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RESUMO 

 

A pulverização aérea de agrotóxicos tem se tornado cada vez mais pauta de discussão acerca 

de sua viabilidade e segurança. Se, por um lado, trata-se de uma ferramenta que confere 

ganhos econômicos e redução de tempo nos setores agrícolas, por outro lado, expõe à riscos 

toda a circunvizinhança das lavouras que são pulverizadas por agrotóxicos, devido à 

ocorrência do fenômeno denominado deriva, que nada mais é que o arraste das gotículas de 

venenos agrícolas pulverizados para fora da área alvo, podendo atingir áreas de culturas 

agrícolas sensíveis, vegetação nativa, cursos d’água, animais domésticos e silvestres e os seres 

humanos e está diretamente relacionada com as condições meteorológicas no momento das 

operações aeroagrícolas. O presente trabalho teve como objetivo analisar se as condições 

meteorológicas existentes no Pontal do Paranapanema, região oeste do Estado de São Paulo 

(Brasil), conferem possibilidade da utilização da aviação agrícola para a pulverização de 

agrotóxicos. A análise das séries históricas de cinco estações meteorológicas situadas nesta 

região ou em suas proximidades, em comparação com os parâmetros meteorológicos 

indicados nas bulas dos agrotóxicos utilizados nos canaviais da região e por especialistas no 

assunto, apontaram que há reduzidíssimos momentos em que é possível a prática da 

pulverização aérea de agrotóxicos, tornando-a praticamente inviável de ser praticada no 

Pontal do Paranapanema. 
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ABSTRACT 

 

Aerial spraying of pesticides has become an increasingly controversial topic about its viability 

and safety. If in one hand it provides monetary gains and reduction of effort in rural areas, it 

also exposes to risk all the surrounding areas of the crops that are being pulverized, due to the 

occurrence of drift, which is the drag of droplets of the substance out of the target area, 

causing potential damages to sensitive agricultural crops, forested areas, watercourses, 

wildlife, domestic animals and to humans. These potential damages are directly related to 

meteorological condition in the moment of application. The present work aimed to analyze if 

the meteorological conditions existing in the Pontal of Parapanaema, western region of the 

State of São Paulo (Brazil) allow the possibility of aerial spraying of pesticides. The analysis 

of historical data of five meteorological stations located in or near the region, in comparison 

to the meteorological parameters indicated by the manufacturers of each pesticide that is used 

in the sugarcane crops and also to experts opinions, showed that there are very few moments 

in which is safe to make the aerial spraying, what makes it almost impracticable at Pontal of 

Paranapanema region. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A agropecuária tem apresentado níveis crescentes de produção, não sendo 

raras as vezes em que ano após ano recordes de produtividade são vencidos. Para alcançar tais 

objetivos de produção, faz-se necessário um aporte cada vez maior de tecnologia agrícola, que 

abrange desde os métodos de plantio, aprimoramento de maquinário, aprofundamento do 

conhecimento da relação clima-solo-lavoura e, consequentemente, o controle de organismos 

indesejáveis e a fertilização do solo agrícola. 

A agricultura torna-se, desta maneira, cada vez mais técnica e a crescente 

produtividade anda lado a lado da maior demanda pela utilização de produtos químicos. 

No ano de 2009 o Brasil figurava como o terceiro maior exportador agrícola 

do mundo, sendo que neste ano foram comercializadas mais de 120.000 toneladas de 

herbicidas e quase 100.000 toneladas de inseticidas, seguido da venda de cerca de 40.000 

toneladas de fungicidas (IBAMA, 2010). Já no ano de 2016, a comercialização de herbicidas 

saltou para 322.755,10 toneladas, de inseticidas manteve-se na faixa das 90.000 toneladas e 

fungicida, que também teve expressivo aumento, girando em torno de 105.000 toneladas 

comercializadas (IBAMA, 2017).  

Tais produtos, notadamente os herbicidas e pesticidas, se por um lado 

podem ser benéficos às lavouras a que se destinam, podem ser catastróficos se mal-

empregado para culturas diversas, para a fauna e flora nativas e mesmo para a população que 

possa ser exposta. 

A era moderna dos agrotóxicos orgânicos sintéticos iniciou-se com a 

introdução dos ditiocarbamatos, por volta de 1934, seguido do DDT, que na ocasião passou a 

ser o inseticida mais utilizado no mundo (SILVA & FAY, 2004). 

A preocupação com a utilização dos venenos agrícolas, não só em lavouras, 

mas também em áreas urbanas, foi o mote de uma revolução ambiental que se iniciou com a 

publicação de uma das obras mais importantes do movimento ambientalista, Primavera 

Silenciosa, em que a Bióloga Rachel Carson, após exaustivos estudos, escancarou ao mundo a 

gravidade da utilização dos produtos químicos sintéticos. Já nos capítulos finais da obra, a 

autora argumenta: 

Foi, porém, o advento do DDT e de todos os seus derivados que 

inaugurou a verdadeira Era da Resistência. Não deveria ser surpresa 

para ninguém com um mínimo de conhecimento sobre insetos ou 

sobre a dinâmica das populações animais o fato de que, em um 

período de muito poucos anos, um problema terrível e perigoso se 

evidenciou. Apesar disso, a compreensão de que os insetos têm uma 
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arma de defesa eficaz contra os ataques químicos agressivos parece ter 

demorado a chegar. Apenas aqueles preocupados com os insetos 

transmissores de doenças parecem, a esta altura, ter despertado 

inteiramente para a natureza alarmante da situação; a maioria dos 

agricultores ainda deposita, despreocupadamente, fé no 

desenvolvimento de produtos químicos novos e cada vez mais tóxicos, 

embora as atuais dificuldades tenham nascido precisamente desse 

raciocínio capcioso (CARSON, 2010, p. 223). 

 

Pedindo licença ao leitor, traz-se mais um trecho desta obra, já que a autora 

há 50 anos atrás já refletia sobre questões ainda tão atuais sobre o intensivo uso dos produtos 

químicos para controle da natureza: 

De vez em quando surge a pergunta esperançosa: “Se os insetos 

conseguem se tornar resistentes aos agentes químicos, será que os 

seres humanos também conseguiriam?”.  Teoricamente, sim, mas, já 

que isso levaria centenas ou mesmo milhares de anos, o conforto para 

aqueles que agora estão vivos é pequeno. A resistência não é algo que 

se desenvolve em um indivíduo. Se ele exibe ao nascimento algumas 

características que o fazem menos suscetível do que outros a venenos, 

a probabilidade de que ele sobreviva e gere filhos é maior. A 

resistência, portanto, é algo que se desenvolve em uma população ao 

longo de algumas ou muitas gerações (CARSON, 2010, p. 231).   

 

O que se pode refletir sobre a narrativa de Carson é que não há esperança 

para a geração atual e as próximas, expostas à produtos químicos cada vez mais potentes e 

com alto potencial de impactos adversos a saúde, mesmo por que, esta mesma população 

sequer possui a possibilidade de decidir se prefere ou não viver em um ambiente livre destes 

produtos. 

Três são os principais objetivos da utilização dos agrotóxicos na agricultura: 

maior produtividade das culturas, produção de culturas de alta qualidade e redução de custo 

de mão-de-obra (SILVA & FAY, 2004). Em suma, maior lucratividade.  

Ademais, o modelo agrícola atual, altamente tecnológico, aliado à 

incessante necessidade de aumento da produtividade, objetivando-se a produção em larga 

escala, demanda extensas áreas produtivas. Ocorre que este modelo de cultivo, até por 

questões econômicas, busca a implantação de lavouras contíguas de uma mesma cultura, 

criando o que se conhece por monocultura, que é facilmente observável nas áreas estritamente 

agrícolas, como nas regiões de produção de soja e milho, no Mato Grosso e no Paraná, e de 

cana-de-açúcar, no Estado de São Paulo. 

O Estado Paulista, que abriga a região do Pontal do Paranapanema, é 

emblemático no que se refere à expansão das lavouras de cana-de-açúcar e suas 

consequências. 
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No período compreendido entre os anos de 2004 e 2009 ocorreu a 

implantação de novas usinas sucroenergéticas nesta região, impulsionadas por incentivos 

governamentais e pela introdução no mercado dos veículos bicombustíveis (BARRETO; 

THOMAZ JÚNIOR, 2015). Assim, as pastagens degradadas que predominavam na paisagem 

local, gradativamente foram convertidas em lavouras de cana-de-açúcar. 

O Pontal do Paranapanema, que também é caracterizado pela alta 

concentração de Assentamentos Rurais, especialmente no Município de Mirante do 

Paranapanema, neste mesmo período, começou a registrar danos em culturas vizinhas à 

canaviais, principalmente com a morte de bicho-da-seda, cultivados nos lotes rurais. Mas 

também ocorreram registros em perdas de produção de mandiocais, hortaliças, árvores 

frutíferas e mesmo registros de problemas com bovinos, tais como abortamento. 

Todos estes fatos foram denunciados ao Grupo de Atuação Especial de 

Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), Núcleo Pontal do Paranapanema, do Ministério 

Público do Estado de São Paulo (MPSP), que o levou à instauração de Inquéritos Civis com o 

objetivo de apurar as causas e os possíveis responsáveis. 

As lavouras de cana-de-açúcar são banhadas por agrotóxicos, desde o 

plantio à pré-colheita e em diferentes maneiras, desde as aplicações com equipamentos 

costais, passando pelos tratores até a utilização dos aviões agrícolas, nas chamadas 

pulverizações aéreas. 

No decorrer das investigações efetivadas pelo MPSP, com auxílio da 

declaração dos camponeses, notadamente os sericicultores, percebeu-se que a maioria dos 

danos se davam após o lançamento de inseticidas e/ou herbicidas nos canaviais por meio das 

aeronaves agrícolas. 

Problemas decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos vem sendo 

relatados em diversos pontos do país, resultando na recomendação de seu banimento em 

território nacional pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO): 

Mesmo sendo a única forma de pulverização que conta com legislação 

específica, a pulverização aérea termina por ser a mais perigosa e 

contaminante. Segundo dados apresentados no relatório da 

subcomissão que tratou do tema dos agrotóxicos na Câmara Federal, 

apenas 30% dos venenos jogados nas lavouras atingem o “alvo”, e os 

70% restantes se transformam em deriva, dos quais 20% vão para o ar 

e 50% para a terra (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011); quando 

chove, os resíduos acumulados na terra são transferidos para o lençol 

freático, contaminando as águas. Além de proibir a pulverização 

aérea, deve-se instituir uma legislação que estabeleça limites à 

aplicação terrestre, impondo distâncias obrigatórias em relação a 

populações (humanas e animais), nascentes de água, rios e territórios 

de produção agroecológica, para que os venenos não prejudiquem 
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aqueles que optaram por uma produção sem agrotóxicos 

(CARNEIRO, 2015, p. 394).   

 

A prática da pulverização área de agrotóxicos deve ser precedida de estreito 

controle aos regramentos existentes e às recomendações técnicas, das quais importa destacar 

as condições meteorológicas no momento das operações aeroagrícolas. 

Boin, Jardim e Tavares (2017, p. 181) analisaram dados de Estações 

Meteorológicas Automáticas de Presidente Prudente – SP e Paranapoema – PR, bem como de 

uma estação meteorológica móvel instalada, na ocasião, em Sandovalina – SP, dos anos de 

2013 a 2015, confrontando com aos parâmetros meteorológicos indicados nas bulas de 

inseticidas e maturadores, quando concluíram que não há condições de se realizar de maneira 

segura as atividades aeroagrícolas para pulverização de agroquímicos no Pontal do 

Paranapanema. 

Desta forma, surgiu o interesse em realizar a presente pesquisa, ampliando a 

série de dados meteorológicos analisada, conforme a disponibilidade de estações 

meteorológicas na área de estudo. 

Para tanto, definiu-se como recorte geográfico a ser estudado, a área de 

abrangência do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Núcleo Pontal do 

Paranapanema, que compreende 31 (trinta e um) municípios
1
:  Alfredo Marcondes, Álvares 

Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha 

Paulista, Iepê, Indiana, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, 

Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente 

Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, 

Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedido, Taciba, Tarabaí e Teodoro Sampaio. 

   

 

 

                                                 

1 http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema/PontalParanapanema 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal da presente pesquisa é verificar a viabilidade da 

utilização segura da aviação agrícola para aspersão de agrotóxicos nas lavouras de cana-de-

açúcar do Pontal do Paranapanema, a partir da análise das recomendações técnicas de 

pulverização definidas nas bulas dos produtos e por pesquisadores especializados, 

especialmente no que tange aos parâmetros meteorológicos indicados e as condições 

meteorológicas existentes na região. Para tanto, os seguintes objetivos secundários devem ser 

alcançados:  

 Avaliação da ocupação territorial da cana-de-açúcar no Pontal do 

Paranapanema; 

 Estudo da relação entre cana-de-açúcar e agrotóxicos; 

 Análise das recomendações técnicas para a prática das atividades 

aeroagrícolas e legislação pertinente; 

 Análise da dinâmica meteorológica no Pontal do Paranapanema. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 

 

A Saccharum spp., popularmente conhecida como cana-de-açúcar, é uma 

planta pertencente à família Poaceae, tipicamente tropical ocorrendo, portanto, em regiões de 

clima quente e úmido, com temperaturas que oscilam entre 16ºC e 33ºC (FERNANDES, 

1984; MARIN, 2014). 

Os registros históricos apontam que este vegetal foi introduzido no Brasil 

logo após o descobrimento, na década de 1530, quando Martim Afonso de Souza implantou a 

primeira lavoura em solo brasileiro, na então Capitania de São Vicente, por ordem de João III. 

Nesta localidade também foi edificado o primeiro engenho de açúcar no país nascente 

(FERNANDES, 1984).    

Atualmente, o Brasil figura como maior produtor de cana-de-açúcar no 

mundo, com uma produção que manteve crescimento de 1990 a 2008 quando, após uma 

retração, retornou aos patamares de outros países considerados grandes produtores da 

indústria canavieira, tais como a Índia e a China (GIACHINI, 2016). 

No país, a área de cana-de-açúcar projetada para colheita na safra 2018/2019 

deve atingir 8.634.200 hectares. O estado que apresenta a maior superfície cultivada é 

justamente o Estado de São Paulo, em que se estima a colheita em mais de 4.400.000 hectares 

de cana-de-açúcar no mesmo período (CONAB, 2018). 

O cultivo industrial da cana-de-açúcar exige dois períodos climáticos 

distintos entre o plantio e a colheita, devendo ocorrer uma época com temperaturas quentes e 

altos índices pluviométricos, favorecendo o desenvolvimento vegetativo, e um período com 

temperaturas mais amenas e pouca precipitação, que determinará o enriquecimento em 

açúcares. Neste segundo estágio de desenvolvimento da planta, o fator luminosidade também 

influencia sobremaneira, pois os açúcares são sintetizados a partir da fotossíntese, então a 

necessidade de luz é alta (CAPUTO, 2006; FERNANDES, 1984). 

A cana-de-açúcar desenvolveu importância econômica devido a sua ampla 

possibilidade de utilização, podendo ser empregada in natura, como forragem para 

alimentação animal, ou matéria-prima para inúmeros produtos tais como: rapadura, melado, 

aguardente, açúcar e álcool (CAPUTO, 2006). 
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O processo de cultivo desta planta, de ciclo anual, compreendido entre a 

preparação do solo e plantio até sua colheita, passa pelas seguintes fases (MARIN,2014; 

THOMAS, 2016): 

 Germinação: brotação do colmo semente, inicia de 7 a 10 dias após o 

plantio; 

 Emergência: quando as folhas atingem a superfície do solo e passam 

a ser visíveis, ocorre de 20 a 30 dias após o plantio; 

 Perfilhamento: formação de novos brotos originários da mesma 

planta. O perfilhamento tem início em torno de um mês após o 

plantio, atingindo ápice cerca de 2 a 4 meses após o início do 

cultivo; 

 Crescimento: aumento de massa e tamanho da planta, com maior 

ocorrência entre o 3º e o 6º mês de desenvolvimento da planta;  

 Maturação: acúmulo de sacarose proveniente da fotossíntese; 

 Colheita: ocorre de 8 a 10 meses após o plantio. 

   

3.2 Agrotóxico e Ambiente 

 

A utilização de produtos com objetivo de controle de insetos indesejáveis à 

agricultura não é recente. 

Há registros que indicam que os povos romanos usavam a fumaça oriunda 

da queima de enxofre para controlar pulgões que atacavam as plantações de trigo. No Século 

19, os chineses utilizavam arsênico diluído em água para controlar insetos. Em 1865 iniciou-

se a utilização de uma mistura de arsênico e cobre, chamada Verde Paris e, posteriormente, 

em 1882, descobriu-se uma mistura de sulfato de cobre e cal, denominada de mistura 

Bordeaux, que tinha ação fungicida. Já os herbicidas começaram a surgir por volta de 1900, 

mas o grande impulso ao desenvolvimento dos agrotóxicos se deu por volta de 1940, com o 

aprofundamento dos conhecimentos do DDT e dos demais organoclorados (CHAIM, 2004). 

Segundo Akesson & Yates (apud CHAIM, 2004) o controle de organismos 

indesejáveis às lavouras pode ser dividido em três fases: a primeira, anterior à 1867, em que 

se utilizavam produtos odoríficos ou irritantes; a segunda, entre 1867 e 1939, período da 

descoberta e refinamento da mistura Bordeaux; e a terceira, a partira de 1939, com o 

surgimento das substâncias organossintéticas. 
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Silva e Fay (2004) apontam que o termo agrotóxico pode ser utilizado para 

designar qualquer composto que seja manufaturado para ser utilizado na agricultura, com 

objetivo de prevenir ou reduzir efeitos adversos de pragas, incluindo nesta definição, todos os 

inseticidas, fungicidas, herbicidas, fumigantes e mesmo as substâncias usadas como regulador 

de crescimento, desfolhantes ou dessecantes. 

No Brasil, a pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, 

transporte, armazenamento etc. dos agrotóxicos, seus componentes e afins são regidos pela 

Lei Federal nº 7.802, de 11 (onze) de julho de 1989, que define estes produtos da seguinte 

maneira: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I – agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 

outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 

industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 

1989).   
 

Muito embora a legislação federal utilize corretamente o termo agrotóxico 

em decorrência de suas características, ou seja, da própria toxicidade destes produtos, que são 

destinados à eliminação de vegetais e insetos indesejáveis à agropecuária, observou-se no 

decorrer desta pesquisa, que a literatura relacionada às ciências agrárias tem se utilizado de 

termos como defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários.  

Essa tendência tomou tal proporção que atualmente tramita no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 6.299/2002, em que se pretende revogar a lei em vigência e 

excluir o termo agrotóxico dos produtos destinados ao controle de organismos indesejáveis à 

agropecuária, não havendo qualquer citação deste termo em todo o projeto de lei (grifos 

nossos): 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem 

e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de pesticidas e de produtos de controle ambiental e 

afins, e dá outras providências (BRASIL, 2002). 

 

Como se vê, o legislador substitui a palavra agrotóxico por pesticida e 

produtos de controle ambiental, definindo em seu Artigo 2ª (grifos nossos): 

Art. 2ª Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
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[...] 

III – afins – substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 

dessecantes, fitorregulador, ativador de planta, protetores e outros com 

finalidades específicas; 

[...] 

XXVI – pesticidas – produtos e agentes de processos físicos, químicos 

ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens 

ou na proteção de florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos. 

[...] 

XXX – produtos de controle ambiental – produtos e agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 

setores de proteção de florestas nativas ou de outros ecossistemas e de 

ambientes hídricos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora 

ou da fauna, a fim preservá-la da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos; 

 

Veja-se que o legislador separa os produtos em pesticidas, destinados ao 

controle de organismos indesejáveis aos setores produtivos e os produtos de controle 

ambiental, que seriam empregados em áreas sem fins comerciais, a citar o controle de Aedes 

aegypti, por exemplo. Ora, eventualmente, um mesmo produto seria utilizado para os dois fins 

previstos nesta legislação e teria nomenclatura diferente tão somente devido à área alvo de 

atuação. Mas, o que se deve ser considerado é que independentemente da causa, o efeito é a 

eliminação de organismos vivos. 

Conforme Aurélio (2018), por veneno entende-se “qualquer substância que 

destrói ou altera as funções vitais”. Porém, como se verá adiante, estes produtos não têm 

efeitos tóxicos tão somente aos organismos que se deseja eliminar, mas podem ocasionar 

efeitos danosos para todo o ambiente, incluindo os seres humanos. Assim, no decorrer deste 

estudo termos como agrotóxicos, venenos agrícolas, pesticidas, herbicidas e correlatos são 

utilizados por mais se adequarem às características intrínsecas destes produtos. 

Conforme será visto oportunamente, os venenos agrícolas comumente 

utilizados nos canaviais do Pontal do Paranapanema e pulverizados via aviação agrícola, são 

os inseticidas
2
, os fungicidas

3
 e os maturadores ou reguladores de crescimento

4
. 

No caso da cana-de-açúcar, segundo apontado por Pinto (et. al., 2013) os 

insetos-chave e que demandam maior atenção são a broca-da-cana-de-açúcar (Diatraea 

saccharalis) e a cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata). As doenças fúngicas que 

                                                 

2 Produtos destinados ao controle de insetos; 
3 Produtos destinados ao controle de fungos; 
4 Produtos destinados ao amadurecimento da planta no período de pré-colheita 
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geram preocupação aos cultivadores de cana-de-açúcar, segundo Santos (2003), são a 

ferrugem, causada pelo fungo Puccinia melanocephala, e o carvão, originada pelo fungo 

Ustilago scitaminea. 

O controle destas pragas não precisa ser necessariamente realizado com o 

emprego de agrotóxicos, pois há a possibilidade do emprego do controle biológico, com 

impactos negativos significativamente menores se comparados ao controle químico. Para o 

controle da M. fimbriolata há a possibilidade de utilização do fungo Metarhizium anisoplia e 

no caso da D. saccharalis, o parasitoide larvar Cotesia flavipes (CONTI, 2012). 

A maturação, por sua vez, é uma característica inerente à planta, mas que 

pode ser estimulada por fatores ambientais e de manejo (CAPUTO, 2006). Esta característica 

pode ser definida com um processo fisiológico em que ocorre a síntese dos açúcares nas 

folhas, sua translocação e estocagem, como sacarose, nos colmos (FERNANDES apud 

CAPUTO, 2006), para posterior extração na indústria e fabricação dos produtos oriundos da 

matéria-prima cana-de-açúcar, tais como o etanol e o açúcar. 

Assim, os maturadores são produtos aplicados com a finalidade de antecipar 

o processo de maturação, melhorar a matéria-prima, otimizar os ganhos na indústria e auxiliar 

no planejamento da safra (LEITE apud CAPUTO, 2006). 

Os agrotóxicos são classificados, além de sua finalidade, conforme sua 

toxicidade (Classificação Toxicológica) e sua periculosidade ambiental (Classificação 

Ambiental). 

A Classificação Toxicológica se dá em quatro classes, sendo os de Classe I 

os produtos mais tóxicos e os de Classe IV, os produtos menos tóxicos: 

 Classe I – extremamente tóxico; 

 Classe II – altamente tóxico; 

 Classe III – moderadamente tóxico; 

 Classe IV – produto tóxico. 

Esta classificação diz respeito às intoxicações agudas e é importante sua 

avaliação como medida de segurança na produção, embalagem, armazenamento, transporte e 

utilização, não guardando relação, ao menos diretamente, com possíveis intoxicações 

crônicas, que são resultado de exposições de pequenas doses em longo período (STUTZER; 

GUIMARÃES, 2008).  

A Classificação Ambiental se refere à toxicidade para animais superiores, 

incluindo, neste caso, o potencial genotóxico, embriofetotóxico e carcinogênico. O Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) emite a 

classificação de cada produto, após profunda avaliação, da seguinte maneira (STUTZER; 

GUIMARÃES, 2008): 

 Classe I – produto altamente perigoso; 

 Classe II – produto muito perigoso; 

 Classe III – produto perigoso; 

 Classe IV – produto pouco perigoso. 

Importa ressaltar, porém, que mesmo que alguns dos ingredientes ativos 

(IA) sejam classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não se deve olvidar os efeitos 

crônicos que podem ocorrer devido largos períodos de exposição, manifestando-se em 

doenças tais como cânceres, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, neurológicos e 

mentais (CARNEIRO, 2015). 

Deve-se apontar, que outras características específicas são de suma 

importância para o planejamento da utilização dos venenos agrícolas, como a persistência da 

substância e sua mobilidade. 

O agroquímico classificado como de alta persistência no ambiente resiste à 

degradação química, biológica e fotolítica de suas moléculas. Assim, estes produtos tem a 

capacidade de bioacumularem-se nos microrganismos, plantas e animais, entre estes, os seres 

humanos. 

Aqueles que possuem alta mobilidade no solo, por sua vez, apresentam 

grande potencial de deslocamento, podendo atingir as águas subterrâneas e superficiais, o que 

possibilita a contaminação de mananciais de abastecimento humano. 

Importante salientar que o processo produtivo agrícola nacional depende 

cada vez mais dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos, alçando o Brasil, a partir de 2008, 

ao posto de maior consumidor de agrotóxicos no planeta em números absolutos (CARNEIRO, 

2015). 

A produção agrícola brasileira atrelou-se tal maneira à intensa utilização de 

agroquímicos que, segundo a ANVISA (2016), um terço dos alimentos consumidos 

cotidianamente pelos brasileiros estão contaminados por agrotóxicos, dos quais, 21% 

apresentaram ingredientes ativos não autorizados para o cultivo analisado e/ou ultrapassaram 

os limites máximos de resíduos (LMR) considerados aceitáveis. 

No entanto, a via de exposição aos agrotóxicos não é exclusivamente a 

ingestão de alimentos contaminados. O manuseio dos produtos por trabalhadores durante a 
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fabricação, embalagem, transporte e consumo, a ingestão de água contaminada e a exposição 

direta ou indireta em decorrência da deriva durante pulverizações são rotas de contaminação 

que devem ser cada vez mais estudadas de forma que se proteja a população e o ambiente 

desta guerra química e seus graves efeitos. 

 

Tabela 1. Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos nos seres humanos 

Tipo Grupo Químico Sintomas de Intoxicação Aguda Sintomas de Intoxicação Crônica 

Inseticidas 

Organofosforados e 

carbamatos 

Fraqueza, cólicas abdominais, 

vômitos, espamos musculares e 

convulsões 

Efeitos Neurotóxicos retardados, 

alterações cromossomiais e 

dermatites de contato 

Organoclorados 
Náuseas, vômitos, contrações 

musculares involuntárias 

Lesões hepáticas, arritmias 

cardíacas, lesões renais e 

neuropatias periféricas 

Piretróides sintéticos 
Irritações das conjuntivas, 

espirros, excitação, convulsões 

Alergias, asma brônquica, 

irritações nas mucosas, 

hipersensibilidade 

Fungicidas 
Ditiocarbamatos 

Tonteiras, vômitos, tremores 

musculares, dor de cabeça 

Alergias respiratórias, dermatites, 

doença de Parkinson, cânceres 

Fentalamidas - Teratogêneses 

Herbicidas 

Dinitroferóis e 

pentaciclorofenol 

Dificuldade respiratória, 

hipertermia, convulsões 

Cânceres (PCP-formação de 

dioxinas), cloroacnes 

Fenoxiacéticos 
Perda de apetite, enjoo, vômitos, 

fasciculação muscular 

Indução da produção de enzimas 

hepáticas, cânceres, teratogêneses 

Dipiridilos 
Sangramento nasal, fraqueza, 

desmaios, conjuntivites 

Lesões hepáticas, dermatites de 

contato, fibrose pulmonar 

Fonte: OPAS/OMS (2016) apud CARNEIRO (2015), pg. 59 

 

3.3 Aviação agrícola e a pulverização aérea de agrotóxicos 

 

A distribuição de defensivos agrícolas em lavouras por meio de aviões é 

uma das tecnologias de aplicação disponíveis, dentre tantas outras. 

Tais tecnologias consistem no emprego de conhecimentos científicos que 

proporcionem a colocação de um determinado ingrediente ativo (herbicida, inseticida, 

regulador de crescimento etc.) no alvo, em quantidade adequada, atingindo o mínimo possível 

outras áreas (MATUO, 2001 apud ANDEF, 2004). Antuniassi (2017), por sua vez, define que 

a tecnologia de aplicação pode ser definida como um conjunto de conhecimentos que 

integram informações sobre todas as variáveis envolvidas, tais como os agroquímicos, as 

formulações, os adjuvantes, a pulverização, os alvos, os recursos humanos e a tecnologia de 

informação disponíveis. 
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É preciso, no entanto, fazer uma clara distinção entre os termos aplicação e 

pulverização, amplamente utilizados pelos profissionais que tratam desta temática. 

Por pulverização entende-se o processo físico-mecânico de transformação 

de uma substância sólida ou líquida em partículas ou gotas mais uniformes e homogêneas 

possíveis. Já uma aplicação é uma deposição em quantidade e qualidade de qualquer 

ingrediente ativo, com conhecimento prévio do diâmetro e densidade de gotas que atingirão o 

alvo (ANDEF, 2004; SANTOS, 2000). 

Desta forma, deve-se ter em mente que o termo correto a ser utilizado no 

caso da distribuição de agrotóxicos via aviação agrícola é pulverização e seus sinônimos, tais 

como aspersão, nebulização etc., já que há um espalhamento desordenado do produto sobre o 

alvo, sem o devido controle do ponto e quantidade de deposição sobre a lavoura. 

Alfred Zimmermann, alemão, é reconhecido como o inventor da aviação 

agrícola, datando o primeiro registro de utilização desta ferramenta o ano de 1911. No 

entanto, sua utilização em nível comercial se deu apenas no ano de 1921, nos Estados Unidos 

da América, quando os venenos eram jogados de sacos por um passageiro da aeronave. Neste 

país também foi projetada a primeira aeronave feita especificamente para uso agrícola, em 

1950. No Brasil, o primeiro voo com fins agrícolas se deu no ano de 1947, no Estado do Rio 

Grande do Sul (AGROLINK, 2016). 

A primeira legislação nacional a versar sobre o assunto, ainda em vigência, 

é o Decreto-Lei n° 917, de 8 (oito) de outubro de 1969, regulamentada pelo Decreto nº 

86.765/1981, em que fica evidente que se iniciava a regulamentação do setor e dava-se os 

primeiros passos para utilização desta ferramenta: 

Art. 2º Através do Ministério da Agricultura, a Administração Federal 

objetivará conciliar a missão pioneira do poder público, em relação a 

pesquisas, treinamento de pessoal e demonstração de equipamentos e 

técnicas, com o princípio de que cabe à iniciativa privada operar e 

desenvolver essas atividades de Aviação Agrícola. 

§1º Os equipamentos, que poderão ser objeto de demonstração pela 

Aviação Agrícola, são os destinados à aspersão e pulverização, 

conforme se especificar em regulamento. 

§2º As atividades da Aviação Agrícola compreendem: 

a) emprego de defensivos; 

b) emprego de fertilizantes; 

c) semeadura; 

d) povoamento de água; 

e) combate a incêndios em campos ou florestas; 

f) outros empregos que vierem a ser aconselhados (grifos nosso) 

(BRASIL, 1969).  
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A legislação específica, no entanto, foi elaborada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em acordo com o Decreto-Lei supracitado, 

mas somente no ano de 2008. 

Trata-se da Instrução Normativa nº 2, de 3 (três) de janeiro de 2008, onde 

são aprovados diversos regramentos sobre as operações aeroagrícolas, incluindo as áreas de 

pouso, distâncias mínimas a serem respeitadas, regularidade das empresas de aviação agrícola 

etc. 

Umas das regras de maior importância quanto à segurança nas atividades de 

pulverização aérea são definidas no Art. 10 (BRASIL, 2008): 

Art. 10. Para efeito de segurança operacional, a aplicação aeroagrícola 

fica restrita a área a ser tratada, observando-se as seguintes regras: 

I – não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas 

a uma distância mínima de: 

a) quinhentos metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de 

mananciais de captação de água para abastecimento de população; 

b) duzentos e cinquenta metros de mananciais de água, moradias 

isoladas e agrupamentos de animais; 

II – nas aplicações realizadas próximas às culturas susceptíveis, os 

danos serão de inteira responsabilidade da empresa aplicadora; 

III – no caso da aplicação aérea de fertilizantes e sementes, em áreas 

situadas à distância inferior a quinhentos metros de moradias, o 

aplicador fica obrigado a comunicar previamente aos moradores da 

área; 

IV – não é permitida a aplicação aérea de fertilizantes e sementes, em 

mistura com agrotóxicos, em áreas situadas nas distâncias previstas no 

inciso I, deste artigo; 

V – as aeronaves agrícolas, que contenham produtos químicos, ficam 

proibidas de sobrevoar as áreas povoadas, moradias e os 

agrupamentos humanos, ressalvados os casos de controle de vetores, 

observadas as normas legais pertinentes; 

[...] 

 

No entanto, por tratar-se de atividade ligada à aviação civil, os operadores 

aeroagrícolas também devem observar a regulamentação pertinente à esta temática. 

Neste sentido, há um regramento de suma importância definido no 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 137, da Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) sobre as condições atmosféricas para as atividades aeroagrícolas (BRASIL, 

2012): 

137.213 Condições atmosféricas para operações aeroagrícolas 

(a) Ninguém pode conduzir operações aeroagrícolas noturnas (além de 

30 minutos após o pôr do sol e antes dos 30 minutos anteriores ao 

nascer do sol), quaisquer que sejam as condições meteorológicas 

existentes, a menos que autorizado pela ANAC e respeitados os 

requisitos estabelecidos no parágrafo 91.205(c) e na seção 91.209 do 

RBHA 91, ou disposições correspondentes do RBAC que venha a 

substituí-lo. 
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Mas, por tratar-se de pulverização de agrotóxicos, os operadores 

aeroagrícolas também devem observar as boas práticas agronômicas, bem como as 

recomendações específicas para cada produto a ser aspergido na área tratada (alvo). 

Ramos e Pio (2008) relatam que ao planejar uma pulverização deve-se levar 

em conta que os fatores envolvidos como o alvo a ser atingido, as características do produto 

utilizado, a máquina, o momento de realização da atividade e as condições ambientais estão 

agindo de forma isolada, mas a interação de cada um destes será responsável direta pelo 

sucesso ou insucesso do controle. 

Deve-se atentar, também, a estrita observância das condições 

meteorológicas nos momentos das pulverizações aéreas.  Assim, deve-se monitorar tais 

condições, mantendo ajuste adequado da deposição de gotas antes, durante ou após as 

pulverizações (SANTOS, 2000). 

Os fatores atmosféricos que devem sempre ser objetos de análise aos 

operadores aeroagrícolas antes das pulverizações aéreas de agrotóxicos são: velocidade do 

vento, umidade relativa do ar e temperatura atmosférica. 

Todas as recomendações e parâmetros meteorológicos, bem como o uso de 

outras técnicas agronômicas de melhoramento de eficiência das pulverizações, visam a 

redução da deriva do produto pulverizado. 

Deriva de agrotóxicos é o deslocamento de parcela do produto pulverizado 

para fora da área alvo, atingindo locais estranhos à área tratada (ANTUNIASSI & BAIO, 

2008). 

Chaim (2009) explica que tanto no Brasil como no exterior não há 

informações precisas sobre o desperdício de defensivos durante as pulverizações, mas há 

relatos que apontam que as pulverizações de agrotóxicos são extremamente ineficientes. O 

mesmo autor informa que em um método de determinação de volume depositado por análise 

de gotas em um experimento com pulverização aérea de herbicida demonstraram perdas de 

50% do volume de calda aspergido. Já Rigotto (2013) apud Carneiro (2015) afirma que 

apenas 32 % dos agrotóxicos pulverizados permanecem na área alvo, sendo que o restante da 

calda vai para o solo (39%) ou para as áreas vizinhas carregados pelo vento (19%). 

A deriva do produto pulverizado pode ser classificada de duas maneiras, 

segundo explicado por Antuniassi & Baio (2008): 

- endoderiva: depósito do defensivo fora do alvo, mas dentro dos 

domínios da cultura ou planta que é o alvo da aplicação. 

- exoderiva: depósito do defensivo fora dos domínios da cultura ou 

planta que é alvo da aplicação. 
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Em outros termos, a endoderiva é aquela parcela do produto que atinge o 

alvo, mas não é aproveitada pela planta, escorrendo pelas folhas das plantas tratadas, por 

exemplo, e atingindo o solo, podendo ser carreado para os cursos d’água ou mesmo percolar 

no solo, atingindo o corpo freático. 

Já a exoderiva é aquela parcela do agrotóxico pulverizado que sequer 

atingiu a área a ser tratada. Tal situação é muito influenciada pelas condições meteorológicas 

no momento das pulverizações, sendo de grande interesse no presente trabalho. 

Reforçando, então, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar e a 

temperatura atmosférica são fatores que devem ser constantemente avaliados nas atividades 

de pulverização aérea de agrotóxicos. 

Umidade relativa do ar baixa e altas temperaturas podem evaporar o produto 

pulverizado, que serão carregados pelos movimentos atmosféricos, precipitando apenas 

quando se liquefazerem novamente, com o aumento da umidade, caindo sobre lugar incerto 

(ANDEF, 2004; ANTUNIASSO & BAIO, 2008). 

Ventos com velocidades altas arrastarão as gotículas dos defensivos 

pulverizados para além das áreas alvos ocasionando, também, a deriva do produto. No 

entanto, as pulverizações com ausência de vento não são recomendáveis, já que pode ocorrer 

inversão térmica e a formação de correntes ascendentes, que elevarão as gotículas ao invés de 

propiciar sua precipitação sobre a lavoura em tratamento (ANDEF, 2004; ANTUNIASSI, 

2005; ANTUNIASSI & BAIO, 2008; ANTUNIASSI, 2012). 
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Figura 1. Condições ideais de vento para as pulverizações aéreas 

 

Fonte: ANDEF, 2004 

 

De maneira geral, então, os agroquímicos devem ser pulverizados sob as 

seguintes condições meteorológicas (ANTUNIASSI, 2005; ANTUNIASSI & BAIO, 2008, 

ANTUNIASSI, 2012): 

 Temperatura do ar menor que 30°C.; 

 Umidade Relativa do ar maior que 50%. 

 Velocidade do vento entre 3 km/h e 10 km/h; 

Interessante observar, porém, que a despeito das publicações anteriores e 

diferente das recomendações de outros pesquisadores e da própria bula dos produtos 

formulados, Antuniassi et. al. (2017) acrescenta que a velocidade do vento a ser considerada é 

o valor médio entre 3 km/h e 10 km/h. O autor não se aprofunda, porém, no motivo em que o 

levou a acrescentar o termo “médio”, tampouco se o valor a ser considerado então seria 6,5 

km/h ((10+3)/2) ou, ainda, a maneira que se deve analisar essa velocidade média, já que para 

obter tal resultado deve haver uma quantidade mínima de dados, principalmente devido a 

inconstância do vento próximo a superfície terrestre. 
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Para Andef (2004), no entanto, a Umidade Relativa do Ar mínima a ser 

aceita para as pulverizações deve ser de 55% (cinquenta e cinco por cento): 

 Temperatura do ar menor que 30°C.; 

 Umidade Relativa do ar maior que 55%. 

 Velocidade do vento entre 3 km/h e 10 km/h; 

Outros parâmetros meteorológicos foram indicados por Ozeki (2011) nos 

autos do Inquérito Civil nº 30/09, do GAEMA (Núcleo Pontal do Paranapanema), do 

Ministério Público do Estado de São Paulo: 

 Temperatura do ar menor que 30°C.; 

 Umidade Relativa do ar maior que 50%. 

 Velocidade do vento entre 3 km/h e 15 km/h; 

Importante observar, porém, que cada produto, seja inseticida, herbicida ou 

regulador de crescimento, possui recomendações específicas sobre as condições atmosféricas 

que devem ser observadas quando das aspersões sobre os canaviais, conforme prescrições 

contidas nas respectivas bulas. 

 

3.4 Meteorologia: estudo do tempo atmosférico 

 

Conforme visto, as condições meteorológicas são fatores limitantes à prática 

da pulverização aérea. 

Foi possível observar, no entanto, que algumas vezes são utilizados o termo 

“condições/parâmetros meteorológicas/os” e em outras o termo “condições/parâmetros 

climáticas/os”. 

Deve-se considerar, entretanto, que há uma distinção entre meteorologia e 

climatologia ou entre tempo e clima. Ayoade (2007) explica que se entende por tempo o 

estado da atmosfera em um momento e em determinado lugar. Clima, porém, refere-se às 

características da atmosfera, através de observações contínuas durante um longo período. 

Verifica-se, então, que os estudos do clima abrangem um número muito maior de dados do 

que as condições médias do tempo em uma determinada área. 

Ayoade (2007) afirma que o clima representa uma generalização, enquanto 

o tempo lida com momentos específicos. O autor se aprofunda nesta definição, relatando que 

a meteorologia é definida como uma ciência da atmosfera e está relacionada ao seu estado 

físico, dinâmico e químico, em cujos estudos são aplicadas as leis da física clássica e as 
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técnicas matemáticas. Nos estudos do clima, porém, são utilizadas principalmente técnicas 

estatísticas, extraindo informações climáticas a partir de dados meteorológicos. 

De maneira sucinta, Mendonça & Danni-Oliveira (2007) definem que o 

“tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em um dado instante e lugar”, ou 

seja, trata do conjunto de atributo que caracterizam um determinado espaço geográfico em um 

instante, tais como a radiação, temperatura, umidade e pressão (ventos). 

Meteorologia e Climatologia são duas ciências que por muitos anos 

permaneceram como parte de um só ramo do conhecimento do estudo da atmosfera terrestre. 

Nos idos dos séculos XVIII e XIX, com a sistematização do conhecimento científico, a partir 

dos princípios de lógica e método, possibilitou-se a divisão do conhecimento em ramos 

específicos, o que originou a ciência moderna. Assim, os estudos da meteorologia passaram a 

compor o campo das ciências naturais, enquanto a climatologia, surgida após a sistematização 

da primeira, compõe o campo das ciências humanas, integrando-se como uma subdivisão da 

Meteorologia e da Geografia (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Denota-se, então, que os parâmetros que devem ser considerados para a 

prática das pulverizações de agrotóxicos são os meteorológicos e não os climáticos ou 

climatológicos. 

Tratando da dimensão física da atmosfera, a meteorologia aborda 

fenômenos como descargas elétricas, nuvens, composição físico-química do ar, previsão do 

tempo etc. (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Para a presente pesquisa os elementos meteorológicos que devem ser 

avaliados na área de estudo são a temperatura atmosférica, a umidade relativa do ar e a 

velocidade dos ventos, que são os fatores indicados pelos especialistas em utilização de 

agrotóxicos, conforme citado anteriormente. 

A temperatura pode ser definida em termos do movimento de moléculas, ou 

seja, quanto mais rápido o deslocamento, mais elevado será a temperatura. Os fatores como 

insolação recebida, cobertura, distância de corpos d’água, relevo e natureza do vento 

influenciam a distribuição da temperatura sobre a superfície terrestre (AYOADE, 2007). 

A umidade, por sua vez, é o termo usado para descrever a quantidade de 

vapor d’água contido na atmosfera. Várias são as maneiras de mensurar a umidade, sendo a 

umidade relativa do ar a mais popular, definida como (AYOADE, 2007): 

Umidade relativa é a razão entre o conteúdo real de umidade de uma 

amostra de ar e a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar 

pode conservar na mesma temperatura e pressão quando saturado. É 

geralmente expressa na forma de porcentagem. 
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Os ventos locais, que são aqueles de interesse para as práticas das atividades 

aeroagrícolas são caracterizados pela sua velocidade, comumente dada em quilômetro por 

hora (km/h) (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Os elementos meteorológicos são medidos a partir de observações em 

ambientes conhecidos como postos ou estações meteorológicas (AYOADE, 2007), que são 

locais dotados de uma série de equipamentos e aparelhos específicos capazes de indicar o 

estado atmosférico momentâneo ou registrar valores máximos e mínimos de alguns elementos 

em determinado período, como a temperatura do ar e a velocidade do vento, por exemplo. 

De acordo com Ayoade (2007) quatro são os tipos de estações 

meteorológicas existentes: sinóticas; agrícolas; climatológicas; e pluviométricas. 

Ainda conforme as definições dadas pelo mesmo autor, os dados 

meteorológicos utilizados nesta pesquisa, foram obtidos de estações consideradas estações 

meteorológicas sinóticas: 

1. estações sinóticas – são estações controladas por 

observadores profissionais em tempo integral e que mantém uma 

observação meteorológica contínua, fazendo observações 

instrumentais horárias dos elementos do tempo. Essas observações 

propiciam as informações para a compilação de cartas sinóticas ou 

mapas meteorológicos usados na previsão do tempo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

A região conhecida por Pontal do Paranapanema, está inserida na 10ª 

Região Administrativa (RA) do Estado de São Paulo, cuja sede é Presidente Prudente. 

Meneguette (2001) aponta as diversas espacializações que podem ser apresentadas como 

recorte desta área, indicando que compõem a 10ª RA 53 municípios, participantes da União 

dos Municípios do Pontal do Paranapanema (UNIPONTAL) e da Associação dos Municípios 

da Nova Alta Paulista (AMNAP). 

A área de estudo do presente trabalho foi definida considerando-se a região 

de abrangência do GAEMA (Núcleo Pontal do Paranapanema), composta por 31 municípios, 

todos associados à UNIPONTAL:  Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, 

Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, Marabá 

Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, 

Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, 

Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo 

Expedido, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. 

