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O QUE É TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO



Tecnologia de Aplicação 
Definições

É o emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcionem a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo, em

quantidade necessária, de forma econômica, com mínimo de contaminação de outras áreas.

Os agrotóxicos devem exercer a sua ação sobre um determinado organismo que se deseja controlar. Portanto, o alvo a ser atingido é

esse organismo, seja ele uma planta daninha, um inseto, um fungo ou uma bactéria. Qualquer quantidade do produto químico que não atinja o alvo

não terá qualquer eficácia e estará representando uma forma de perda. A fixação pouco exata do alvo eleva invariavelmente a perda de grande

proporções, pois o produto é então aplicado sobre partes que não têm relação direta com o controle. Por exemplo, em média, 30% do produto

aplicado visando folhas atingem o solo por ocasião da aplicação (Matuo, 1990).

A utilização de agrotóxicos é influenciada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se o clima, o hospedeiro, o alvo biológico, o

ingrediente ativo e o veículo utilizado no produto. O clima tem um grande efeito tanto sobre a ocorrência de pragas e doenças como também na

eficiência obtida após a aplicação de um determinado produto. É aconselhável que as pulverizações com agrotóxicos sejam realizadas nas horas

mais frescas o dia, ou seja, pela manhã e ao final da tarde, a fim de evitar a evaporação rápida do produto aplicado. As aplicações eficientes são

conseguidas também com velocidade de vento inferior a 2,0 m s-1. Na prática, velocidade entre 2,0 e 3,1 m s-1 as folhas das árvores são

ligeiramente agitadas. Deve-se interromper a pulverização quando o valor da velocidade ultrapassar 3,0 m s-1 (Matuo, 1990).



Tecnologia de Aplicação 
Definições
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5 FATORES PARA MELHORAR UMA APLICAÇÃO

Aumentar nº gotas/cm² = maior cobrimento

Volume de vazão = ponta = pressão

Gotas finas

Aplicação com vento

Proteger as gotas

Conceito Geral



DERIVA:

 Pode ocorrer pela ação dos movimentos horizontais ou vertical do ar;

 Pode mover gotas de forma líquida ou gasosa;

1.1-ENDODERIVA:

 São gotas que não ficam retidas no alvo;

 Normalmente em aplicações de alto volume, gotas que atingem o solo;

1.2-EXODERIVA:

 É a pior situação de deriva, responsável por causar a contaminação ambiental e culturas sensíveis ao i.a. em

questão;

Causada pela evaporação da fração da água presente na gota;

Causadas principalmente por gotas muito finas (menores de 100 µm), e sem adjuvante redutores de

evaporação;

Fatores que causam perdas na aplicação
Deriva



Classe de gotas



Escorrimento

Deriva / 
Evaporação

Suspensão

Gotas Aproveitáveis

150 µm a 250 µm

Espectro de gotas





CURRÍCULO 

 46 ANOS EUA

 15 ANOS BRASIL

 2006 REGISTRO BRASIL

 + 60 PAÍSES

 + 30.000.000 LTS

Apr_Li 700/Piccin/Vídeos/Video da Fabrica Loveland.VOB
Apr_Li 700/Piccin/Vídeos/Video da Fabrica Loveland.VOB


FOSFATIDILCOLINE

3

ÁCIDO PROPIÔNICO

ÁLCOOL LINEAR ETOXILADO

1

2

COMPOSIÇÃO:

Possui alta performance nas condições ambientais mais severas
(vento, umidade do ar, etc…).



Benefícios

Penetração, absorção, translocação

Adesivo, fixação, depósito

Redutor de deriva e emulsificante

Sequestrante e estabilizante de pH 

Espalhante e umectante 



Aplicação de 

substância 

lipofílica

Aplicação de 

substância 

hidrofílica

MAIOR PENETRAÇÃO ABSORÇÃO E TRANSLOCAÇÃO

Líder mundial há

mais de 45 anos!
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MAIOR PENETRAÇÃO ABSORÇÃO E TRANSLOCAÇÃO

Líder mundial há

mais de 45 anos!



