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PROJETO DE PESQUISA 

1. Título  

Deposição de herbicidas em plantas daninhas e na cultura da cebola em função do uso de adjuvantes e 

do volume de aplicação 
 

2. Resumos dos resultados já obtidos  

Projeto novo, sem resultados.  

3. Introdução  

A cebola (Allium cepa L.) é uma espécie importante que é utilizada como condimento na 

culinária brasileira. Originária da Ásia Central, atualmente é uma espécie mundialmente disseminada, 

foi introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI, atualmente é cultivada na maioria das regiões 

brasileiras (BOITEUX; MELO, 2004). Ocupa o terceiro lugar em importância econômica no mundo, 

sendo o Brasil o 8º maior produtor, participando com cerca de 2% da oferta mundial de bulbos. Esta 

cultura se destaca entre as hortaliças produzidas no Brasil, ficando atrás apenas da cultura da batata e do 

tomate (FAO, 2013). 
Existem vários fatores que ocasionam perdas na produção da cultura da cebola, dentre os quais 

se destaca a interferência das plantas daninhas. As perdas decorrentes deste processo são significativas, 

em função da baixa habilidade competitiva da cebola, justificada pela morfologia da planta e pelas 

características do ambiente de produção (SOARES et al., 2003). O porte baixo, desenvolvimento inicial 

lento, arquitetura de folhas eretas e cilíndricas e baixa cobertura da superfície do solo, permite a 

germinação de plantas daninhas durante a maior parte do ciclo da cultura (FERREIRA et al., 2000; 

SOARES et al., 2004). Além de reduções na produção dos bulbos da cebola, as plantas daninhas podem 

interferir na qualidade dos mesmos, por refletir profundamente na classificação comercial do produto 

(SOUZA et al., 2016). 

O controle químico se destaca como o principal método de controle de plantas daninhas na 

cultura da cebola, principalmente devido a sua praticidade, menor custo, baixo requerimento de mão-de-

obra, menor dependência do clima, flexibilidade de aplicação, menor danos ao sistema radicular e 

possibilidade de uso em diferentes arranjos de plantas. Entretanto, diversas causas têm impedido a 

obtenção de resultados mais significativos no controle de plantas daninhas com herbicidas nessa cultura 

(DURIGAN et al., 2005). Dentre as quais pode-se destacar a não utilização da dose preconizada, a 

aplicação em épocas inoportunas, a escolha incorreta do herbicida e a negligência com a tecnologia de 

aplicação. 

Em relação a tecnologia de aplicação de herbicidas na cultura da cebola, existe uma carência de 

pesquisas que tratam sobre este tema no Brasil. Recentemente Helvig et al. (2005) avaliou a qualidade 

da aplicação de herbicidas na cultura da cebola em função da ponta de pulverização e concluíram que as 

pontas AD 110.02 e AD/D 110.02 apresentaram as maiores deposições do tratamento herbicida, contudo, 

a desuniformidade foi alta. Em outra pesquisa, Karpinski et al. (2015) relatou que a adição de adjuvantes 

a calda do herbicida oxyfluorfen melhorou a eficiência de aplicação, por meio da maior deposição de 

calda nas plantas tratadas. 

Entretanto, informações sobre a possibilidade de redução do volume de aplicação de tratamentos 

herbicidas são carentes na literatura. Nas recomendações apresentadas por Almeida e Rodrigues (2011), 

sugeriu-se a utilização do volume de aplicação de 200 a 300 L ha-1, para os herbicidas registrados para a 

cultura da cebola. Estes valores são bem superiores ao volume médio empregado na aplicação de 

herbicidas em plantas de lavoura no Brasil, que é de 120 L ha-1 (ANTUNIASSI; BAIO, 2008). Ou seja, 
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o ajuste do volume de aplicação contribui para aumentar a autonomia e a capacidade operacional dos 

pulverizadores e minimizar os impactos ambientais na aplicação de herbicidas. 
 

4. Objetivos  

4.1 Geral 

 Avaliar se o uso de um adjuvante aditivo (óleo mineral) a calda do tratamento herbicida com 

ioxynil + clethodim possibilita a redução do volume de aplicação sem comprometer a deposição 

e o controle de plantas daninhas. 