O Pontal do Paranapanema, situado no extremo oeste do Estado de São 

Paulo, faz divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul ao norte e com o Estado do Paraná, ao 

sul, apresentando como hidrografia principal o Rio Paraná, junto à divisa com o estado Sul 

Mato-grossense e o Rio Paranapanema, na divisa com o Estado do Paraná, abrangendo uma 

área de 17.981 km², considerando os municípios abrangidos pelo GAEMA, localizado entre 

as coordenadas geográficas 22°40’37.60” S; 53°.08’28.50” W e 21°41’07.90” S; 56º 

36’20.70” W. 

Os municípios inseridos na área de estudo ocupam integralmente a Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos 22 (UGRHI-22), sendo que alguns estendem-se à 

UGRHI 21 e mesmo à UGRHI 17, como é o caso dos Municípios de Rancharia e Iepê. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – Cidades, 2018) 

estima que no ano de 2018 a população destes 31 (trinta e um) municípios totalizou 618.738 

habitantes, sendo o mais populoso o município de Presidente Prudente, com uma população 

estimada em 227.072 habitantes, seguido de Presidente Epitácio com 44.006 habitantes e 

Presidente Venceslau com 39.448 habitantes. 
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Figura 2. Área de estudo, Pontal do Paranapanema, Estado de São Paulo 

 

Fonte: Autor 
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Os municípios menos populosos são Ribeirão dos Índios, Nantes e 

Emilianópolis, com as respectivas populações estimadas em 2.227 habitantes, 3.103 

habitantes e 3.202 habitantes. 

 

Tabela 2. Municípios inseridos na área de estudo e suas respectivas UGRHI e populações estimadas 

Municípios UGRHI População Estimada 

Alfredo Marcondes 21 4.147 

Álvares Machado 21-22 24.830 

Anhumas 22 4.085 

Caiabu 21 4.190 

Caiuá 21-22 5.800 

Emilianópolis 21 3.202 

Estrela do Norte 22 3.286 

Euclides da Cunha Paulista 22 9.419 

Iepê 17-22 8.124 

Indiana 21-22 4.892 

Marabá Paulista 22 5.757 

Martinópolis 22-21 26.289 

Mirante do Paranapanema 22 18.178 

Nantes 22 3.103 

Narandiba 22 4.809 

Piquerobi 21-22 3.685 

Pirapozinho 22 27.295 

Presidente Bernardes 21-22 13.190 

Presidente Epitácio 21-22 44.006 

Presidente Prudente 21-22 227.072 

Presidente Venceslau 21-22 39.448 

Rancharia 17-21-22 29.688 

Regente Feijó 21-22 20.124 

Ribeirão dos Índios 21 2.227 

Rosana 22 17.015 

Sandovalina 22 4.248 

Santo Anastácio 21-22 20.889 

Santo Expedito 21 3.086 

Taciba 22 6.240 

Tarabai 22 7.395 

Teodoro Sampaio 22 23.019 

Fonte: IBGE – Cidades, 2018. Org.: autor 
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Originalmente, esta porção do Estado de São Paulo era recoberta pela 

Floresta Estacional Semidecidual, pertencente aos domínios do Bioma Mata Atlântica, 

notadamente no setor mais a oeste, enquanto no setor leste, especialmente nos municípios de 

Martinópolis, Taciba e Rancharia encontravam-se manchas de cerrado (IBGE, 2004). 

O Pontal do Paranapanema foi protagonista de acontecimentos históricos de 

relevância no cenário estadual e federal, desde a criação de grandes reservas florestais, a 

ocupação das terras por meio de grilagens e o consequente surgimento de grandes latifúndios, 

os desmatamentos, a luta camponesa pela terra e o alagamento de extensas áreas rurais para 

formação de reservatórios para geração de energia hidrelétrica (CRIADO, 2016). 

A ocupação da região paulista objeto de análise no presente trabalho deu-se 

a partir da década de 1920, quando foi iniciada a construção do Ramal de Dourados da 

Estrada de Ferro Socorocabana, que avançava sobre as florestas localizadas nos espigões, 

permitindo a fixação dos núcleos que hoje constituem-se das inúmeras cidades existentes na 

região, bem como a instalação das lavouras, especialmente as de café e algodão e as pastagens 

para criação de bovino (BOIN, 2000). Assim, as florestas do Pontal do Paranapanema foram 

sendo devastadas, restando poucos fragmentos, dos quais destaca-se o remanescente florestal 

situado no Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD), com uma área de 33.000 hectares, além 

de outros fragmentos que compõe a Estação Ecológica (ESEC) do Mico Leão Preto e demais 

fragmentos situados em propriedades rurais privadas. 

O Pontal do Paranapanema localiza-se sobre o Planalto Ocidental Paulista, 

que por sua vez, ocupa quase que metade da área total do estado de São Paulo, localizado na 

unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, sendo caracterizado por relevo 

levemente ondulado com predomínio de colinas amplas e baixas com topos aplainados (ROSS 

& MOROZ, 2011). Boin (2000) afirma que o relevo desta região do estado apresenta forte 

imposição estrutural, controlado por camadas sub-horizontais, com leve caimento para oeste, 

com cotas que variam entre 300 e 500 metros de altitude, compreendendo uma ampla região 

ocupada por relevos monótonos e morretes, em que se destaca o relevo residual do Morro do 

Diabo, localizado no Município de Teodoro Sampaio. 
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Figura 3. Vista do PEMD, a partir do topo do Morro do Diabo 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

Com relação aos solos existentes na área estudada, Boin (2000) aponta que 

são derivados das rochas areníticas do Grupo Bauru, em quase toda sua extensão, podendo ser 

observados, conforme Osco (2016), a presença dos Latossolos Vermelhos, Argissolos 

Vermelho e Vermelho-Amarelo, Nitossolo Vermelho, Neossolos Litólicos e Gleissolos 

Háplicos. 

Quanto aos padrões climatológicos, a região estudada é caracterizada pelo 

clima predominantemente Aw, segundo a classificação de Köppen, com período chuvoso no 

verão, entre outubro e abril, apresentando temperatura média anual entre 22ºC e 24ºC e 

precipitação pluviométrica anual em torno de 1.500 mm (MENEGUETTE, 2001). 

Boin (2000) afirma que a região Oeste do estado paulista situa-se sobre uma 

zona de transição climática, onde atua os sistemas atmosférico inter e extratropicais, havendo 

um conflito entre as massas Tropical Atlântica e Tropical Continental, e a massa Polar 

Atlântica. 

Os ventos na área paulista confinada pela confluência dos Rios Paraná e 

Paranapanema são preferencialmente soprados das direções Leste (E), Sudeste (SE) e 
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Nordeste (NE) (BOIN, JARDIM E TAVARES, 2017; SÃO PAULO, 2012). A velocidade dos 

ventos é maior no inverno, ultrapassando os 23 km/h de média em municípios como Rosana e 

Presidente Epitácio (SÃO PAULO, 2012). 

 

4.1 Cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema 

 

A partir da década de 70, incentivada pelo Programa Nacional do Álcool 

(PROALCOOL), inicia-se a ampliação do cultivo industrial da cana-de-açúcar no Pontal do 

Paranapanema. Após a fase de incentivos governamentais o setor passou a declinar, 

apresentando um cenário regional de abandono, pois, das seis agroindústrias instaladas na 

região nesse período, apenas duas mantiveram-se ativas até o ano de 2004, a Usina Alcídia, 

situada no município de Teodoro Sampaio e a Usina Alto Alegre, localizada no município de 

Presidente Prudente (BARRETO; THOMAZ JÚNIOR, 2015). 

As seis usinas que iniciaram suas atividades na região na década de 70 

foram instaladas nos municípios de Marabá Paulista (Destilaria DECASA), Narandiba 

(Destilaria Paranapanema), Presidente Prudente (Usina Alto Alegre), Regente Feijó 

(Destilaria Laranja Doce), Santo Anastácio (Usina Dalva) e Teodoro Sampaio (Destilaria 

Alcídia).  

Com a consolidação dos veículos bicombustíveis ou flex, no início dos anos 

2000, a demanda pelo álcool combustível (etanol) impulsionou, novamente, o setor 

canavieiro. 

O período compreendido entre os anos de 2004 a 2009 pode ser 

caracterizado como um período de grande expansão das lavouras canavieiras na área de 

estudo, pois com o aumento da demanda de etanol para abastecimento dos veículos 

bicombustíveis, algumas empresas sucroalcooleiras, até então desativadas, foram retornando 

suas atividades. Além disso, neste período foram instaladas outras quatro unidades na região 

(BARRETO; THOMAZ JÚNIOR, 2015). 

Neste sentido, algumas cidades se viram beneficiadas com a entrada de 

capital, como é o caso de Teodoro Sampaio, que além de abrigar a Usina Alcídia, tornou-se, 

por sua localização e infraestrutura, referência para a Usina Conquista do Pontal, instalada no 

município de Mirante do Paranapanema em 2009, mas mais próxima à sede do município 

teodorense. 

No ano de 2010 a região do Pontal do Paranapanema contava com dez 

agroindústrias canavieiras, no entanto, entre os anos de 2010 a 2013, quatro unidades foram 
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desativadas: A Destilaria Paranapanema I, desativada em 2010, a Destilaria Santa Fany, em 

2011, a Usina Alvorada do Oeste, em 2012 e a Destilaria Decasa, em 2013 (BARRETO; 

THOMAZ JÚNIOR, 2015). 

Posteriormente, a Usina Alcídia também paralisou suas atividades, sendo a 

produção agrícola de suas áreas processadas pela Usina Conquista do Pontal, pertencente ao 

mesmo grupo econômico. 

 

Figura 4. Usinas instaladas e em operação no Pontal do Paranapanema atualmente 

 

Fonte: Barreto e Thomaz Júnior, 2015. Org. autor 

 

O aumento do número de industrias sucroalcooleiras instaladas na região 

resultou no consequente e esperado aumento das áreas cultivadas com cana-de-açúcar, 

matéria-prima dos produtos açúcar e etanol. 

Desta forma, a paisagem do Oeste Paulista tem se modificado 

demasiadamente nos últimos anos, pois a maior parte das pastagens destinadas à pecuária 

extensiva foram substituídas por extensas lavouras de cana-de-açúcar, formando a 

monocultura desta lavoura. Conforme Carneiro (2015), este modo de produção do 

agronegócio é responsável pelo desequilíbrio ecológico em territórios brasileiros. 
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Mesmo com a redução da quantidade de usinas em operação na área de 

estudo entre os anos de 2010 e 2013, verificou-se que as lavouras de cana-de-açúcar 

continuaram em expansão, pelo menos até o ano de 2014. 

Uma síntese dos levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) sobre a produção de cana-de-açúcar nos 31 (trinta e um) 

municípios inseridos na área de abrangência do GAEMA, Núcleo Pontal do Paranapanema 

(GAEMA-PP), mostra o imenso crescimento das áreas cultivadas, partindo de 76.099 hectares 

no ano de 2004, com ápice de 368.357 hectares em 2014 e pequeno declínio no ano de 2016, 

totalizando uma área plantada de 348.154 hectares. Tal situação é ilustrada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Evolução temporal da área plantada de cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema 

 

Fonte: IBGE – Cidades, 2018. Org.: autor 

 

Importante ressaltar que alguns municípios apresentaram, mesmo nos 

levantamentos referente a 2016, aumento das áreas plantadas: Estrela do Norte, Martinópolis, 

Mirante do Paranapanema, Rancharia e Rosana. Destes, destaca-se o município de 

Martinópolis, cuja área plantada saltou de 18.000 hectares em 2014, para 36.350 hectares em 

2016.  

Rancharia apresenta a maior área plantada por município no Pontal do 

Paranapanema, totalizando 49.730 hectares plantados com cana-de-açúcar. No entanto, 

conforme observa-se nas tabelas 3 e 4, as lavouras de cana-de-açúcar tomam 31,3% da área 
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total deste município. Em comparação, o município de Sandovalina, que apresenta a maior 

concentração desta lavoura, apresenta 70% de seu território com área plantada desta 

gramínea. 

 

Tabela 3. Extensão das lavouras de cana-de-açúcar nos 31 municípios do Pontal do Paranapanema, em 

hectares 

Municípios 
Área plantada com cana-de-açúcar (ha) 

2004 2008 2010 2014 2016 

Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 

Álvares Machado 0 0 0 200 200 

Anhumas 180 3.180 5.000 8.000 8.000 

Caiabu 4612 5.182 9.895 6.890 6.089 

Caiuá 1.774 6.304 7.827 6.983 5.065 

Emilianópolis 1.300 2.651 3.600 4.900 4.900 

Estrela do Norte 90 90 6.200 6.750 7.500 

Euclides da Cunha Pta. 0 200 200 4.214 5.187 

Iepê 6.346 10.307 12.807 19.100 16.737 

Indiana 0 77 77 77 77 

Marabá Paulista 1.362 9.162 17.000 23.138 18.771 

Martinópolis 7.950 11.500 11.500 18.000 36.350 

Mirante do Paranap. 0 1.505 4.700 21.956 22.092 

Nantes 4.800 7.400 8.200 3.800 4.102 

Narandiba 1.370 13.800 20.000 20.058 20.058 

Piquerobi 0 2.789 3.129 3.129 1.668 

Pirapozinho 2.500 9.972 19.972 24.072 9.000 

Presidente Bernardes 600 2.000 2.200 2.400 1.600 

Presidente Epitácio 0 1.850 2.200 27.259 15.628 

Presidente Prudente 10.000 13.195 10.000 5.422 4.314 

Presidente Venceslau 1.861 7.479 9.639 10.450 8.924 

Rancharia 10.008 16.388 21.000 44.586 49.730 

Regente Feijó 2.000 2.265 2.000 2.500 5.050 

Ribeirão dos Índios 0 2.860 2.460 3.760 4.449 

Rosana 0 700 2.254 6.923 7.599 

Sandovalina 0 17.000 18.000 32.260 32.260 

Santo Anastácio 1.018 3.200 5.000 3.200 3.437 

Santo Expedito 500 2.500 2.250 1.170 1.325 

Taciba 3.650 3.650 6.200 12.500 12.500 

Tarabai 0 1.100 3.200 3.200 3.200 

Teodoro Sampaio 14.178 26.400 34.463 41.460 32.342 

Total 76.099 184.706 250.973 368.357 348.154 

Fonte: IBGE – Cidades, 2018. Org.: autor 
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Tabela 4. Percentual da ocupação territorial das lavouras de cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema 

Municípios 
Área do 

município (ha) 
Percentual de área plantada por município (%) 

  
2004 2008 2010 2014 2016 

Alfredo Marcondes 11891,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Álvares Machado 34764,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Anhumas 32084 0,6 9,9 15,6 24,9 24,9 

Caiabu 25335 18,2 20,5 39,1 27,2 24,0 

Caiuá 55115,9 3,2 11,4 14,2 12,7 9,2 

Emilianópolis 22516,7 5,8 11,8 16,0 21,8 21,8 

Estrela do Norte 26498,7 0,3 0,3 23,4 25,5 28,3 

Euclides da Cunha Pta. 57389,4 0,0 0,3 0,3 7,3 9,0 

Iepê 59497,4 10,7 17,3 21,5 32,1 28,1 

Indiana 12936,7 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

Marabá Paulista 91951,9 1,5 10,0 18,5 25,2 20,4 

Martinópolis 125356,4 6,3 9,2 9,2 14,4 29,0 

Mirante do Paranap. 123893,1 0,0 1,2 3,8 17,7 17,8 

Nantes 28664,7 16,7 25,8 28,6 13,3 14,3 

Narandiba 35732,6 3,8 38,6 56,0 56,1 56,1 

Piquerobi 48276,9 0,0 5,8 6,5 6,5 3,5 

Pirapozinho 47767,5 5,2 20,9 41,8 50,4 18,8 

Presidente Bernardes 74923,3 0,8 2,7 2,9 3,2 2,1 

Presidente Epitácio 126028,1 0,0 1,5 1,7 21,6 12,4 

Presidente Prudente 56063,7 17,8 23,5 17,8 9,7 7,7 

Presidente Venceslau 75520,3 2,5 9,9 12,8 13,8 11,8 

Rancharia 158749,8 6,3 10,3 13,2 28,1 31,3 

Regente Feijó 26328 7,6 8,6 7,6 9,5 19,2 

Ribeirão dos Índios 19644,6 0,0 14,6 12,5 19,1 22,6 

Rosana 74401,1 0,0 0,9 3,0 9,3 10,2 

Sandovalina 45585,6 0,0 37,3 39,5 70,8 70,8 

Santo Anastácio 55287,6 1,8 5,8 9,0 5,8 6,2 

Santo Expedito 9446,5 5,3 26,5 23,8 12,4 14,0 

Taciba 60726,6 6,0 6,0 10,2 20,6 20,6 

Tarabai 20138,5 0,0 5,5 15,9 15,9 15,9 

Teodoro Sampaio 155580,3 9,1 17,0 22,2 26,6 20,8 

Total 1798097,1 4,2 10,3 14,0 20,5 19,4 

Fonte: IBGE – Cidades, 2018. Org.: autor 
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5 MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização do presente trabalho utilizou-se dos seguintes 

equipamentos: Notebook Dell Inspiron N15 e dados meteorológicos obtidos de 5 estações 

meteorológicas automáticas de observação de superfície. 

Conforme já observado, as recomendações agronômicas indicam parâmetros 

meteorológicos ideais para aspersão de agroquímicos em lavouras. Verifica-se que há 

definição de temperatura do ar máxima, umidade relativa mínima e velocidades do vento 

mínima e máxima. As bulas dos agrotóxicos também definem, para cada produto, diferentes 

valores para cada um destes três parâmetros meteorológicos. 

Buscou-se na literatura e nos manuais agronômicos, as condições 

meteorológicas recomendadas. Também foi realizada pesquisa em Inquéritos Civis em trâmite 

no Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), Núcleo Pontal do 

Paranapanema, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) informações sobre os 

agrotóxicos constantemente aspergidos via pulverização aérea nas lavouras de cana-de-açúcar 

do Pontal do Paranapanema. 

De posse dos nomes dos produtos, obteve-se no Sistema Agrofit
5
, do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) as suas respectivas bulas. A 

partir de então, buscou-se a identificação de estações meteorológicas disponíveis na área ou 

nas proximidades da área de interesse. 

O primeiro passo foi definir a origem dos dados meteorológicos. Assim, 

optou-se por trabalhar com os dados das estações meteorológicas incluídas na rede do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), possibilitando, desta forma, uma padronização 

dos dados meteorológicos. 

Definida a origem, realizou-se uma busca no sítio online do INMET
6
, onde 

se verificou que são disponibilizados dados oriundos de estações meteorológicas de 

observação de superfície convencionais e estações meteorológicas de observação de 

superfície automáticas. 

Uma estação convencional registra continuamente os parâmetros 

meteorológicos, que são lidos e anotados por um observador em um intervalo de tempo pré-

                                                 

5 http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons 

6 http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/mapaEstacoes 
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determinado e enviado à um centro coletor. Já nas estações meteorológicas automáticas 

(EMA), há uma unidade de memória central
7
 conectada a vários sensores que registram os 

parâmetros meteorológicos, que integra os valores observados minuto a minuto e os 

disponibiliza automaticamente a cada hora (INMET). 

Observou-se que as estações convencionais são de quantidade reduzida, 

sendo que as mais próximas da região de interesse localizam-se nos municípios de Maringá e 

Londrina, no Estado do Paraná. 

As EMA’s apresentam-se em elevado número, havendo uma rede 

consistente na área estudada ou em suas proximidades, localizadas nos seguintes municípios: 

 Bataguassu-MS; 

 Diamante do Norte-PR; 

 Dracena-SP; 

 Paranapoema-PR; 

 Presidente Prudente-SP; 

 Rancharia-SP; 

 Tupã-SP; 

No entanto, nem só a localização da estação foi considerada no presente 

trabalho, mas também a data de início de operação. Duas destas estações foram recentemente 

instaladas não fornecendo, portanto, uma série ampla de dados, sendo descartadas devido a 

data de início de operação: 

 Dracena-SP: início de operação em 03/11/2016; 

 Tupã-SP:  início de operação em 12/05/2017. 

 

Definiu-se, então, as estações meteorológicas de observação de superfície 

automáticas cujos dados seriam analisados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Data logger 
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Tabela 5. Estações meteorológicas automáticas utilizadas 

EMA 
Código 

OMM 

 Localização Início de operação 

Município Código 
 

Latitude Longitude  

Bataguassu-MS A759 86837  -21.750123º -52.471294º 21/03/2013 

Diamante do Norte-PR A849 86861  -22.639366º -52.890156º 08/03/2008 

Paranapoema-PR A850 86862  -22.658273º -52.134526º 05/03/2008 

Presidente Prudente-SP A707 86863  -22.119867º -51.408637º 03/02/2003 

Rancharia-SP A718 86864 
 

-22.372832º -50.974710º 02/09/2006 

Fonte: Autor 

 

A próxima etapa a vencer seria a obtenção da série meteorológica disponível 

para cada estação. O portal do Instituto Nacional de Meteorologia disponibiliza, para cada 

estação, os dados registrados dos últimos 365 dias. 

Para a obtenção da série histórica registrada de cada EMA preencheu-se o 

formulário
8
 necessário, solicitando os dados meteorológicos disponíveis para cada estação 

automática, desde sua instalação até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2016. Os dados 

foram recebidos via e-mail com os respectivos arquivos (planilhas Excel) e informações 

pertinentes
9
. 

Definiu-se que a data final dos dados meteorológicos que seriam analisados 

seria 31 (trinta e um) de dezembro de 2017. Visto que o INMET enviou os dados até 

31/12/2016, os registros referentes ao último ano foram extraídos diretamente no portal do 

Instituto e, também, arquivados em planilhas do software Excel. Obtidos os dados, fez-se 

necessária sua organização em conformidade com os interesses da pesquisa. 

As planilhas enviadas pelo INMET apresentavam todos os parâmetros de 

cada estação dispostos em sequência, começando com a temperatura do ar, na hora UTC 

0h00, sendo as colunas subsequentes as horas adiante. As linhas, por sua vez, representam 

cada dia do mês.  

                                                 

8 Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/contato 

9 Informação oriunda do INMET, via e-mail: “Segue anexo o arquivo, com os dados horários das estações 

meteorológicas automáticas solicitadas.  O período refere-se a data de fundação de cada estação até dezembro de 

2016, conforme informado anteriormente. As informações estão em horário UTC; para o horário oficial de 

Brasília, basta subtrair 3 horas. Falhas decorrentes de problemas (pane) nos sensores ou sinal de satélite estão 

identificadas pela palavra NULL. As colunas referentes à radiação ficam em branco nos horários em que não há 

radiação. O arquivo compactado tem extensão de 7,3MB. Essas informações (dados meteorológicos) foram 

extraídas do Sistema de Informações Hidro-Meteorológica (SIM) do Inmet. Este arquivo contém 

CABEÇALHOS do MAPA/INMET, Coordenadas Geográficas, Altitudes e nome da Estação Meteorológica.” 
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O primeiro passo, a partir deste ponto, foi identificar a 0h00 no horário 

oficial Brasileiro (UTC -3h00), destacando a coluna correspondente, que serviria como 

referência para a transposição destes dados à tabela desejada para a respectiva análise. 

Foi, então, elaborada uma tabela em outra planilha que permitisse a análise 

individual de cada parâmetro para cada registro horário de cada estação, visto que as EMA’s 

disponibilizam as informações meteorológicas de hora em hora. Esta tabela permite, desta 

forma, analisar se em determinado momento, as condições meteorológicas estavam adequadas 

ou não para a pulverização aérea de agrotóxicos. 

Neste momento, abre-se um parêntese para uma explicação de suma 

importância no entendimento do trabalho desenvolvido. Há quatro parâmetros analisados: 

temperatura do ar [T (ºC)]; umidade relativa do ar [UR (%)]; velocidade do vento [V Vent. 

(km/h)]; velocidade de rajada [V Rajad. (km/h)]. 

Percebeu-se que os registros nas estações automáticas se dão de hora em 

hora. Ora, a temperatura e a umidade relativa do ar têm variação crescente ou decrescente 

bem definidos no decorrer do dia. No entanto, a velocidade do vento apresenta preocupante 

variabilidade. 

As recomendações agronômicas indicam que deve ser estritamente 

observada a velocidade máxima do vento, assim a tomada da leitura desta velocidade nas 

estações em um momento determinado não daria a real dimensão desta variabilidade. 

Ocorre que embora os registros sejam apresentados de hora em hora, as 

estações fazem a medição a cada minuto, registrando as condições atmosféricas quase que 

continuamente. Assim, supre-se esta lacuna os dados referentes às rajadas de vento, que são as 

velocidades máximas alcançadas pela circulação atmosférica no período de uma hora. Tais 

informações são de suma importância para entender o comportamento do vento nas 

proximidades da superfície terrestre e devem ser considerados nas atividades aeroagrícolas. 

Retornando à explicação anterior, selecionou-se a linha correspondente a 24 

horas de registros na planilha obtida do INMET, dispostas no sentido horizontal, copiando-a. 

Na sequência, utilizando-se da ferramenta “Transpor”, verticalizou-as na 

nova tabela, sendo que cada hora, corresponde agora a uma linha nesta planilha. 

Feitas as transposições de todos os registros meteorológicos para todas as 

estações obteve-se tabelas mensais em que os dados foram organizados em linhas para cada 

horário, permitindo a comparação entre os registros e os parâmetros meteorológicos de cada 

produto ou recomendação agronômica. 
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Insta salientar, que nos casos em que algum registro dos quatro parâmetros 

analisados apresentasse erro (“NULL”) todo o  registro deste horário era descartado, 

marcando todas as células correspondentes com “XXX”. Tal procedimento foi necessário pois 

em cada leitura poderia ocorrer de apenas um ou todos os quatro parâmetros estarem em 

desconformidade, sendo que independentemente da quantidade, trata-se de um momento 

desfavorável à prática da pulverização aérea. 

Com o intuito de ter um resultado mais fiel possível, a manutenção de 

registro sem a leitura de algum parâmetro poderia macular o resultado, restando a opção pelo 

descarte, nestes casos. 

No total, somando-se todos os registros horários de cada Estação 

Meteorológica de Observação de Superfície Automática obteve-se o montante 389.889 

registros horários de cada um dos parâmetros meteorológicos. 

 

Tabela 6. Registros meteorológicos analisados 

Estação Automática 
Total de 

Leituras  

Total de Leituras 

Invalidadas  

Total de Leituras 

Válidas 

Bataguassu/MS 43.824 5.950 37.874 

Diamante do Norte/PR 87.672 11.299 76.373 

Paranapoema/PR 87.672 14.759 72.913 

Presidente Prudente/SP 131.496 17.095 114.401 

Rancharia 105.192 16.864 88.328 

Total 455.856 65.967 389.889 

Fonte: Autor 

 

Findo este trabalho passou-se às análises. Com apoio da ferramenta 

“Formatação condicional > Realçar regras das células” foram destacadas em vermelho cada 

célula com dado meterorológico em desconformidade com as recomendações agronômicas de 

determinado produto. 

Após a marcação de toda as células em vermelho, analisou-se os momentos 

em que nenhum dos parâmentros estavam desfavoráveis, marcando a linha correspondente 

com a cor verde, indicando, então, que naquele momento a prática da pulverização aérea era 

favorável ao produto ou recomendação em análise. 
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Figura 5. Layout das tabelas utilizadas para análise dos momentos favoráveis e desfavoráveis à 

pulverização aérea 

 

Fonte: Autor 

 

É preciso lembrar, conforme já visto, que as operações aeroagrícolas 

noturnas só podem ocorrer em ocasiões excepcionais. Assim, realizou-se uma contagem dos 

momentos favoráveis ocorridos entre 6h00 e 20h00, expressando os percentuais mensais, 

anuais e totais de momentos favoráveis e desfavoráveis para cada produto. 

O recorte temporal de dados de cada estação é apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 7. Recorte temporal dos danos analisados 

Estação Automática 
Dia/hora do início de 

registro 

Dia/hora do término de 

registro 

Bataguassu/MS 09/04/2013 - 14h00 31/12/2017 - 23h00 

Diamante do Norte/PR 06/03/2008 - 21h00 31/12/2017 - 23h00 

Paranapoema/PR 03/03/2008 - 21h00 31/12/2017 - 23h00 

Presidente Prudente/SP 03/02/2003 - 21h00 31/12/2017 - 23h00 

Rancharia 01/09/2006 - 12h00 31/12/2017 - 23h00 

Fonte: Autor 
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6 RESULTADOS 

 

Durante a presente pesquisa, a partir dos dados da série histórica de cada 

uma das estações meteorológicas, obteve-se as médias aritméticas dos parâmetros analisados. 

A Figura 6 ilustra a localização das estações meteorológicas em que foram obtidos os dados 

meteorológicos analisados. 

 

Figura 6. Localização das estações meteorológicas no entorno e na área de estudo 

 
Fonte: Autor 

 

Sabe-se que para os estudos climatológicos, a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) recomenda aos estudiosos do clima a utilização dos períodos normais 

climatológicos (ZAVATTINI; BOIN, 2013). Sendo assim, a apresentação desses valores tem 

o objetivo de tão somente representar os dados analisados neste trabalho, mesmo porque trata-

se de um estudo das condições meteorológicas em escala local, cujas análises prendem-se aos 

registros horários das condições meteorológicas. 

Na série analisada as EMA’s de Bataguassu/MS e Presidente Prudente/SP 

apresentam a maior temperatura média e a de Rancharia/SP a menor. Quanto à velocidade do 

vento, Presidente Prudente/SP e Rancharia/SP apresentaram as menores médias registradas, 
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com ventos de 6 km/h durante o ano e Bataguassu/MS e Paranapoema/SP apresentaram 

valores médios de rajadas na ordem de 22 km/h, conforme exposto na tabela 8. 

 

Tabela 8. Valores médios dos dados meteorológicos das estações meteorológicas da área de estudo 

Local / parâmetros T (°C) UR (%) 
V Vent. 

(km/H) 

V Rajad. 

(km/H) 

Bataguassu/MS 24 69 12 22 

Diamante do Norte/PR 23 70 8 19 

Paranapoema/PR 23 69 10 22 

Presidente Prudente/SP 24 64 6 18 

Rancharia/SP 22 75 6 15 

Fonte: Autor 

 

Quanto aos valores médios mensais, as temperaturas mais elevadas se 

concentram entre os meses de dezembro a fevereiro, enquanto os meses de junho e julho são 

os mais frios (tabela 9). 