RESULTADO DE CAMPO

PRODUTOR: Oscar Stroschon

MUNICÍPIO: Formosa - GO

CULTURA: Soja

TRATAMENTOS: 

Padrão: Diquate
Fortgreen: Diquate + LI700

AVALIAÇÃO: 8 dias depois da 
dessecação

OBJETIVO: Avaliar a dessecação da 
soja com e sem LI700 

SEM LI700 SEM LI700



RESULTADO DE CAMPO

SEM LI700



RESULTADO DE CAMPO

SEM LI700

X



Líder mundial
há mais de 40 
anos!

Metodologia usando marcação molecular,
melhor ferramenta de rastrear o I.A.

MAIOR ABSORÇÃO (SEM FITO) E TRANSLOCAÇÃO



Líder mundial
há mais de 40 
anos!

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DA SUPERFÍCIE CUTICULAR DE AZEVEM

Superfície Cuticular Normal de azevém Óleo mineral (Alto estresse)

(sem fitotoxidez)



Líder mundial
há mais de 40 
anos!

• LI700 reduz a evaporação mesmo em condições climáticas desfavoráveis;

• Promove maior espalhamento das gotas no alvo, aumentando a superfície de contato.

PRESERVAÇÃO E ESPALHAMENTO DA GOTA 



03

ALTA PERFORMANCE ANTIDERIVA

SEM 

ADJUVANTE

Líder mundial há

mais de 40 anos!

PADRONIZAÇÃO DO TAMANHO DE GOTAS EFEITO ANTIDERIVA



EFEITO ESTABILIZANTE DE pH

03

SEM 

ADJUVANTE

 ÁCIDO PROPIONICO É UM ÁCIDO ORGÂNICO FRACO!

 CAPACIDADE DE ESTABILIZAR O PH DA SOLUÇÃO (4,0 – 5,5)

 ATUA COMO SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE DE CÁTIONS LIVRES

Líder mundial há

mais de 40 anos!
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Trabalho de Análise de Degradação de Moléculas 
de Fungicidas em Diferente pHs de Calda

Todos os resultados encontrados estão dentro das 
normas apresentadas pela ABNT

Trabalho realizado por





Limites aceitáveis – SEAB 10/12/1990 



Elatus: Azoxistrobina 300 g/kg + benzovindiflupir 150 g/kg



A adição de Li 700 não mostrou interferência significativa na integridade química das
moléculas dos fungicidas avaliados

 pH da água entre 3,0 a 9,0 não influenciou de forma significativa a integridade das
moléculas dos fungicidas estudados até as 16 horas após o preparo da calda.

Fonte: Dr. Luiz Kozlowski / novembro 2018

CONCLUSÕES 



Pesquisador: Dr. Luiz Kozlowski / Safra 2015/2016
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PARA REFLETIR:

1) Você acredita que empresas como Basf, Bayer, Syngenta, etc. iriam lançar no
mercado uma molécula sensível ao pH? Como esses produtos seriam
eficientes em várias parte do mundo?

2) Li700 a mais de 40 anos de mercado no mundial, não seria tempo suficiente
para a empresa fabricante, Norte Americana, mudar a composição?

3) Li 700 a mais de 12 anos no Brasil com estudos e pesquisa sendo realizados
por “pesquisadores oficiais” não teriam detectado algo sobre o pH?

4) Se pH interfere negativamente porque os Professores e Doutores no assunto
dizem que não afeta?

5) Quem são as pessoas e empresas que falam que pH interfere?
6) Se o pH influenciasse negativamente para a eficiência de alguma molécula a

Fortgreen seria a 1° a mudar o posicionamento para seus clientes, pois se o
produtor tiver prejuízo certamente não teria mais clientes no futuro
consequentemente a empresa estaria caminhando para o fracasso.

“Pense nisso Li 700 é líder mundial no mercado de adjuvantes, isso incomoda
muita gente.”



OBRIGADO


