
INFORMATIVO  PRODUZIDO  PELA

EQUIPE  DA  DALNEM  BRASIL

DISTRIBUIÇÃO  GRATUÍTA  

MAIO  -  2022

página 17

@dalneem.brasil

0  I N F O R M A T I V O   D A  D A L N E E M

página 17



WWWW .DALNEEM .COM .BR PLANTE  O  FUTURO  HOJE

MAIO  -  2022

Com o avanço da agricultura, principalmente depois da revolução verde,

e com o aumento da demanda por alimentos, houve a necessidade de

aumentar a produtividade mantendo os mesmos recursos como solo,

água e reduzir custos. 

E quando se trata de agricultura, os custos estão diretamente ligados à

insumos, principalmente no controle fitossanitário, como herbicidas,

fungicidas e inseticidas. 

Desta forma, a fim de otimizar as aplicações, custos e preservar recursos,

surgiu o conceito de tecnologia da aplicação em 1986 na Inglaterra, mas

se popularizou mesmo só em 2002, quando a ferrugem asiática atacou

fortemente a soja. 

Tecnologia de Aplicação

PRINCIPAL



As plantas possuem mecanismos e

sistemas que podem facilitar ou dificultar

a absorção de substancia. Para isso, é

necessário conhecer sua morfo-fisiologia

para o sucesso de uma aplicação. 
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Com o sucesso do emprego dessas ferramentas que possibilitaram que a

produção de soja continuasse a aumentar, a tecnologia de aplicação se

difundiu para outras culturas.

A tecnologia de aplicação nada mais é do que a adoção de todos os
conhecimentos técnicos disponíveis para proporcionar a correta
colocação de um produto biologicamente ativo no alvo.

A aplicação inadequada de defensivos é

sinônimo de prejuízo para o agricultor pois, além

de não controlar a praga-alvo, gera desperdício e

aumenta consideravelmente os riscos de

contaminação das pessoas e do ambiente. 

Praga

Local de ocorrência

Produto

Alvo

Momento da aplicação

Equipamento

Ambiente

E ainda, a tecnologia de aplicação se tornou

tão importante na agricultura também

devido as diversas variáveis que podem

comprometer a aplicação como: 

Absorção pelas
Plantas



Para um produto ser absorvido

pela planta ele precisa passar por

“camadas” da folha. A primeira

delas é uma camada cerosa na

superfície da folha que serve

como proteção para as plantas,

chamada de cutícula. 

Por ser de origem “gordurosa”, a

cera repele a água, fazendo com

que a calda não espalhe e seja

absorvida pela planta. Isso ocorre

devido a cera ser de origem

apolar e a água ser polar (água e

óleo não se misturam). 
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Depois da cutícula ainda temos as

células da epiderme da folha,

parede celular e membrana

plasmática que também possuem

barreiras que dificultam a

absorção de produtos pela planta.

Para auxiliar nesse e em outros

processos a fim de minimizar a

influência das variáveis que

interferem negativamente na

absorção de produtos pela planta,

surgiram os ADJUVANTES
AGRÍCOLAS. 

Figura 1. Esquema que demostra a estrutura foliar de uma planta e suas

"barreiras" naturais.
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Lançados na década de 70, são definidos

como substâncias sem propriedades

fitossanitárias (o que quer dizer que NÃO

possuem nenhum efeito no controle de

pragas) que são adicionados durante a

preparação de caldas para pulverizações

foliares em lavouras. 

Os adjuvantes têm por objetivo

MELHORAR a eficácia dos produtos e

reduzir possíveis problemas na aplicação,

como chuvas, degradação solar, até

mesmo espuma e pH de calda. Tudo isso

faz com que a aplicação seja otimizada e

evitando os riscos de perdas. .

Adjuvantes
Agrícolas

Existem diversos tipos de adjuvantes e é

muito importante conhece-los para poder

realizar a indicação correta ao produtor

rural. De maneira geral, os adjuvantes são

classificados de acordo com o local onde

atuam: folha e calda.

Os que agem na calda modificam suas

propriedades e são chamados de

modificadores das propriedades de

superfície dos líquidos, também

conhecidos como SURFACTANTES. E os

que agem na folha, eliminando a camada

cerosa da planta como óleos minerais,

sulfato de amônio, etc.
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O nome vem do termo em inglês Surface active agent que pode ser

traduzido como agente ativo em superfície. Os surfactantes têm a

capacidade de reduzir a tensão superficial da gota pulverizada,

fazendo com que aja uma interação com a cera da planta, pois a

molécula do surfactante possui afinidade tanto com a água como com

a cera da planta. 

Existem diversos tipos de surfactantes, como: Espalhantes,

emulsionantes, anti-deriva, umectantes, dispersantes, aderentes, etc. 

Surfactantes

Figura 2. Propriedade dos surfactantes de ligar e emulsionar moléculas de água e óleo/gorduras.
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O SANTARA POWER

Buscando inovar e atender as demandas de mercado, agora em nossa

linha de produtos possuímos SANTARA POWER. O adjuvante

surfactante a base de óleo de laranja que vai potencializar a cobertura

e absorção de defensivos e fertilizantes foliares.