 

4.2. Específicos 

 Avaliar o efeito da adição de óleo mineral sobre a deposição de calda do tratamento herbicida 

com ioxynil + clethodim; 

 Avaliar o efeito do volume de aplicação sobre a deposição de calda do tratamento herbicida com 

o ioxynil + clethodim; 

 Avaliar a influência do uso de adjuvantes e da variação do volume de aplicação sobre a eficiência 

de controle do tratamento ioxynil + clethodim; 

 Avaliar a influência do uso de adjuvantes e da variação do volume de aplicação sobre a 

intensidade da fitotoxicidade do tratamento ioxynil + clethodim sobre a cebola transplantada; 

 Avaliar a possibilidade de redução do volume de aplicação de herbicidas na cultura da cebola. 

 

 

5. Fundamentação Teórica  

A tecnologia consiste na aplicação dos conhecimentos científicos a um determinado processo 

produtivo. Portanto, entende-se por tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas o emprego de todos 

os conhecimentos que proporcionem a correta colocação do defensivo agrícola biologicamente ativo no 

alvo, em quantidade necessária, de forma econômica, com o mínimo de contaminação de outras áreas 

(MATTHEWS et al., 2016). Desta forma, para atingir os objetivos da tecnologia de aplicação, necessita-

se do envolvimento de diferentes áreas do conhecimento, como agricultura, biologia, química, comércio, 

economia, engenharia, medicina, física e ecologia (FERREIRA et al., 2007). 
Para o controle de plantas daninhas, o alvo biológico pode ser a espécie a ser controlada e/ou o 

solo, dependendo da modalidade de aplicação. Na aplicação de herbicidas em pré-emergência o alvo 

biológico normalmente é o solo, o que favorece o planejamento da aplicação, já que este é um alvo plano 

e está completamente exposto para interceptação da gota (sem efeito guarda-chuva). Na aplicação de 

herbicidas em pós-emergência o alvo passa a ser a comunidade infestante, e neste contexto alguns fatores 

devem ser considerados, tais como: o estádio da planta daninha, arquitetura da planta daninha, estrutura 

da superfície foliar, mobilidade do herbicida, necessidade de adjuvantes, condições climáticas, etc. 
A busca atual é para se obter melhoria na eficiência de aplicação de herbicidas, ou seja, aumentar 

a proporção da calda retida pelo alvo biológico em relação ao total que foi aplicado. O sucesso na 

melhoria da eficiência de aplicação está diretamente ligado ao seguinte fatores: seleção de pontas, ajuste 

do volume de calda, uso de adjuvantes, parâmetros operacionais, condições ambientais favoráveis, 

momento correto de aplicação e recomendações agronômicas (ANTUNIASSI; BAIO, 2008). 

Neste sentido, os adjuvantes podem melhorar a eficiência de aplicação por modificarem 

determinadas propriedades da solução, visando facilitar a aplicação ou minimizar possíveis problemas. 

Os adjuvantes são divididos em dois grupos: os modificadores das propriedades de superfície dos 

líquidos, que são denominados por surfactantes e os aditivos que afetam a absorção devido à sua ação 

direta sobre a cutícula, como os óleos minerais, vegetais e adubos nitrogenados (VARGAS; ROMAN, 

2006). 

De maneira geral, os surfactantes são eficientes em reduzir a tensão superficial da calda, 
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favorecendo a cobertura foliar, sendo o efeito sobre a deriva dependente do surfactante utilizado, 

podendo reduzir, não ter nenhum efeito ou aumentar a deriva. Já os óleos minerais são reconhecidamente 

eficientes por reduzir a tensão superficial da calda e minimizar o percentual de deriva da aplicação. Os 

óleos vegetais por sua vez, são eficientes em reduzir a tensão superficial da calda, aumentar o diâmetro 

mediano volumétrico (DMV) e reduzir as perdas de gotas por deriva (OLIVEIRA, 2011). Todos estes 

efeitos são benéficos para a eficiência da aplicação, já que favorecem a maior cobertura do alvo pelo 

espalhamento da gota e, ou minimizam o transporte de gotas para fora do alvo biológico. 

Alguns benefícios da adição de adjuvantes à calda herbicida na cultura da cebola já foram 

demonstrados na literatura. Karpinski et al. (2015) avaliaram o efeito de diferentes adjuvantes sobre a 

deposição da calda com o herbicida oxyfluorfen sobre a cultura da cebola e da planta daninha 

Acanthospermum australe e observaram que os adjuvantes TA 35, Fulltec e Li 700 melhoraram a 

deposição da calda. 
Loken e Hatterman-Valenti (2013) descreveram que a associação de adjuvantes 

(organosiliconado, óleo vegetal metilado, surfactante oleoso de alta concentração ou surfactante não 

iônico) aos herbicidas oxyfluorfen ou bromoxynil melhoraram o controle de Chenopodium album, 

entretanto, também se observou intensificação dos sintomas de fitointoxicação na cultura da cebola, 

principalmente com a utilização do adjuvante organossiliconado. 
Desta forma, na presente proposta, busca-se aproveitar os efeitos promovidos pelos adjuvantes 

aditivos para tentar reduzir o volume de aplicação, sem comprometer a deposição e a eficiência de 

tratamentos herbicidas aplicados em pós-emergência da cultura da cebola. A opção pela redução do 

volume e aplicação aumenta a autonomia e a capacidade operacional dos pulverizadores e diminui o 

risco de perdas por escorrimento (RODRIGUES et al., 2011). No entanto, essa redução pode levar a uma 

menor cobertura do alvo, comprometendo a eficácia dos tratamentos (BUENO et al., 2013). Mesmo 

sendo uma prática comum em algumas propriedades, a redução do volume deve ser melhor estudada 

para ter viabilidade. 

Bueno et al. (2013) avaliaram a influência de diferentes volumes de aplicação e uso de adjuvante 

sobre a deposição da calda e eficiência de controle do herbicida glyphosate utilizado na dessecação de 

manejo, estes autores relataram menor deposição foliar e maior perda de calda com volume de aplicação 

de 150 L ha-1, em relação aos volumes de 30 e 60 L ha-1. Em relação ao controle das plantas daninhas, 

não se encontrou diferenças significativas entre os volumes e adjuvantes avaliados. 
Boschini (2006), trabalhando com a cultura da soja como alvo biológico, descreveu que houve 

aumento na deposição da calda em todas as partes da soja com o aumento do volume de aplicação. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Cunha et al. (2005), avaliando a deposição de calda na parte 

superior e inferior do feijoeiro com a aplicação em volumes de 125 e 250 L ha-1. 
Trabalhos recentes conduzidos por Meyer et al. (2016) demonstraram que a redução do volume 

de aplicação reduziu a eficiência de controle de misturas em tanque de herbicidas para o capim-arroz 

(Echinochloa crus-galli). Estes autores alertaram que o uso de volume de aplicação reduzido (< 94 L ha-

1), aliado à pontas que produzem gotas grossas podem reduzir a eficiência de herbicidas aplicados em 

mistura em tanque. 
Desta forma, fica evidente que não existe um consenso sobre os efeitos da redução do volume de 

aplicação sobre a deposição e eficiência de controle de tratamentos herbicidas, sendo os resultados 

variáveis conforme a época de aplicação, espécie cultivada, planta daninha e tratamento herbicida 

utilizado. Informações sobre este tema para a cultura da cebola são inexistentes no Brasil, o que reforça 

a importância da realização de pesquisas nesta área. 

 

6. Metodologia  

O experimento será conduzido em uma área comercial de produção de cebola localizada no 

município de Aurora, SC no endereço Alto Ribeirão Pavas na estrada geral S/N. A propriedade está 
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localizada a 27º19’38,22’’ de latitude sul, 49º33’3,80” de longitude oeste e 430 m de altitude. Serão 

coletadas amostras de solo para realização da análise química e física do solo. 

O experimento será conduzido em delineamento em de blocos ao acaso (DBC), onde serão 

avaliados sete tratamentos e cinco repetições, totalizando 35 unidades experimentais. Os tratamentos 

serão organizados em esquema fatorial com tratamento adicional (2 x 3) + 1, avaliando-se o uso de 

adjuvantes (com e sem óleo mineral), três volumes de aplicação (106, 167 e 220 L ha-1) e uma testemunha 

adicional sem tratamento (Tabela 1). Cada unidade experimental terá dimensão de 2,0 x 3,0 m (6,0 m2), 

a área útil de cada parcela terá 2,0 m2 e a área total do experimento será de 210 m2. 
 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos a serem avaliados no experimento. Rio do sul, SC, 2016. 
Tratamento Adjuvante/1 Ponta Vazão Volume DMV 

1 Sem AD110 01 0,32 L min-1 106 L ha-1 250 a 300 µm 

2 Sem AD110 015 0,50 L min-1 167 L ha-1 250 a 300 µm 

3 Sem AD110 02 0,66 L min-1 220 L ha-1 250 a 300 µm 

4 Com AD110 01 0,32 L min-1 106 L ha-1 250 a 300 µm 

5 Com AD110 015 0,50 L min-1 167 L ha-1 250 a 300 µm 

6 Com AD110 02 0,66 L min-1 220 L ha-1 250 a 300 µm 

7/2 - - - - - 
/1 o adjuvante utilizado será o óleo mineral a 0,5% v v-1. /2 Testemunha adicional sem tratamento. 

 

A cultura da cebola será implantada por meio de mudas, sendo que o transplante ocorrerá no mês 

de Julho e a cultivar utilizada será bola precoce, da marca Hugo Freitas. O espaçamento entre linhas 

utilizadas será de 0,30 m e a densidade de plantas na linha será de 10 plantas por m1. Todas as práticas 

culturais serão realizadas seguindo o manejo adotado pelo agricultor na área comercial.  
Nos tratamentos que serão aplicados, será associado os herbicidas ioxynil (250 g ha-1 de i.a.) + 

clethodim (96 g ha-1 de i.a.). Os herbicidas comerciais utilizados serão Totril (250 g L-1 de i.a., CE e 

Bayer) e Select 240 CE (240 g L-1 de i.a., CE e Arysta), respectivamente. Em todos os tratamentos 

herbicidas será adicionado o traçador azul brilhante – FD&C 1 (Duas Rodas, Jaraguá do Sul, SC, Brasil) 

na concentração de 1.000 mg L-1 (ALVES et al., 2014). 
Os herbicidas serão aplicados em pós-emergência da cultura da cebola e das plantas daninhas, 

após o enraizamento da cebola e quando as Magnoliopsidas estiverem com 3 a 6 folhas e as Liliopsidas 

com no máximo um perfilho. 

Os tratamentos serão aplicados com pulverizador costal pressurizado a CO2, que operará com 

pressão constante de 207 kPa, barra com quatro pontas espaçadas a 0,5 m entre si. O operador se 

deslocará a velocidade constante de 3,6 km h-1 (1,0 m s-1). Os diferentes volumes de aplicação serão 

obtidos em função da diferença entre a vazão das pontas AD110.01, AD110.015 e AD 110.02. A pressão 

de trabalho, espaçamento entre bicos e a velocidade de deslocamento serão as mesmas em todas as 

aplicações. A opção pelas pontas da série AD (Magno Jet) deve-se ao diâmetro das gotas geradas, que 

apresentarão DMV entre 250 e 300 µm nas condições experimentais (informações fornecidas pelo 

fabricante). 
Para avaliação de deposição serão coletadas plantas de cebola, de uma planta daninha 

Magnoliopsida e de uma planta daninha Liliopsida. Em cada unidade experimental serão coletadas 10 

plantas de cada espécie. As plantas daninhas a serem coletadas serão escolhidas conforme a importância 

e uniformidade de distribuição. Imediatamente após a coleta, as plantas serão conduzidas até o 

laboratório onde será realizada a recuperação do traçador, por meio da lavagem com volume de 100 mL 

de água destilada. Em seguida será realizada a quantificação do traçador por meio de um 

espectofotômetro, utilizando o comprimento de onda de 630 nm, faixa de detecção do azul, de acordo 

com a metodologia empregada por Palladini et al. (2005). A cultura da cebola e as plantas daninhas serão 
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encaminhadas para secagem em estufa de circulação forçada de ar a 65°C, até a obtenção de massa 

constante. Os valores de deposição serão apresentados em µg de traçador por g-1 de massa seca 
Aos 15 e 30 dias após a aplicação dos tratamentos serão realizadas avaliações eficiência de 

controle das plantas daninhas e de fitointoxicação para cultura da cebola. As avaliações de eficiência de 

controle das plantas daninhas serão realizadas com base na escala percentual, onde 0% representa 

nenhum controle e 100% a morte da planta (SBCPD, 1995). Já as avaliações de fitointoxicação serão 

realizadas seguindo os critérios da EWRC (1964), em que se utiliza uma escala com intervalo de 1 a 9, 

sendo que a nota 1,0 representa nenhum sintoma de fitointoxicação e a nota 9,0 representa a morte da 

planta. 

Inicialmente será testada a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk (p>0,05), caso 

seja atendida a normalidade, os dados serão submetidos a análise de variância pelo teste F. Os fatores 

adjuvante (A) e volume de aplicação (VA) serão desdobrados, sendo que o fator A será comparado pelo 

teste F e o fator VA será comparado pelo teste de Tukey. Para os dados de controle de plantas daninhas 

também se empregará o teste de Dunnett para realização da comparação entre tratamentos e testemunha 

sem tratamento. Todas as análises serão realizadas a 5% de probabilidade. O programa estatístico que 

será utilizado é o Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

7. Impacto econômico e social na resolução de problemas locais e regionais  

Os impactos gerados com a execução do projeto serão: 

 Impacto social: a otimização do volume utilizado na aplicação de herbicidas permitirá uma 

melhoria do rendimento operacional da pulverização. Com a melhoria de rendimento, o agricultor 

terá mais tempo disponível para se dedicar a outras atividades econômicas ou para o convívio 

social/familiar. 
 Impacto econômico: a melhoria do rendimento operacional da pulverização causará uma 

redução significativa dos recursos gastos com combustível, horas de trabalho das máquinas 

agrícolas e do volume de água transportado. A quantificação do volume de recursos 

economizados depende dos resultados obtidos. 
 Impacto ambiental: o principal benefício da otimização do volume de calda aplicado é a 

minimização do processo de endoderiva, ou seja, haverá uma redução nas perdas de herbicidas 

para o solo por meio de escorrimento. Atingindo este objetivo, ocorrerá a redução dos impactos 

negativos de herbicidas sobre espécies não alvo (fauna do solo), redução do potencial de 

contaminação de águas subterrâneas (lixiviação de herbicidas) e minimização do transporte de 

herbicidas por meio de escorrimento superficial. 
 Impacto tecnológico: integração de diferentes tecnologias (adjuvantes agrícolas, pontas de 

pulverização, condições de operação) com a finalidade de melhorar o impacto ambiental e o 

retorno econômico. Ou seja, integrar técnicas que já estão disponíveis para o produtor como 

estratégia para melhoria n eficiência do processo produtivo. 
 

 

8. Proposta de transferência do conhecimento desenvolvido para o Arranjo Produtivo Local  

Serão abordadas três formas de transferência do conhecimento desenvolvido, sendo elas: 

 Apresentação dos resultados finais ao agricultor: após a conclusão da etapa de análise dos dados, 

a equipe envolvida no projeto voltará a propriedade rural para apresentar ao agricultor os 

principais resultados obtidos na pesquisa; 

 Apresentação dos resultados na Feira do Conhecimento Tecnológico e Científico (FETEC) que 

será realizada no ano de 2017; 

 Elaboração de um artigo científico que será submetido a um periódico indexado e avaliado pela 

Capes, para divulgação dos resultados a comunidade científica. 
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9. Processo de Inovação 
(   ) Inovação Tecnológica 

(x) Tecnologia Social 

Explique: 

 

O principal foco do trabalho é a otimização do volume de aplicação utilizado nas aplicações de 

herbicidas realizadas na cultura da cebola. Parte da estratégia para se obter êxito será a associação de 

adjuvante a aplicação para minimizar processor de perda por deriva e evaporação, além de favorecer a 

absorção foliar dos herbicidas. Este tipo de estratégia não gera nenhuma tecnologia nova e sim permite 

a utilização integrada de diferentes tecnologias que o agricultor já tem acesso. 

O grande impacto deste trabalho será social, na busca da melhoria do rendimento operacional e 

redução dos custos com a aplicação de herbicidas. Desta forma, o agricultor consegue realizar as 

atividades com maior eficiência, maior economia e ainda no estádio correto de aplicação. A associação 

destes fatores levará a otimização no uso dos recursos já disponíveis, menor interferência das plantas 

daninhas com a cultura da cebola, maior produtividade e qualidade dos bulbos e maior retorno econômico 

da atividade. 

Desta maneira, o grande retorno que será obtido com a execução do projeto é social, através da 

introdução de ferramentas que venham a melhorar a rentabilidade da atividade agrícola. 

 

 

 

10. Impacto no desenvolvimento institucional e do aluno  

Do ponto de vista do desenvolvimento institucional, ao se realizar o experimento em uma 

propriedade rural, contribuirá com a aproximação do Instituto Federal Catarinense com a comunidade 

do Alto Vale do Rio Itajaí. Esta aproximação é muito importante, já que fortalece o relacionamento entre 

a comunidade e a instituição de ensino, criando um elo para a realização de novos projetos. Além disso, 

possibilita um maior entendimento da realidade do produtor, o que é fundamental para o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas que venham de promover a melhoria da qualidade de vida no 

campo e minimização dos impactos da agricultura no ambiente. 

Em relação ao desenvolvimento do aluno, está será uma excelente oportunidade para se abordar 

a interdisciplinaridade na pesquisa científica, já que o trabalho envolverá diferentes áreas do 

conhecimento, como por exemplo, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, defesa fitossanitária, 

controle químico de plantas daninhas e identificação de plantas daninhas. Outro benefício importante é 

que o aluno conhecerá novas metodologias de pesquisa, se aproximará do agricultor, iniciará a redação 

científica e a participação em eventos, que é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento das 

habilidades de escrita, organização e comunicação. 

 

 

11. Expectativa do projeto na geração de propriedade intelectual  

(x) Sim 

(   ) Não 

Qual? Resumo e artigo científico. 

Resumo: elaboração de um resumo e apresentação dos resultados obtidos no projeto na Feira do 

Conhecimento Tecnológico e Científico (FETEC) no ano de 2017. 
Artigo científico: Os resultados obtidos com a execução do projeto serão organizados em um artigo 

científico que será submetido a uma revista que tenha Qualis reconhecido pela Capes. Os possíveis 

periódicos serão Planta Daninha (B1) ou Engenharia Agrícola (B1) ou Horticultura Brasileira (B1) ou 

Revista Brasileira de Herbicidas (B4). 
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12. Quantidade e justificativa do número de bolsas solicitadas  

Quantidade Justificativa  

(x) Uma A participação do bolsista será fundamental para 

organização, execução, avaliações e análises do 

experimento. O desenvolvimento deste projeto 

requer intensa dedicação em todas as etapas, 

principalmente no planejamento e organização 

experimental, sendo a participação de um bolsista, 

com carga horária reservada ao projeto, essencial 

para sua viabilização. 

 

 

13. Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista  

Nº Atividades planejadas 2016 2017  

A S O N D J F M A M J J  

01 Início da bolsa X             

02 Organização do experimento X             

03 Implantação do experimento X             

04 Avaliações de eficiência X X            

05 Quantificação dos depósitos   X X          

06 Tabulação e análise dos dados    X X         

07 Atualização da revisão de literatura     X X X       

08 Relatório parcial das atividade       X       

09 Elaboração de resumo e artigo        X X X    

10 Encerramento da bolsa           X   

11 Relatório final das atividades          X X X  

14. