a 30 mm, duas vezes por semana.  

Os tratamentos testados e as condições do ambiente durante a pulverização 
encontram-se apresentados no Quadro 1. A velocidade do vento durante as aplicações 
foi em forma de rajadas: de 0,9 a 6m s-1. Utilizou-se um pulverizador costal 
pressurizado a CO2, munido de uma barra com quatro bicos distanciados de 0,5m entre 
si.  

Para a avaliação dos depósitos de calda de pulverização foi utilizado um 
traçador, sendo este, um corante alimentício denominado de Azul-brilhante (FD & C no 
1), na concentração de 3.000 ppm. Para demonstrar que o corante não interferia na 
tensão superficial da água, foi realizado um estudo preliminar de tensão que o 
comprovou. 

Na determinação do conteúdo depositado pelas pulverizações realizadas nas 
plantas de batata utilizou-se um espectrofotômetro de feixe duplo de UV-visível, marca 
GBC, modelo Cintra 20, com leitura em absorbância no comprimento de onda de 
630nm, conforme descrito por Palladini (2000).  

Imediatamente após a aplicação, as plantas foram coletadas individualmente por 
partes e lavadas com quantidade conhecida de água deionizada para a retirada do 
corante e, a seguir, procederam-se as leituras de absorbância. Os dados de absorbância 
foram transformados em ppm através de uma equação matemática padrão, obtida 
através da leitura da absorbância de diferentes soluções do corante Azul Brilhante, cujas 
as concentrações, em ppm, foram previamente estipuladas. Conhecendo as diferentes 
concentrações das amostras obtidas, foi possível determinar o volume de calda 
depositado nas plantas através da expressão matemática C1.V1 = C2V2, em que: C1 – 
concentração da calda, em ppm, no momento da aplicação; V1 – quantidade em mL que 
depositou nas plantas; C2 – leitura de concentração da amostra, em ppm; e V2 – 
quantidade de água deionizada (lavagem). 

O produto desta expressão matemática foi multiplicado por 1.000 para obter-se o 
volume em µl. Com os dados em µl e dividindo-se cada valor pela biomassa seca de 
cada planta, obteve-se as quantidades em (µl calda g-1) de biomassa seca de planta. A 
massa seca foi determinada em uma estufa de circulação forçada de ar, sendo mantida a 
65 oC até atingir peso constante.  

Para as análises de deposição da calda pulverizada, foram utilizadas 25 plantas 
(amostras) coletadas aleatoriamente na área aplicada da parcela. A área de cada 
tratamento apresentava cinco linhas de semeadura por 3 m de comprimento e as 
aplicações foram realizadas em três linhas centrais, sendo utilizadas as duas linhas mais 
uniformes da área aplicada, nas quais se retiraram as plantas de forma continua e por 
1m. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro 
repetições. 

Nos procedimentos para a avaliação dos depósitos de calda de pulverização 
determinou-se as quantidades de depósito por µl g-1 massa seca de planta, além dividir-
se a planta em duas partes, denominado de parte superior (apical) e parte inferior 
(basal). Foram utilizados 200 ml de água para lavagem em conjunto de folhas e caules.  

Para os depósitos nas superfícies da planta os valores de porcentagem de 
depósito do traçador foram ajustados ao modelo de Gompertz para representar a 
frequência acumulada (Y), em porcentagem, conforme a Equação 1 [Y = e^(a-e^(-b-c* 
X)]. Para melhor visualização dos resultados optou-se por apresentar as curvas de 
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frequência não acumuladas ou densidade de probabilidade (Y’), que corresponde à 
derivada primeira do referido modelo, Equação 2 [Y’ = c*e^(a-b-c*X-e^(-b-c*X))]. 

 
Resultados e Discussão 

Ao se discutirem valores de depósitos torna-se importante inferir alguns 
comentários sobre o modelo de Gompertz e medidas de posição: média, mediana e 
moda. A média, normalmente, não é um valor muito confiável, por poder apresentar 
valores extremos na sua composição. A mediana é resultado de um conjunto de dados, 
no qual um valor é precedido e seguido do mesmo número de dados. Já, moda é o valor 
mais frequente em um conjunto de dados que compõem os valores originais. Tofoli 
(2001) relata que a utilização da média para indicar a deposição em pulverizações deve 
ser mais bem analisada, pois se aplicando uma determinada dose de produto, a dose 
pontual mais frequente (moda) na área pode ser bastante inferior à dose média, ou 
mesmo a dose mediana. 

No entanto, para produtos de ação sistêmica, nem sempre, a distribuição de gotas 
é fundamental para um melhor desempenho do produto como seria para produtos com 
ação de contato, que necessariamente precisam de uma maior área coberta para 
mostrarem-se eficientes.  

Como um exemplo geral para todo o trabalho, observa-se no  
Quadro 2, que os valores da média, mediana e moda estão em ordem decrescente de 
valores e, estes, ocorreram desta forma para todas as pontas, volumes e partes de planta. 
As médias obtidas mostram valores de deposição 46,1, 17,0 e 42,9% maiores para 
planta inteira, parte superior e inferior, respectivamente, quando comparadas aos 
respectivos valores da moda. Tal fato demonstra maior precisão da moda em relação à 
média para avaliação de estudos de deposição de calda de pulverização (Tofoli, 2001), 
pois esta representa a dose pontual mais frequente que atingiu os alvos. Assim, todas as 
comparações do trabalho foram realizadas baseadas na moda. Também, Costa (2003) 
observou maior precisão da moda em relação à média, comparando a dispersão dos 
dados entre o corante Azul Brilhante e o herbicida tebuthiuron. 

A representação gráfica utilizada para a comparação dos tratamentos foi feita 
através de valores estimados, uma vez que, os dados originais ajustaram-se ao modelo. 
Os gráficos interpolam os valores de depósito em (µl calda g-1) de massa seca de plantas 
com frequência não acumulada, sendo que o ponto mais alto do eixo y corresponde a 
moda, para isto basta traçar uma reta até atingir a curva e estender até o eixo x.  

A frequência não acumulada ou densidade de probabilidade corresponde à 
derivada primeira da curva de frequência acumulada. Os picos presentes nas curvas 
(concavidade da curva) representam a curtose e que mostram a frequência de valores 
extremos, sendo que, quanto mais plano é o pico da curva (maior a curtose), maior será 
a frequência de valores extremos e, consequentemente, mais desuniformes apresentam-
se.  

Desta forma, desejam-se pulverizações mais uniformes possíveis através de 
depósitos com o menor número de valores extremos e, em especial para produtos de 
contato, sejam inseticidas, fungicidas ou herbicidas.  

Ressalta-se, ainda, que os gráficos de frequência acumulada têm suas curvas 
avaliadas através da sua menor inclinação. Curvas menos inclinadas indicam maior 
dispersão dos dados e, consequentemente, maiores variações nos depósitos unitários.  

No estudo de campo, ora desenvolvido, para a cultivar Atlantic, na época da 
amontoa, observa-se para as pontas TX (jato cônico vazio) que a deposição da calda de 
pulverização nas plantas foi mais uniforme (cobertura) com a pulverização de volumes 
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menores (200 L ha-1) e, os depósitos foram maiores com a aplicação de volumes 
maiores, contudo os depósitos obtidos foram semelhantes entre os volumes de 400 e 
600 L ha-1 (fig. 1). Ressalta-se que, normalmente volumes maiores geram gotas maiores, 
o que pode levar a coalescência destas nas folhas, com consequente escorrimento da 
calda para o solo, além da planta apresentar menos estruturas para servirem de aparato 
para as gotas e folhas mais novas normalmente retém menos calda. Também Zehnder & 
Speece (1991) observaram na cultura da batata, utilizando pontas de jato cônico vazio 
que o incremento do volume de aplicação de 93 para 467 L ha-1 determinava depósitos 
maiores nas plantas.  

Os depósitos mostraram-se maiores na parte superior da planta, como era 
esperado a princípio, devido ao efeito “guarda-chuva” das folhas superiores em relação 
às basais (fig. 2). Já, a distribuição da calda ser mais uniforme nas partes inferiores da 
planta em relação a superior, deve-se ao fato que, provavelmente o espectro de gotas 
que penetraram nas partes basais foram provenientes de uma faixa de volume e 
diâmetro de gotas específicas, o que não ocorreu na parte superior, pois deve ter 
recebido todo tipo de gota de pulverização, o que reduziu a uniformidade dos depósitos 
ou da cobertura.  

Quanto a ponta XR (jato plano), observa-se que a uniformidade de depósitos de 
calda nas plantas foi maior com a pulverização de volumes menores (fig. 1). Ao 
comparar-se cada volume de pulverização, nota-se que houve pouca semelhança quanto 
ao padrão de distribuição de calda. Assim, nota-se que a recomendação da ponta de 
pulverização XR irá depender do volume e também do defensivo agrícola a ser 
aplicado, pois produtos de contato necessitam melhor uniformidade de cobertura que 
produtos sistêmicos para poderem atuar de forma eficiente, sendo este fator mais 
importante que a própria quantidade depositada, dependendo da situação.  

Independentemente do volume depositado pela ponta XR, sempre os depósitos 
na parte superior da planta foram maiores e menos uniformes do que os encontrados nas 
partes inferiores (fig. 3).  

Quanto à ponta TJ (jato plano duplo), observa-se que a uniformidade de 
depósitos de calda nas plantas foi maior com a pulverização de volumes menores e, de 
uma forma geral, os depósitos foram também maiores com a elevação do volume 
aplicado (Figura 1). Ressalta-se que, estes resultados foram verificados também para as 
demais pontas estudadas, TX e XR.  

A deposição e uniformidade proporcionada pela ponta TJ foram dependentes do 
volume de aplicação (fig. 1). A pulverização de 200 L ha-1 proporcionou maior 
uniformidade de deposição e depósitos menores de calda em comparação a uso de 400 e 
600 L ha-1. Independentemente do volume depositado, sempre os depósitos na parte 
superior da planta foram maiores e menos uniformes do que os encontrados nas partes 
inferiores (fig. 4).  