O óleo de laranja é extraído da casca da laranja, esse óleo é rico em

limoneno que é produzido naturalmente pela planta como um

composto secundário para a sua auto-defesa.  O óleo de laranja é

amplamente utilizado em indústria farmacêutica, cosmética e

também na agricultura, pois é rapidamente assimilado pelas plantas,

sem danos a camada cerosa. 
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O SANTARA POWER é um produto completo, que traz diversos

benefícios para a sua aplicação:

 

ESPALHANTE

o SANTARA POWER reduz a tensão superficial da gota, diminuindo o

ângulo de 135° para 45°, achatando a gota para aumentar a área da folha

atingida pela gota, melhorando a distribuição e cobertura foliar.

O que o Santara Power faz?

COM
SANTARA
POWER

SEM
SANTARA
POWER
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Figura 3. Propriedade de Rápida absorção do Santara Power.

ADERENTE

Como o próprio nome já diz, o SANTARA POWER aumenta a aderência

de líquidos na planta, pois interage com a cama cerosa, fazendo com que

o produto seja absorvido mais rapidamente. Esta propriedade é indicada

para situações de CHUVA APÓS A APLICAÇÃO. 

Devido a rápida absorção, reduz os danos causados pelas chuvas após

aplicações foliares.

EMULSIONANTE DE CALDA

Por conter em sua composição moléculas

anfifílicas (uma parte polar e outra apolar) ele

auxilia na mistura de líquidos com

formulações em pó, promovendo uma calda

homogênea e de fácil aplicação. 

Na foto, um produto em pó com grumos é

emulsionado completamente com a água

contendo SANTARA POWER.
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Figura 4. Ação emulsionante.

REDUTOR DE DERIVA

Outra característica do

SANTARA POWER é o

espessamento da calda,

aumentando o peso da gota. 

Esta propriedade traz

benefícios como a redução de

deriva (endo e exo) e distribui

mais uniformemente o

produto por toda a planta,

inclusive no terço inferior.
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Figura 5. Diferença de limpeza de filtros em caldas com SANTARA POWER.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Devido a sua propriedade SUPER emulsionante, o SANTARA POWER não

deixa nenhum resíduo de produto no tanque, filtros e em bicos, o

produto vai diretamente para a planta, sem desperdícios. Desta forma,

facilitando a operação de aplicação, com tanques, bicos e filtros limpos.

Agora que sabemos o que o SANTARA POWER faz, vamos

saber onde podemos usar.
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O SANTARA  POWER pode ser utilizado em TODAS as pulverizações

foliares, como:

COMO USAR O
SANTARA POWER

Inseticidas

Fungicidas

Herbicidas

Fertilizantes foliares

Biológicos

A dose recomendada é de 100ml de SANTARA POWER para cada 100L

de água. E a ordem recomendada para a aplicação é:

 

1º Santara Power

2º Sólidos

3º Suspensão concentrada

4º Concentrado emulsionável

Agora que você já sabe TUDO
sobre o SANTARA POWER,

solicite um orçamento conosco
ou com um de nossos parceiros. 

 



loja.dalneem.com.br



Notícias

CONFIRA A SELEÇÃO DE NOTÍCIAS
QUE FIZEMOS PARA VOCÊ



Existe uma certa polaridade entres os consumidores de produtos
orgânicos e convencionais sobre o que é melhor e mais saudável de se
consumir. O especialista Valter Casarin, que é Coordenador Científico
da Nutrientes para a Vida (NPV), tentou responder essa dúvida e
explicou a situação é mais complexa do que se imagina. “Os adubos
orgânicos, sempre que possível, devem ser a primeira opção de
aplicação." 

Mas, não pelo fato de gerar um produto mais nutritivo, mas pela
condição de sustentabilidade ambiental, por ajudarem na reciclagem de
nutrientes, na redução da poluição ambiental, evitando descartes
desnecessários. 

ORGÂNICO OU CONVENCIONAL: 
QUAL É O MELHOR?

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

No entanto, em muitas condições, o uso do adubo orgânico, é inviável,
primeiro por ter baixas concentrações de nutrientes, o que inviabiliza o
transporte para longas distâncias. "Os adubos orgânicos têm sua
viabilidade em polos agrícolas próximos à sua origem” ,  completa ele.

https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/adubacao-organica
https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/aspectos-gerais/nutrientes_361443.html
https://dalneem.com.br/blog-dalneem/organico-ou-convencional-qual-e-o-melhor/
https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/adubacao-organica
https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/aspectos-gerais/nutrientes_361443.html


O mundo não consegue sobreviver sem a agricultura brasileira,  de
acordo com Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), em visita à Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA). Ela ainda disse que se animou com as
expectativas quanto ao que pensam os brasileiros sobre o futuro.

“Eu sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira.
Precisamos pensar nos desafios futuros, não só do Brasil ,  mas do
mundo todo” ,  disse Ngozi,  reforçando o potencial produtivo e
sustentável do setor agropecuário brasileiro.  “Estou animada sobre o
que o Brasil  tem a dizer sobre a área ambiental e as tecnologias
produtivas com potencial de descarbonização”.