 

Tabela 9. Temperatura (T) média mensal (ºC) registradas pelas estações meteorológicas da região de 

estudo 

T (°C) Bataguassu/MS 

Diamante 

do 

Norte/PR 

Paranapoema/PR 
Presidente 

Prudente/SP 
Rancharia/SP 

Janeiro 27 26 26 25 25 

Fevereiro 27 26 26 26 25 

Março 26 25 25 25 24 

Abril 24 23 23 24 22 

Maio 22 20 20 21 19 

Junho 20 19 19 20 17 

Julho 20 19 19 20 17 

Agosto 23 21 21 22 19 

Setembro 24 23 23 23 21 

Outubro 25 24 24 25 23 

Novembro 26 25 25 25 24 

Dezembro 27 26 26 26 25 

Fonte: Autor 
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A tabela 10 demonstra que agosto e setembro são os meses em que a 

umidade relativa do ar é mais baixa, muito pelo período com baixa pluviosidade iniciado 

alguns meses antes. 

 

Tabela 10. Umidade relativa (UR) média mensal (%) registrada pelas estações meteorológicas da região de 

estudo 

UR (%) Bataguassu/MS 

Diamante 

do 

Norte/PR 

Paranapoema/PR 
Presidente 

Prudente/SP 
Rancharia/SP 

Janeiro 73 75 73 72 80 

Fevereiro 74 75 73 69 78 

Março 75 74 73 68 78 

Abril 71 73 73 65 77 

Maio 75 76 76 66 80 

Junho 73 77 75 65 80 

Julho 64 68 68 59 75 

Agosto 54 61 59 51 69 

Setembro 56 59 60 54 67 

Outubro 64 66 65 62 71 

Novembro 71 68 66 64 72 

Dezembro 73 73 69 68 76 

Fonte: Autor 

Quanto à circulação atmosférica, há ventos mais fortes nos meses de agosto 

a outubro e tendência a ventos mais calmos entre fevereiro e junho (tabelas 11 e 12). 

 

Tabela 11. Velocidade do vento média mensal (km/h) registradas pelas estações meteorológicas da região 

de estudo 

V Vent. 

(km/H) 
Bataguassu/MS 

Diamante 

do 

Norte/PR 

Paranapoema/PR 
Presidente 

Prudente/SP 
Rancharia/SP 

Janeiro 11 8 10 6 7 

Fevereiro 10 6 9 5 5 

Março 10 7 10 6 5 

Abril 11 6 9 6 5 

Maio 12 7 9 5 5 

Junho 12 6 9 5 5 

Julho 13 8 10 6 6 

Agosto 14 9 11 7 6 

Setembro 14 9 12 7 7 

Outubro 13 9 12 7 7 

Novembro 12 9 12 7 7 

Dezembro 11 8 11 6 7 

Fonte: Autor 
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Tabela 12. Velocidade de rajada média mensal (km/h) registradas pelas estações meteorológicas da região 

de estudo 

V Rajad. 

(km/H) 
Bataguassu/MS 

Diamante 

do 

Norte/PR 

Paranapoema/PR 
Presidente 

Prudente/SP 
Rancharia/SP 

Janeiro 23 20 21 18 17 

Fevereiro 21 17 20 17 14 

Março 20 18 21 17 14 

Abril 20 16 19 17 13 

Maio 21 17 20 16 13 

Junho 21 17 19 16 12 

Julho 22 18 20 18 14 

Agosto 24 22 23 19 16 

Setembro 24 22 24 20 18 

Outubro 24 22 25 21 19 

Novembro 23 21 24 20 18 

Dezembro 23 19 22 19 17 

Fonte: Autor 

 

Conforme apontado no decorrer deste trabalho, segundo as publicações 

citadas, três foram os conjuntos de parâmetros meteorológicos indicados como adequados 

para a prática da pulverização aérea. 

No entanto, cada agroquímico, em sua bula, apresenta os parâmetros 

recomendados a serem observados durante as operações aeroagrícolas de pulverização nos 

canaviais. 

Por meio de pesquisa aos registros do Grupo de Atuação Especial de Defesa 

do Meio Ambiente, Núcleo Pontal do Paranapanema, do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, obteve-se os agrotóxicos aspergidos por avião nos canaviais da área de estudo, 

informados ao Grupo Especial pelas próprias indústrias sucroenergéticas em atividade nesta 

região. Os produtos identificados estão relacionados na tabela 13. 
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Tabela 13. Agrotóxicos utilizados pelas indústrias canavieiras no Pontal do Paranapanema e suas 

características registradas em suas respectivas bulas 

Nome 

Comercial 
Princípio Ativo Grupo Químico Tipo 

Periculosidade 

Ambiental 

Características 

importantes 

Actara 250 WG Thiametoxam Neonicotinóide Inseticida 
Perigoso 

(Classe III) 

Altamente móvel 

Altamente tóxico 

para abelhas 

Actara 750 SG Thiametoxam Neonicotinóide Inseticida 
Perigoso 

(Classe III) 
Altamente móvel 

Altacor Clorantraniliprole Antranilamida Inseticida 
Muito Perigoso 

(Classe II) 

Altamente Persistente 

Altamente tóxico 

para organismos 

aquáticos 

Altacor BR Clorantraniliprole Antranilamida Inseticida 
Muito Perigoso 

(Classe II) 

Altamente Persistente 

Altamente tóxico 

para organismos 

aquáticos 

Ampligo 

Lambda-

Cialotrina 
Piretróide 

Inseticida 

Altamente 

Perigoso 

(Classe I) 

Altamente Persistente 

Clorantraniliprole Antranilamida 

Altamente 

Bioconcentrável 

Altamente tóxico 

para organismos 

aquáticos 

Centurion 
Cletodim 

Oxima 

ciclohexanodiona Herbicida 
Perigoso 

(Classe III) 
- 

Alquibenzeno Hidrocarboneto 

Certero Triflumurom Benzoilureia Inseticida 
Perigoso 

(Classe III) 

Altamente Persistente 

Altamente tóxico 

para microcrustáceos 

Curavial 
Sulfometurom-

metílico 
Sulfoniluréias Herbicida 

Muito Perigoso 

(Classe II) 

Altamente móvel 

Altamente tóxico 

para algas 

Curbix Etiprole Fenilpirazol Inseticida 
Muito Perigoso 

(Classe II) 

Altamente móvel 

Altamente tóxico 

para abelhas 

Ethrel 720 Etefom Etileno 

Regulador 

de 

crescimento 

Perigoso 

(Classe III) 
- 

Moddus 
Trinexapaque-

etílico 

Ácido 

Dioxociclo-

hexanocarboxílico 

Regulador 

de 

crescimento 

Perigoso 

(Classe III) 
Altamente Persistente 

Priori XTRA 

Azoxistrobina Estrobilurina 

Fungicida 
Muito Perigoso 

(Classe II) 

Altamente móvel 

Ciproconazol Triazol 

Altamente persistente 

Altamente tóxico 

para organismos 

aquáticos 

Trop Glifosato Glicina Herbicida 
Perigoso 

(Classe III) 
- 

Fonte: <http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons>. Org. Autor  
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Cada um desses produtos apresenta parâmetros meteorológicos específicos 

para pulverização aérea. Apenas o Curbix, não possui parâmetros definidos em bula. 

As recomendações meteorológicas de aspersão de alguns produtos são 

idênticas entre si e, em alguns casos, com as recomendações dos autores já citados. 

Desta forma, apresenta-se na tabela 14 o conjunto de parâmetros 

meteorológicos analisados neste trabalho, identificados pelos números 1 a 8. 

 

Tabela 14. Parâmetros meteorológicos analisados 

Grupo Produto 
T máx. 

(°C) 

UR mín. 

(%) 

V (km/h) 

Mín. Máx. 

1 Actara 250 WG 30 55 5 18 

2 

Actara 750 SG 

30 55 3 15 
Altacor 

Ampligo 

Curavial 

3 Altacor BR 25 70 5 16 

4 

Andef (2004) 

30 55 3 10 

Centurion 

Certero 

Etrhel 720 

Moddus 

5 

Antuniassi (2005), Antuniassi 

e Baio (2008) e Antuniassi 

(2012) 

30 50 3 10 

6 Ozeki (2011) 30 50 3 15 

7 Priori XTRA 27 60 3 10 

8 Trop 30 60 3 10 

Fonte: Autor 

 

No gráfico 2 é apresentada uma síntese dos resultados, ilustrando os 

percentuais de momentos favoráveis e desfavoráveis à pulverização aérea para cada grupo de 

parâmetros e para cada estação meteorológica estudada, nos períodos do dia em que há 

luminosidade, ou seja, entre 6h00 e 20h00, conforme definido nesta pesquisa, sendo possível 

observar que os momentos desfavoráveis predominam sobremaneira, sempre superior a 80%. 

Como se vê, há inúmeras situações em que os momentos favoráveis à utilização da aviação 

agrícola para estes casos aproximam-se de 0%. 
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Gráfico 2. Percentuais de momentos favoráveis e desfavoráveis à pulverização aérea dos 8 grupos 

analisados, para cada estação meteorológica 

 

 

Na sequência, passa-se a apresentar os resultados individualizados, em 

gráficos, com os percentuais de momentos favoráveis e desfavoráveis à prática da 

pulverização aérea para cada grupo de parâmetros. 
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6.1 Grupo 1: Actara 250WG 

 

No Grupo 1 figura apenas o produto formulado Actara 250 WG 

(Neonicotinóide), com os seguintes parâmetros meteorológicos definidos em bula: 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 55%; 

 Velocidade do vento: > 5km/h e < 18km/h. 

Na tabela 15 apresenta-se os percentuais mensais de momentos favoráveis e 

desfavoráveis à prática da pulverização aérea deste produto em cada estação meteorológica. 

 

Tabela 15. Percentual mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, na região 

do Pontal do Paranapanema, em relação aos parâmetros do Grupo 1 

Grupo 1 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 22 78 10 90 15 85 15 85 19 81 16 84 

Fevereiro 24 76 12 88 17 83 14 86 19 81 17 83 

Março 27 73 10 90 16 85 14 86 18 82 17 83 

Abril 25 75 11 89 20 80 15 85 22 78 19 81 

Maio 29 71 16 84 23 77 13 87 22 78 20 80 

Junho 28 72 13 87 20 80 14 86 18 82 19 81 

Julho 16 84 10 90 15 85 9 91 15 85 13 87 

Agosto 7 93 5 95 9 91 5 95 12 88 8 92 

Setembro 9 91 5 95 9 91 6 94 10 90 8 92 

Outubro 12 88 10 90 13 87 10 90 14 86 12 88 

Novembro 18 82 9 91 11 89 9 91 13 87 12 88 

Dezembro 20 80 12 88 13 87 11 89 16 84 14 86 

Perc. 

Médio 
20 80 10 90 15 85 11 89 17 83 15 85 

Fonte: Autor 

 

A figura 7 e o gráfico 3 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 1, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis é a situada em Bataguassu/MS, com 

80% de momentos desfavoráveis. Diamante do Norte/PR apresentou o maior percentual de 

restrição, com 90% de momentos desfavoráveis. Observa-se nos gráficos 4 a 9 que os meses 

de agosto e setembro são aqueles que apresentam maior restrição para este grupo. 
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Figura 7. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 1 no Pontal do Paranapanema 

 

Fonte: Autor 

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 3. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1 

 

 

Gráfico 4. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1 

 

 

Gráfico 5. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 6. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 7. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 8. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 9. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 1, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.2 Grupo 2: Actara 750 SG, Altacor, Ampligo e Curavial 

 

No Grupo 2, os produtos formulados comercialmente conhecidos por Actara 

750 SG (Neonicotinóide), Altacor (Antranilamida), Ampligo (Piretróide/Antranilamida) e 

Curavial (Sulfoniluréias) apresentam em suas respectivas bulas os mesmos parâmetros 

meteorológicos a serem observados nas atividades de pulverização aérea: 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 55%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 15km/h. 

Na sequência, apresenta-se os percentuais mensais de momentos favoráveis 

e desfavoráveis à prática da pulverização aérea destes produtos em cada estação 

meteorológica (tabela 16). 

 

Tabela 16. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 2 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 2 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 12 88 8 92 12 88 15 85 19 81 13 87 

Fevereiro 15 85 8 92 15 85 16 84 20 80 15 85 

Março 17 83 9 91 15 85 16 84 21 79 15 85 

Abril 19 81 10 90 18 82 13 87 23 77 17 83 

Maio 20 80 12 88 20 80 15 85 23 77 18 82 

Junho 21 79 11 89 19 81 14 86 21 79 17 83 

Julho 11 89 8 92 14 86 9 91 17 83 12 88 

Agosto 4 96 4 96 8 92 5 95 13 87 7 93 

Setembro 7 93 4 96 9 91 6 94 11 89 7 93 

Outubro 10 91 8 92 11 89 9 91 13 87 10 90 

Novembro 14 86 8 92 10 90 9 91 13 87 11 89 

Dezembro 15 85 10 90 12 88 11 89 14 86 12 88 

Perc. 

Médio 
14 86 8 92 13 87 11 89 17 83 13 87 

 

 

A figura 8 e o gráfico 10 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 2, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis é a situada em Rancharia/SP, com 83% 

de momentos desfavoráveis. Diamante do Norte/PR apresentou o maior percentual de 

restrição, com 92% de momentos desfavoráveis. Os gráficos 11 a 16 apresentam os 

percentuais médios mensais, evidenciando que ao longo do ano, as restrições sempre mantém-
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se próximas a casa dos 80% (oitenta por cento), atingindo picos de mais de 90% de momentos 

desfavoráveis em algumas localidades, como é o caso de Bataguassu/MS (gráfico 12), 

Diamante do Norte/PR (gráfico 13), Paranapoema/PR (gráfico 14) e Presidente Prudente/SP 

(gráfico 15). 
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Figura 8. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 2 no Pontal do Paranapanema 

 
Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 10. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2 

 

 

Gráfico 11. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2 

 

 

Gráfico 12. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 13. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 14. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 15. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 16. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 2, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.3 Grupo 3: Altacor BR 

 

Este grupo possui apenas o agrotóxico denominado de Altacor BR 

(Antranilamida), que apresenta os seguintes parâmetros meteorológicos para realização das 

operações aeroagrícolas: 

 Temperatura máxima: 25ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 70%; 

 Velocidade do vento: > 5km/h e < 16km/h. 

Na tabela 17 apresenta-se os percentuais mensais de momentos favoráveis e 

desfavoráveis à prática da pulverização aérea deste produto em cada estação meteorológica. 

 

Tabela 17. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 3 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 3 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 6 94 4 96 6 94 5 95 9 92 6 94 

Fevereiro 9 91 5 95 6 94 4 96 8 92 6 94 

Março 9 91 4 96 6 94 4 96 8 92 6 94 

Abril 9 91 5 95 9 91 4 96 11 89 8 92 

Maio 14 86 8 92 12 88 4 96 12 88 10 90 

Junho 14 86 6 94 11 89 5 95 11 89 9 91 

Julho 7 93 3 97 7 93 3 97 9 91 6 94 

Agosto 3 97 2 98 4 96 2 98 7 93 4 96 

Setembro 5 95 3 97 4 96 2 98 6 94 4 96 

Outubro 5 95 4 96 6 94 4 96 7 93 5 95 

Novembro 6 94 3 97 4 96 3 97 6 94 4 96 

Dezembro 6 94 5 95 5 95 3 97 6 94 5 95 

Perc. 

Médio 
8 92 4 96 7 93 3 97 8 92 6 94 

 

 

A figura 9 e o gráfico 17 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 3, em que se observa 

que as estações cujos dados foram menos desfavoráveis estão situadas em Bataguassu/MS e 

Rancharia/SP, com 92% de momentos desfavoráveis. Presidente Prudente/SP apresentou o 

maior percentual de restrição, com 97% de momentos desfavoráveis. Quanto às médias 

mensais, todas as localidades apresentaram mais de 86% de momentos desfavoráveis no 

decorrer do ano, sendo que em Diamante do Norte/PR (gráfico 20) e Presidente Prudente/SP 

(gráfico 22) em 90% do tempo as condições eram restritas à pulverização deste produto. 
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Figura 9. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 3 no Pontal do Paranapanema 

 
Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 17. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3 

 

 

Gráfico 18. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3 

 

 

Gráfico 19. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 20. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 21. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 22. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 23. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 3, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.4 Grupo 4: Andef (2004), Centurion, Certero, Ethrel 720 e Moddus 

 

No Grupo 4, os parâmetros meteorológicos analisados são aqueles 

recomendados para a prática da pulverização aérea de agrotóxicos pela Associação Nacional 

de Defesa Vegetal (ANDEF, 2004), bem como pelas bulas dos agroquímicos Centurion 

(Oxima ciclohexanodiona/hidrocarboneto), Certero (Benzoilureia), Ethrel 720 (Etileno) e 

Moddus (Ácido dioxociclohexanocarboxílico): 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 55%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 10km/h. 

Na sequência, apresenta-se os percentuais mensais de momentos favoráveis 

e desfavoráveis à prática da pulverização aérea destes produtos em cada estação 

meteorológica (tabela 18). 

 

Tabela 18. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 4 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 4 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 4 96 2 98 4 96 2 98 6 94 4 96 

Fevereiro 5 95 3 97 5 95 3 97 7 93 5 95 

Março 7 93 3 97 5 95 3 97 7 93 5 95 

Abril 6 94 3 97 6 94 3 97 9 91 5 95 

Maio 5 95 3 97 7 93 3 97 8 92 5 95 

Junho 5 95 3 97 7 93 3 97 8 92 5 95 

Julho 3 97 2 98 5 95 2 98 7 93 4 96 

Agosto 1 99 1 99 3 97 1 99 5 95 2 98 

Setembro 1 99 1 99 3 97 1 99 4 96 2 98 

Outubro 4 96 2 98 4 96 2 98 4 96 3 97 

Novembro 3 97 2 98 4 96 2 98 4 96 3 97 

Dezembro 4 96 2 98 3 97 2 98 4 96 3 97 

Perc. 

Médio 
4 96 2 98 5 95 2 98 6 94 4 96 

 

 

A figura 10 e o gráfico 24 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 4, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis está situada em Rancharia/SP, com 

94% de momentos desfavoráveis. Presidente Prudente/SP e Diamante do Norte/PR 

apresentaram o maior percentual de restrição, com 98% de momentos desfavoráveis. Os 
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gráficos 25 a 30 demonstram que os percentuais de momentos desfavoráveis são superiores a 

93% durante todo o ano e em todas as localidades, atingindo 99% de momentos restritos nos 

meses de agosto e setembro em Bataguassu/MS (gráfico 25), Diamante do Norte/PR (gráfico 

26) e Presidente Prudente/SP (gráfico 28). 
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Figura 10. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 4 no Pontal do Paranapanema 

 
Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 24. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4 

 

 

Gráfico 25. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4 

 

 

Gráfico 26. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 27. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 28. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 29. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 

 
Gráfico 30. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 4, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.5 Grupo 5: Antuniassi (2005), Antuniassi & Baio (2008) e Antuniassi (2012) 

 

O Grupo 5 é composto pelas recomendações publicadas por pesquisador 

especialista neste assunto (ANTUNIASSI, 2005; ANTUNIASSI E BAIO (2008) E 

ANTUNIASSI (2012)). 

Segundo tais publicações, a pulverização aérea de agrotóxicos deve 

observar os seguintes parâmetros meteorológicos: 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 50%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 10km/h. 

A tabela 19 apresenta os percentuais mensais de momentos favoráveis e 

desfavoráveis à prática da pulverização aérea segundo estes parâmetros em cada estação 

meteorológica. 

 

Tabela 19. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 5 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 5 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 4 96 2 98 4 96 3 97 6 94 4 96 

Fevereiro 5 95 3 97 5 95 3 97 7 93 5 95 

Março 8 92 3 97 5 95 3 97 8 92 5 95 

Abril 6 94 4 96 6 94 3 97 9 91 6 94 

Maio 5 95 3 97 7 93 4 97 8 92 5 95 

Junho 5 95 3 97 7 93 3 97 8 92 5 95 

Julho 3 97 3 97 5 95 2 98 7 93 4 96 

Agosto 1 99 1 99 3 97 1 99 6 94 2 98 

Setembro 1 99 1 99 3 97 1 99 5 95 2 98 

Outubro 4 96 2 98 4 96 2 98 4 96 3 97 

Novembro 3 97 2 98 4 96 2 98 4 96 3 97 

Dezembro 4 96 3 97 3 97 2 98 4 96 3 97 

Perc. 

Médio 
4 96 3 97 5 95 2 98 6 94 4 96 

 

A figura 11 e o gráfico 31 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 5, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis está situada em Rancharia/SP, com 

94% de momentos desfavoráveis. Presidente Prudente/SP apresentou o maior percentual de 

restrição, com 98% de momentos desfavoráveis. Quanto às médias mensais, não se verificou, 

no decorrer do ano, percentual de momentos desfavoráveis inferiores a 91%.  
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Figura 11. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 5 no Pontal do Paranapanema 

 

Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 31. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5 

 

 

Gráfico 32. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5 

 

 

Gráfico 33. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 34. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 35. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 36. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 37. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 5, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.6 Grupo 6: Ozeki (2011) 

 

O Grupo 6 apresenta os parâmetros meteorológicos indicado por outro 

especialista (OZEKI, 2011) em Parecer Técnico apresentado ao GAEMA, núcleo Pontal do 

Paranapanema. De acordo com este autor, a pulverização aérea de agrotóxicos deve observar 

os seguintes parâmetros meteorológicos: 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 50%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 15km/h. 

Na tabela 20, apresenta-se os percentuais mensais de momentos favoráveis e 

desfavoráveis à prática da pulverização aérea segundo estes parâmetros em cada estação 

meteorológica. 

 

Tabela 20. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 6 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 6 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 17 83 8 92 12 88 15 85 19 81 14 86 

Fevereiro 20 80 8 92 15 85 16 84 21 79 16 84 

Março 23 77 10 90 15 85 17 83 21 79 17 83 

Abril 21 79 11 89 19 81 16 84 25 75 18 82 

Maio 21 79 13 87 20 80 17 83 24 76 19 81 

Junho 23 77 12 88 20 80 16 84 23 77 19 81 

Julho 13 87 9 91 15 85 11 90 18 82 13 87 

Agosto 6 94 5 95 9 91 6 94 14 86 8 92 

Setembro 7 93 5 95 9 91 7 93 12 88 8 92 

Outubro 11 89 8 92 12 88 10 90 14 86 11 89 

Novembro 14 86 9 91 11 89 10 90 13 87 12 88 

Dezembro 15 85 10 90 12 88 12 88 15 85 13 87 

Perc. 

Médio 
16 84 9 91 14 86 13 87 18 82 14 86 

 

 

A figura 12 e o gráfico 38 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 6, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis está situada em Bataguassu/MS, com 

84% de momentos desfavoráveis. Diamante do Norte/PR apresentou o maior percentual de 

restrição, com 91% de momentos desfavoráveis. Conforme se observa no gráfico 39, os meses 
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de agosto a fevereiro são os mais perigosos à prática da pulverização aérea, se considerados 

estes parâmetros.  

Nos gráficos 40 a 44, embora haja sensível diferença nos percentuais 

médios mensais entre cada localidade, verifica-se que o comportamento dos gráficos é 

similar, ou seja, os meses de agosto a fevereiro são os que apresentam menos períodos 

favoráveis à pulverização aérea, mas os demais meses, embora com menos restrição, os 

valores são praticamente idênticos, sempre próximos a 80% de momentos desfavoráveis. 
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Figura 12. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 6 no Pontal do Paranapanema 

  

Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 38. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6 

 

 

Gráfico 39. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6 

 

 

Gráfico 40. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 41. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 42. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 43. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 44. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 6, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.7 Grupo 7: XTRA 

 

O Grupo 7 é constituído apenas pelo fungicida Priori XTRA 

(Azoxistrobina/Ciproconazol) que tem por recomendação técnica detalhada em bula, os 

seguintes parâmetros meteorológicos para a prática da pulverização aérea: 

 Temperatura máxima: 27ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 60%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 10km/h. 

Na tabela 21 estão apresentados os percentuais mensais de momentos 

favoráveis e desfavoráveis à prática da pulverização aérea deste produto em cada estação 

meteorológica. 

 

Tabela 21. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 7 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 7 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 3 97 2 98 3 97 2 98 5 95 3 97 

Fevereiro 4 96 3 97 4 96 3 97 6 94 4 96 

Março 6 94 3 97 4 96 3 97 7 93 4 96 

Abril 5 95 3 97 5 95 2 98 8 92 5 95 

Maio 4 96 3 97 7 93 3 97 8 92 5 95 

Junho 5 95 2 98 7 93 2 98 8 92 5 95 

Julho 2 98 2 98 4 96 1 99 7 93 3 97 

Agosto 0 100 1 99 3 97 1 99 5 95 2 98 

Setembro 1 99 1 99 2 98 1 99 4 96 2 98 

Outubro 3 97 1 99 3 97 2 98 4 96 2 98 

Novembro 2 98 2 98 3 97 1 99 4 96 2 98 

Dezembro 3 97 2 98 3 97 2 98 4 96 3 97 

Perc. 

Médio 
3 97 2 98 4 96 2 98 6 94 3 97 

 

 

A figura 13 e o gráfico 45 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 7, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis está situada em Rancharia/SP, com 

94% de momentos desfavoráveis. Diamante do Norte/PR e Presidente Prudente/SP 

apresentaram o maior percentual de restrição, com 98% de momentos desfavoráveis. Nos 

gráficos 47 a 51 observa-se que não há local que apresentou menos de 90% de momentos 
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desfavoráveis à pulverização aérea. Bataguassu/MS, em agosto apresenta 100% de momentos 

desfavoráveis (gráfico 47). 
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Figura 13. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 7 no Pontal do Paranapanema 

  

Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 45. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7 

 

 

Gráfico 46. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7 

 

 

Gráfico 47. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 

 

Gráfico 48. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 49. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 50. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 51. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 7, para a estação de 

Rancharia/SP 
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6.8 Grupo 8: Trop 

 

O Grupo 8, por sua vez, é composto tão somente pelo herbicida Trop 

(Glicina), cuja bula recomenda que para a realização da pulverização aérea devem ser 

observados os parâmetros meteorológicos indicados na sequência: 

 Temperatura máxima: 30ºC; 

 Umidade relativa do ar mínima: 60%; 

 Velocidade do vento: > 3km/h e < 10km/h. 

Na tabela 22 expõe-se os percentuais mensais de momentos favoráveis e 

desfavoráveis à prática da pulverização aérea deste produto em cada estação meteorológica. 

 

Tabela 22. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis para pulverização aérea, em 

relação aos parâmetros do Grupo 8 no Pontal do Paranapanema 

Grupo 8 Bataguassu/MS 
Diamante do 

Norte/PR 
Paranapoema/PR 

Pres. 

Prudente/SP 
Rancharia/SP Perc. Médio 

6h-20h Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Janeiro 3 97 2 98 4 96 2 98 5 95 3 97 

Fevereiro 5 95 3 97 5 95 3 97 7 93 5 95 

Março 7 93 3 97 5 95 3 97 7 93 5 95 

Abril 5 95 3 97 6 94 3 97 8 92 5 95 

Maio 4 96 3 97 7 93 3 97 8 92 5 95 

Junho 5 95 2 98 7 93 2 98 8 92 5 95 

Julho 2 98 2 98 4 96 1 99 7 93 3 97 

Agosto 0 100 1 99 3 97 1 99 5 95 2 98 

Setembro 1 99 1 99 2 98 1 99 4 96 2 98 

Outubro 3 97 1 99 3 97 2 98 4 96 3 97 

Novembro 3 97 2 98 3 97 2 98 4 96 3 97 

Dezembro 3 97 2 98 3 97 2 98 4 96 3 97 

Perc. 

Médio 
4 96 2 98 4 96 2 98 6 94 4 96 

 

 

A figura 14 e o gráfico 52 ilustram os percentuais médios de toda a série 

histórica de cada estação meteorológica para os parâmetros do Grupo 8, em que se observa 

que a estação cujos dados foram menos desfavoráveis está situada em Rancharia/SP, com 

94% de momentos desfavoráveis. Diamante do Norte/PR e Presidente Prudente/SP 

apresentaram o maior percentual de restrição, com 98% de momentos desfavoráveis. Os 

gráficos 54 a 58 demonstram que é praticamente impossível a pulverização destes produtos 

em qualquer mês do ano. 
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Figura 14. Percentual médio de momentos desfavoráveis à pulverização aérea dos parâmetros do Grupo 8 no Pontal do Paranapanema 

 

Fonte: Autor

Desfavorável à pulverização 
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Gráfico 52. Percentual médio de momentos favoráveis e desfavoráveis para 

pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8 

 

 

Gráfico 53. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8 

 

 

Gráfico 54. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8, para a estação de 

Bataguassu/MS 

 
 

Gráfico 55. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8, para a estação de 

Diamante do Norte/PR 

 

Gráfico 56. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8, para a estação de 

Paranapoema/PR 

 

 

Gráfico 57. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8, para a estação de 

Presidente Prudente/SP 

 
 
Gráfico 58. Percentual médio mensal de momentos favoráveis e desfavoráveis 

para pulverização, em relação aos parâmetros do Grupo 8, para a estação de 

Rancharia/SP 
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7 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

A presente pesquisa demonstrou que o Pontal do Paranapanema apresenta 

sérias restrições à prática da pulverização aérea de agrotóxicos, considerando-se as condições 

meteorológicas existentes na área estudada. 

A ocorrência de momentos favoráveis simultaneamente dos três parâmetros 

analisados – temperatura atmosférica; umidade relativa do ar; velocidade dos ventos – se dão 

em raros momentos no decorrer do dia. Durante as análises dos dados meteorológicos 

percebeu-se, ademais, que as condições são menos desfavoráveis durante o período noturno, 

em que os elementos meteorológicos se comportam de maneira mais uniforme e mais estável. 

Os parâmetros umidade relativa do ar e temperatura atmosférica são os que 

apresentam maior facilidade de controle e previsão, já que no decorrer do dia, a temperatura 

aumenta ou diminui gradativamente. A umidade relativa, em dias sem precipitação, a partir 

dos primeiros raios solares vai diminuindo, na medida que a atmosfera se aquece. Desta 

forma, a leitura e análise desses fatores meteorológicos se torna fácil para os profissionais que 

devem controlar as operações aeroagrícolas. 

O mesmo não se verificou para o parâmetro velocidade do vento, que tem 

comportamento imprevisível. Em vários momentos em que as leituras pontuais apresentaram 

ventos amenos, as rajadas registradas atingiram picos críticos de velocidade para a 

pulverização aérea de agrotóxicos. Importa ressaltar que tais rajadas ocorrem repentinamente 

e podem ocorrer repetidamente, não sendo de fácil observação para o operador aeroagrícola. 