Na literatura encontram-se poucos trabalhos em que se estudou a ponta de jato 
plano duplo e, ainda, com outras espécies. Na cultura de L. tenuis, Etiennot et al., 1988 
encontraram maiores depósitos nas partes basais das plantas com a utilização da ponta 
TJ em relação da ponta XR. De forma oposta, Silva (2000) em um estudo com  
C. rotundus, encontrou maiores depósitos nas plantas com a utilização de pontas de jato 
plano XR e DG, em relação à ponta de jato plano duplo TJ11002VS.  

As comparações entre as diferentes pontas estudadas, TX, XR e TJ dentro de 
cada volume aplicado e, em ordem decrescente de grandeza, tanto para uniformidade 
como para depósitos de calda encontram-se na Figura 5.  Assim, na época da amontoa e 
no volume de 200 L ha-1, observou-se para a cultivar Atlantic que os depósitos de calda 
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foram maiores com a ponta XR>TX>TJ, porém a uniformidade de distribuição da calda 
foi melhor com a ponta TJ>TX>XR. Para o volume de 400 L ha-1, os depósitos de calda 
foram mais elevados com a ponta TX>TJ>XR, contudo a uniformidade de distribuição 
da calda foi melhor com a ponta TJ>XR>TX. Para o volume de 600 L ha-1, os depósitos 
foram maiores com a ponta TJ>XR>TX, todavia a uniformidade de distribuição da 
calda foi melhor com a ponta XR>TJ>TX.  

Ao analisar-se o trabalho de Zehnder & Speece (1991) verifica-se que  
encontraram maiores depósitos de calda com a utilização de pontas de jato cônico vazio 
em comparação as pontas de jato plano, independentemente dos volumes estudados na 
cultura da batata. Deve ser ressaltado que os resultados ora obtidos, demonstram que 
nem sempre as pontas TX (jato cônico vazio) proporcionaram depósitos maiores do que 
as pontas XR (jato plano), pois dependendo do volume as respostas foram diferentes. Já, 
em uma cultura diferente, o feijão, Maciel et al. (2000) não encontraram diferenças nos 
depósitos de calda com a utilização tanto da ponta TX como XR no volume de 200 L 
ha-1.  
 
Conclusões 

Nas condições em que foi realizado o estudo e com base nos resultados obtidos, 
pode-se concluir que: 

O uso de volumes menores de calda de pulverização proporcionou maior 
uniformidade de distribuição de depósitos; 

O uso de volumes maiores de calda de pulverização não resultou, 
necessariamente, em maiores depósitos;  

A deposição da calda de pulverização na parte superior das plantas foi maior do 
que nas partes inferiores, independentemente da ponta e do volume de aplicação;  

A uniformidade de deposição da calda de pulverização nas partes inferiores da 
planta foi maior do que nas partes superior, independentemente da ponta de 
pulverização e do volume de aplicação. 
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Quadro 1 -. Tratamentos e condições ambientais durante a pulverização do corante Azul 
Brilhante no estágio de amontoa, cultivar Atlantic. Botucatu, SP, Brasil. 
 

 
Tratamento 

Ponta 
Pulverização 

Pressão 
kgf.cm-2 

Consumo de 
calda L ha-1 

Temperatura 
OC 

U.R. 
% 

1 TX-8 4,5 200 22 65 
2 TX-18 4,8 400 22 78 
3 TX-26 5,8 600 23 79 
4 XR11002VS 2,5 200 22 72 
5 XR11003VS 4,2 400 28 56 
6 XR11004VS 5,9 600 23 75 
7 TJ11002EVS 2,5 200 22 13 
8 TJ11004EVS 3,5 400 23 68 
9 TJ11004EVS 6,2 600 22 75 

 
Quadro 2 - Média, mediana, moda e coeficiente de variação para o depósito de calda na planta inteira, parte superior e inferior, 
ponta TX – 8. Botucatu/SP, Brasil. 
 
  Depósito de calda (µl g-1 massa seca) 

  Média Mediana Moda C.V. (%) 

Planta inteira 6,91 6,15 4,73 59,9 

Parte superior 10,31 9,87 8,81 29,4 

Parte inferior 4,26 3,67 2,98 63,8 
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Figura 1 - Frequências não acumuladas em função da deposição do traçador na planta 
inteira, para diferentes volumes de pulverização, pontas XR, TX e TJ.  
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Figura 2 - Frequências não acumuladas em função da deposição do traçador na parte 
superior e inferior da planta, para diferentes volumes de pulverização, ponta TX.  
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Figura 3 - Frequências não acumuladas em função da deposição do traçador na parte 
superior e inferior da planta, para diferentes volumes de pulverização, pontas XR.  
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Figura 4 - Frequências não acumuladas em função da deposição do traçador na parte 

superior e inferior da planta, para diferentes volumes de pulverização, pontas TJ. 
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Figura 5 - Frequências não acumuladas em função da deposição do traçador na planta 
inteira, para os volumes de 200, 400 e 600 L ha-1 de pulverização, pontas TX, XR e TJ.  
 
 
 
 
 
 
 




