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Depois da poda nos vinhedos, 
se inicia a brotação e, com isso, 
abre-se também o período de 
cuidados para prevenir doenças e 
reduzir as fontes de sobrevivência 
dos fungos que atacam as plantas. 
Quando se fala em pulverização 
muitas são as novidades em 
maquinários e produtos, e recen-
temente a pulverização eletrostá-
tica ganha atenção. É um sistema 
elétrico instalado no pulverizador 
convencional, onde os bicos 
hidráulicos são substituídos por 
bicos pneumáticos que conduzem 
carga em cada gota. O resultado 
está na disposição uniforme e con-
trolada dos agrotóxicos, evitando 
a contaminação ambiental e dos 
aplicadores, além do acúmulo 
de resíduos nos produtos finais, 
especialmente no caso da uva ou 
outras frutas vendidas. Entre os 
benefícios está ainda a economia 
de água e de produto. Mas, aten-
ção: o manejo do vinhedo deve 
ser controlado, caso contrário sua 
pulverização será um desastre.

No momento da pulverização 
convencional, as gotículas, devi-

Para ter uma pulverização eletros-
tática, o produtor precisa adquirir o 
sistema – entre compra e instalação 
o investimento varia de R$ 12 mil 
a R$ 15 mil –, que é instalado no 
pulverizador convencional. Os bicos 
hidráulicos são substituídos por pneu-
máticos, acompanhados por caixa de 
comando, central e carregador. Esses 
bicos conduzem em cada gotícula, 
que é menor que no sistema conven-
cional, uma carga eletrostática que, 
pelo fenômeno de indução, é atraída 
pela videira que tem carga oposta por 
estar aterrada – cargas de polaridades 
opostas se atraem e semelhantes se 
repelem, por isso as gotículas não se 
chocam uma nas outras. Com isso, 
cada espaço da planta conduzirá uma 
gotícula, tendo um tratamento distri-
buído uniformemente pelas folhas, 
ramos e troncos. 

Antes de converter o pulverizador 
para o sistema eletrostático, contudo, 
o agricultor precisa buscar informa-
ções para não tornar o investimento 
um gasto inútil. O fitopatologista da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa Uva e Vinho), 
Lucas Garrido, explica que o manejo 
do vinhedo deve ser diferenciado, 
buscando um crescimento vegetati-
vo (folhagem) aberto que permita a 
entrada das gotas no interior da copa. 
“Se a planta não for bem conduzida, a 
pulverização eletrostática será um de-
sastre. Como as gotículas se repelem 
umas das outras, em caso de uma copa 

fechada, elas vão chegar à parte baixa 
da planta, se distribuindo uniforme-
mente, contudo não vão conseguir 
alcançar as folhas do meio nem de 
cima, serão repelidas e as doenças 
terão acesso, por isso o manejo ade-
quado é chave para quem quer aderir 
ao sistema eletrostático”, explica o 
pesquisador na área de controle de 
doenças da videira.

Tendo um manejo adequado, evi-
tando um vigor vegetativo excessivo, 
a pulverização eletrostática pode ser 
utilizada tanto em vinhedos na condu-
ção espaldeira quanto latada. “Quem 
não tem manejo não recomendo esse 
sistema. É comum alguns produtores 
buscarem um excesso de adubação, 
principalmente nitrogenada, e com 
isso o vigor da planta aumenta muito 
e a copa fica fechada. O sistema 
espaldeira bem conduzido é perfeito 
para a tecnologia e na latada também 
pode ser, mas o manejo deve ter a 
poda verde, desponta, evitando o ex-
cesso vegetativo, que definitivamente 
impede o uso desse sistema. Deve-se 
priorizar a qualidade em vez da quan-
tidade”, complementa Garrido. 

O sistema está disponível em casas 
agrícolas e, após a conversão dos 
bicos, esporadicamente é necessária 
manutenção, caso contrário eles 
deixam de conduzir carga às gotí-
culas. “É muito importante buscar 
informações técnicas para saber se na 
sua propriedade o investimento será 
de fato proveitoso”, sugere Garrido.

Tratamento com pulverização eletrostática
Tecnologia eletrifica as gotas que são atraídas pela videira, ocasionando uma aplicação com menos água e produto

Para a pulverização eletrostática, os bicos hidráulicos do 
pulverizador convencional são substituídos por bicos pneumáticos 

que conduzem carga em cada gota de tratamento.

do as suas pequenas massas, têm 
pouca energia cinética (relacio-
nada ao movimento), o que faz 
com que suas capturas pelos alvos 
sejam reduzidas e também que a 
evaporação e deriva se acentuem. 
Pesquisas indicam que a evapora-
ção de gotas é um dos principais 
fatores de desperdício de agro-
tóxico nas aplicações. Durante 
um processo de pulverização, o 
campo de gotas produzidas por 
um bico hidráulico é extremamen-
te desuniforme, onde existe uma 
grande porcentagem de gotas que 
são perdidas por evaporação. A 
pulverização eletrostática se apre-
senta como uma solução tecnoló-
gica para aumentar a eficiência de 
utilização de pequenas gotículas, 
reduzindo as perdas para o solo 
ou mesmo por evaporação.

O sistema foi criado na déca-
da de 1960 nos Estados Unidos 
e, embora já seja utilizado por 
agricultores de muitos países, 
é uma inovação para o setor no 
Brasil. Um dos motivos é que 
os pulverizadores eletrostáticos 
importados ou mesmo constru-

ídos no país têm alto custo de 
investimento, inviabilizando a 
tecnologia para pequenos e mé-
dios produtores. Há aproxima-
damente três anos foram criadas 
empresas nacionais que fazem a 
transformação do pulverizador 
convencional em pulverizador 
eletrostático com custo mais 
acessível.

De acordo com o engenheiro 
agrônomo da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-RS/Ascar), Enio Todes-
chini, na pulverização tradicional 
há uma perda média de 60% das 
gotas que saem dos bicos, seja 
por deriva ou evaporação, o que 
na pulverização eletrostática 
diminui para 5%. “Outro gran-
de diferencial é que no sistema 
convencional se usa mais água, 
uma média de 400 a 500 litros, 
onde na eletrostática fica por 100 
a 200 litros. Contudo, isso gerou 
dúvidas na dosificação, porque se 
antes, perdendo 60% das gotas o 
sistema funcionava, porque usar 
a mesma dosagem? Isso está 
sendo pesquisado para tornar o 

sistema ainda mais eficiente”, 
explica Todeschini.

A pulverização eletrostática 
foi um dos assuntos abordados 
durante o Dia de Campo da 
Emater-RS/Ascar, promovido em 

setembro na propriedade da famí-
lia Pagno, na capela do Carmo, 
no interior de Flores da Cunha. 
(Matéria veiculada na edição 89 
do jornal A Vindima e cedida para 
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Manejo adequado para
as gotas eletrizadas