Na tabela 23, exemplifica-se o comportamento do vento registrado na 

Estação Meteorológica de Paranapoema/PR, em 26/02/2017, em que as leituras pontuais de 

velocidade estavam em conformidade com as recomendações técnicas, mas as rajadas 

mantinham-se elevadas havendo diferença de mais de 15 km/h na velocidade registrada no 

momento da leitura e a velocidade máxima alcançada no mesmo período. Tal situação é 

recorrente. 

Nestes momentos, caso estivesse ocorrendo pulverização aérea de 

agrotóxicos ocorreria o arraste do produto pulverizado, podendo atingir culturas vizinhas, 

animais, população rural e mesmo cidades, com prejuízos que vão desde o curto prazo, com a 

mortandade de bichos-da-seda, como de longo prazo, pela ocorrência de graves doenças em 

seres humanos, em decorrência da exposição prolongada, ainda que em baixíssimas doses, aos 

agrotóxicos. A eficiência da deriva é diretamente proporcional à persistência das rajadas de 

vento. 
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Tabela 23. Constantes rajadas de vento no decorrer do dia, em Paranapoema/PR, no dia 26/02/2017 

Mês Dia Hora 
T 

(°C) 

UR 

(%) 

V 

Vent. 

(km/H) 

V 

Rajad. 

(km/H) 

fev/17 26 06:00 21,3 92 8,3 17,3 

fev/17 26 07:00 21,9 91 9,7 14,8 

fev/17 26 08:00 21,7 92 11,9 20,2 

fev/17 26 09:00 22,9 87 12,2 19,4 

fev/17 26 10:00 23,9 84 9,4 19,8 

fev/17 26 11:00 24,5 81 11,9 17,6 

fev/17 26 12:00 25,2 79 9,0 19,1 

fev/17 26 13:00 26,6 70 9,0 18,7 

fev/17 26 14:00 28,7 66 8,6 21,2 

fev/17 26 15:00 30,2 60 7,6 19,8 

fev/17 26 16:00 30,8 53 3,6 19,8 

fev/17 26 17:00 30,5 52 7,2 18,0 

fev/17 26 18:00 29,8 56 7,9 13,0 

fev/17 26 19:00 26,9 70 5,0 11,2 

fev/17 26 20:00 25,6 76 0,0 6,5 

Fonte: Autor 

 

Deve-se salientar, porém, que nem só as altas velocidades do vento são 

grandes fatores de restrição à pulverização aérea de agrotóxicos no Pontal do Paranapanema. 

A ausência de vento ou baixíssima velocidade, abaixo dos parâmetros indicados também se 

demonstram como um forte fator de restrição à esta atividade. 

A variação da velocidade do vento é tamanha, que em grande número de 

registros se verificou a situação ilustrada na tabela 24, que demonstra a análise dos parâmetros 

meteorológicos do Grupo 3, para o mês de janeiro de 2017, dos dados da estação 

meteorológica de Rancharia/SP, em que há a coincidência de registros desfavoráveis devido à 

baixa velocidade do vento no momento da leitura, embora a rajada no mesmo período, tenha 

ultrapassado o valor limite máximo permitido para este produto. 
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Tabela 24.Grande variabilidade da velocidade do vento no decorrer do dia, em Rancharia/SP, no dia 

04/01/2017 

Mês Dia Hora 
T 

(°C) 

UR 

(%) 

V 

Vent. 

(km/H) 

V 

Rajad. 

(km/H) 

jan/17 4 06:00 20,7 96 3,2 4,7 

jan/17 4 07:00 21,7 96 0,0 4,7 

jan/17 4 08:00 23,4 89 3,6 6,8 

jan/17 4 09:00 25,6 82 2,2 6,8 

jan/17 4 10:00 28,9 63 15,5 27,0 

jan/17 4 11:00 29,1 61 10,8 32,8 

jan/17 4 12:00 29,7 60 16,2 28,4 

jan/17 4 13:00 30,0 60 11,2 27,0 

jan/17 4 14:00 30,7 61 1,8 19,1 

jan/17 4 15:00 26,4 78 11,5 30,6 

jan/17 4 16:00 24,3 87 8,3 26,6 

jan/17 4 17:00 23,7 85 2,9 18,4 

jan/17 4 18:00 24,0 83 5,0 21,6 

jan/17 4 19:00 24,3 85 2,2 10,8 

jan/17 4 20:00 23,5 89 1,1 5,4 

Fonte: Autor 

 

Os gráficos elaborados referentes ao Grupo 1 (gráficos 2 a 8), demonstram 

que o maior percentual favorável à pulverização aérea, de 20% dos registros meteorológicos, 

se deram nos dados registrados na estação de Bataguassu/MS, enquanto que em 80% do 

período analisado, não poderia ocorrer a prática da pulverização aérea deste produto, seguido 

da estação de Racharia/SP, com 83% de registros desfavoráveis, Paranapoema/PR, com 85%, 

Presidente Prudente/SP com 89% e Diamante do Norte/PR, com 90% do tempo sem 

condições de realização da prática da pulverização aérea. 

Em se tratando dos percentuais médios mensais de cada estação para o 

produto do Grupo 1, é possível verificar similaridade entre as estações, com ligeira variação 

na estação de Bataguassu/MS, que apresentou meses com os menores períodos desfavoráveis, 

em maio e junho, mas que se mantiveram acima de 70% de momentos desfavoráveis à 

pulverização aérea. Para este grupo, as maiores restrições se dão nos meses de agosto a 

dezembro, sendo maio o mês com menos restrição, mas tão somente 20% dos registros deste 

mês foram favoráveis. 

No Grupo 2 não se observa diferenças significativas, conforme é possível se 

observar nos gráficos 9 a 15. No entanto, a estação de Rancharia/SP foi a aquela em que as 

condições não propícias se deram em menor percentual, com 83% do período desfavorável à 

pulverização aérea. Novamente, Diamante do Norte/PR foi a localidade mais restrita à 
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pulverização, atingindo 92% de leituras desfavoráveis. Da mesma forma, os meses de agosto 

a dezembro apresentaram os maiores índices de restrição, chegando a 93% em agosto e 

setembro e maio foi o mês em que a restrição se deu em menor nível, mas na casa de 82% do 

tempo analisado. 

Os resultados percentuais do Grupo 3, em que se encontra o produto Altacor 

BR, apresentados na figura 9 e nos gráficos 16 a 22, indicaram que praticamente não há 

possibilidade de aspersão de produto via aviação agrícola. Os percentuais médios 

desfavoráveis de todas as estações ficaram superiores a 90%, partindo dos 92% para as 

estações de Bataguassu/MS e Rancharia/SP, chegando aos 97% de momentos impeditivos à 

tal prática nos dados extraídos da estação de Presidente Prudente/SP. 

Com relação a variação dos percentuais favoráveis e desfavoráveis à 

pulverização aérea do Altacor BR, obteve-se os mesmos resultados que os grupos anteriores, 

sendo os meses de agosto a dezembro mais restritos e o mês de maio com menor percentual 

de restrição, na marca de 90% de horários impróprios à pulverização aérea. 

Os parâmetros analisados no Grupo 4 apresentam-se relevantes já que se 

tratam de recomendações técnicas dadas por Andef (2004), além de constar como parâmetros 

a serem observados nas bulas dos produtos Centurion (Oxima 

ciclohexanodiona/hidrocarboneto), Certero (Benzoilureia), Ethrel 720 (Etileno) e Moddus 

(Ácido dioxociclohexanocarboxílico), amplamente aspergidos sobre os canaviais do Pontal do 

Paranapanema, conforme se observou dos autos do Inquérito Civil nº 30/09, do GAEMA, 

Núcleo Pontal do Paranapanema. 

Ocorre que os resultados obtidos para este grupo se demonstram extremante 

impeditivos à prática da pulverização aérea, sendo que em todas as estações o percentual 

médio ficou acima dos 94%, chegando a 98% de momentos vedados à pulverização aérea nos 

dados registrados na estação de Presidente Prudente/SP. Quanto aos percentuais médios 

mensais, os meses de fevereiro a junho apresentaram 95% de momentos desfavoráveis, 

janeiro e julho com 96% de momentos desfavoráveis, outubro a dezembro com 97% e agosto 

e setembro atingindo os 98% de restrição à pulverização aérea. 

De maneira não diferente estão os dados relacionados aos parâmetros 

meteorológicos constantes do Grupo 5, cujas recomendações foram dadas por Antuniassi 

2005, Antuniassi e Baio (2008) e Antuniassi (2012): 

 Estação de Rancharia/SP com 94% de momentos desfavoráveis; 

 Estação de Paranapoema/PR com 95% de momentos desfavoráveis; 

 Estação de Bataguassu/MS com 96% de momentos desfavoráveis; 
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 Estação de Diamante do Norte/PR com 97% de momentos 

desfavoráveis; 

 Estação de Presidente Prudente/SP com 98% de momentos 

desfavoráveis. 

No que tange às médias mensais, não se verificaram grandes variações, com 

todos os meses apresentando momentos desfavoráveis acima de 94% (abril), passando por 

95% (fevereiro, março, maio e junho), 96% (julho), 97% (outubro, novembro e dezembro), 

até os 98% (agosto e setembro). 

Para os parâmetros meteorológicos constantes do Grupo 6, os resultados 

aferidos indicaram que os dados oriundos da estação de Diamante do Norte/PR tiveram as 

maiores restrições, com 91% dos registros desfavoráveis e a estação meteorológica de 

Rancharia/SP com o menor percentual de restrições, com 82% de leituras desfavoráveis. 

De maneira muito similar aos demais grupos, os meses de agosto (92%), 

setembro (92%), outubro (89%), novembro (88%) e dezembro (87%) são aqueles com maior 

percentual de registros desfavoráveis e os meses de maio e junho (81%) foram os meses em 

que os percentuais de restrição se apresentaram menores. 

O Grupo 7, cujos parâmetros meteorológicos referem-se ao fungicida Priori 

XTRA, apresentou resultados que indicam total restrição à pulverização aérea deste produto. 

Os dados obtidos da estação de Rancharia/SP apresentaram-se 94% desfavoráveis, enquanto 

que da estação meteorológica de Paranapoema/PR apresentaram 96% de restrição. Da estação 

de Bataguassu/MS, houve 97% de leituras desfavoráveis e nas estações meteorológicas de 

Diamante do Norte/PR e Presidente Prudente/SP o índice de restrição chegou aos 98%. 

Os percentuais médios mensais para os parâmetros meteorológicos deste 

grupo ficaram todos acima de 95%, indicando a impossibilidade de uso deste produto por 

meio da pulverização aérea. 

 Por fim, os parâmetros do herbicida Trop, do Grupo 8, apresentaram 

resultados muito similares aos resultados do Grupo 7, mesmo porque a única diferença entre 

os parâmetros deste produto é velocidade máxima do vento de 27 km/h no primeiro e 30 km/h 

neste último. Assim, os dados obtidos da estação de Rancharia resultaram em 94% de 

momentos desfavoráveis à pulverização aérea, o menor índice deste grupo, chegando aos 98% 

de momentos desfavoráveis nas estações de Diamante do Norte/PR e Presidente Prudente/SP. 

Os percentuais médios mensais também se mantiveram extremamente restritos, variando de 

95% a 98% de registros desfavoráveis. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto no presente trabalho, verificou-se que o 

Pontal do Paranapanema passou por uma profunda alteração da paisagem, com a substituição 

das pastagens degradadas por extensos cultivos de cana-de-açúcar. A implantação de novas 

usinas sucroalcooleiras propiciou expressiva expansão do cultivo desta planta e, se por um 

lado gerou renda e emprego aos municípios que abrigam tais indústrias, por outro, causa 

significativos impactos ambientais e sociais negativos à região, notadamente pelo uso 

indiscriminado da aviação agrícola para a prática da pulverização de agrotóxicos. 

Os resultados da pesquisa efetivada, após a análise de dados de cinco 

estações meteorológicas automáticas de observação de superfície, instaladas no Pontal do 

Paranapanema ou limítrofes à esta área, em comparação com os parâmetros meteorológicos 

recomendados para esta atividade, indicaram que em raríssimos momentos há combinação 

concomitante dos fatores velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura 

atmosférica, de modo a possibilitar a utilização do avião agrícola para tal fim. 

Em todas as estações analisadas os resultados são praticamente idênticos e 

mostram que não é possível a utilização da aviação agrícola para pulverização aérea de 

agrotóxicos no Pontal do Paranapanema, sem a concreta e real possibilidade da ocorrência de 

deriva dos venenos aspergidos sobre os canaviais, que poderão precipitar sobre as culturas 

vizinhas, sobre áreas de vegetação nativa, sobre a fauna silvestre, sobre os cursos d’água e 

sobre a população. 

Todos os fatos noticiados ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 

Ambiente, Núcleo Pontal do Paranapanema, do Ministério Público do Estado de São Paulo 

referentes aos danos agrícolas após tais pulverizações, tem estreita ligação com o fenômeno 

da deriva descontrolada de agrotóxicos, já que as condições meteorológicas da região são 

desfavoráveis à pulverização aérea. 

Desta forma, urge que sejam tomadas medidas de proibição de tal atividade 

sob o risco do agravamento dos impactos socioambientais negativos, dos quais devem se 

considerar o aumento de taxas de doenças como os cânceres, más formações congênitas, bem 

como dos impactos econômicos, haja vista tais problemas de saúde recaírem sobre o sistema 

público de saúde, sem citar os prejuízos econômicos diretos sofridos pelos camponeses 

devido às perdas de suas produções, como a do bicho-da-seda, por exemplo. 

Dito isso, deve-se salientar que a situação apresentada nesta pesquisa não 

encerra o assunto, muito pelo contrário. O estudo aqui desenvolvido descortina um grave 



95 

 

 

problema em ocorrência no Pontal do Paranapanema que demanda ampliação da pesquisa 

técnico-acadêmica, dais quais, sugere-se: 

 Avaliação dos ingredientes ativos e/ou grupos químicos 

pulverizados por aviões, suas relações com doenças agudas e 

crônicas e a ocorrência e espacialização de tais doenças na região; 

 Avaliação da possível contaminação de recursos hídricos por 

agrotóxicos e a população eventualmente exposta; 

 Avaliação da possível contaminação do solo e das águas 

subterrâneas e seus impactos ao ambiente e aos seres humanos; 

 Estudo das características do relevo regional, como fator limitante à 

aviação agrícola; 

 Fomento à utilização do controle biológico, visando a redução do 

controle químico de organismos indesejáveis à cultura da cana-de-

açúcar; 

 Avaliação do potencial da produção de cana-de-açúcar orgânica em 

nível industrial. 

Importante ressaltar, por fim, que a presente pesquisa realizada em 

conceituada Universidade Pública, com apoio do Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal 

do Paranapanema, resultou na exposição de grave situação em ocorrência na área de atuação 

deste comitê, que deve levar às suas câmaras técnicas à discussão para avaliar quais são as 

medidas que podem ser tomadas para minimização dos impactos ambientais negativos, 

notadamente aos recursos hídricos. Ressalta-se que, uma das medidas concretas a ser 

analisada é proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. 

Por fim, sugere-se que pesquisa similar seja recomenda aos demais comitês 

de bacias hidrográficas, para que possam estudar se problemas correlatos também ocorrem em 

suas respectivas bacias hidrográficas. 
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