OMC: AGRICULTURA BRASILEIRA É
FUNDAMENTAL PARA O MUNDO

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/omc-agricultura-brasileira-e-fundamental-para-o-mundo/


A Epagri/Ciram realizou o mapeamento por imagem de satélite de
15.684ha de pomares de maçã em Santa Catarina e confirmou que São
Joaquim se consolida como o maior produtor da fruta no Brasil ,  com
uma área de 8.692ha, representando 26% de todos os pomares do país.  A
pesquisa também serviu para corroborar que Santa Catarina segue na
liderança dessa cadeia produtiva, reforçando os levantamentos do IBGE
que afirmam que o Estado responde por aproximadamente 48% da área
plantada no Brasil .

O estudo foi realizado por Kleber Trabaquini,  pesquisador em
sensoriamento remoto da Epagri/Ciram. Ele explica que utilizou
imagens de satélite que cobrem o estado a cada cinco dias.  No total,
foram oito imagens do satélite Landsat-8 e sete imagens do satélite
Sentinel-2.
 
“Estas imagens permitem a identificação exata da cultura e a
estimativa de área de cada pomar. Os extensionistas da Epagri também
tiveram papel fundamental na pesquisa, oferecendo apoio de campo a
fim de melhorar a precisão do mapeamento” ,  relata o pesquisador.

SC É O MAIOR PRODUTOR DE MAÇÃ
DO BRASIL

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS
 

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/sc-e-o-maior-produtor-de-maca-do-brasil/


A produção de café na América do Sul foi estimada em 77,47 milhões
de sacas de 60kg, volume que representa 46% da safra mundial do
ano-cafeeiro 2021-2022. 

Os cinco maiores países produtores de café da América do Sul são:
Brasil ,  cuja produção anual representa em média 76% da safra dessa
região; seguido pela Colômbia, 17%; em terceiro, Peru com 5%; na
quarta posição, vem a Venezuela com 1%; e, em quinto, o Equador
(1%). 

Os demais países da América do Sul correspondem a menos de 1% da
produção de café da região.

PRODUÇÃO DE CAFÉ REPRESENTA
46% DA SAFRA MUNDIAL

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

https://dalneem.com.br/blog-dalneem/producao-de-cafe-representa-46-da-safra-mundial/


ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ
APROVEITAR SEU TEMPO LIVRE
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DOCUMENTÁRIO - AMAZON PRIME

O documentário “10 bilhões – O que tem para comer?” foi

lançado em 2015. Mas continua relevante pois se baseia em um

desafio real e atual da cadeia do agronegócio: como alimentar

uma população mundial de 10 bilhões em 2050, data estipulada

pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e

Agricultura). 

O documentário discute temas como carne artificial, insetos,

agricultura industrial e a nova onda do autocultivo.

Como todo documentário, algumas informações ali são colocadas

com base em uma visão política sobre a situação. Ainda assim,

vale a pena conferir a produção.
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DOCUMENTÁRIO - BRASIL PARALELO

A produção mostra a evolução da agricultura brasileira encabeçada

pelo ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, indicado ao Nobel

da Paz, e retrata como foi este processo desde a busca da pesquisa por

soluções para a agricultura tropical até a fundação da Embrapa e a

transformação do Cerrado em área produtiva. 

Até a década de 80 o Brasil importava cerca de um terço dos

alimentos que consumia, situação que se inverteu nos dias atuais,

sendo o país um dos maiores produtores do mundo. “Era uma época

triste então decidimos nos tornar autossuficientes em alimentos.

Mandamos três mil pesquisadores para quatro cantos do planeta e

trouxemos esse pessoal de volta, investindo na pesquisa aqui”, destaca

Paolinelli.

Assista Gratuitamente no YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hPTlsV2lmBw


Dica de
Leitura

CONFIRA ESSA DICA PARA
ALIMENTAR SEU CÉREBRO



Você pode não saber vender ou até não se achar vendedor. Mas,

em algum momento, você já foi um. Vender deixou de ser a troca

de produtos ou serviços por dinheiro e tornou-se encantamento,

conquista, fidelização e alinhamento de interesses. Mais valioso do

que ter estoque é criar uma marca e ser o protocolo de solução

para seu público-alvo. 

Mas como fazer isso? Alfredo Soares, sócio-diretor da maior

plataforma de e-commerce da América Latina, nos mostra que

mais do que esperar pelo momento, investimento ou ferramentas

ideais, é preciso executar, errar, aprender e refazer rápido para ser

inovador

TÍTULO: BORA VENDER

AUTOR: ALFREDO SOARES



C O N T E Ú D O  T É C N I C O :  D I E D R A  E S C O B A R
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A DalNeews é um informativo gratuito desenvolvido pela equipe da
DalNeem Brasil e distribuído para colaboradores, clientes e interessados.

Você pode usar e compartilhar os conteúdos. Solicitamos apenas que marque
nossa empresa @dalneem.brasil. 


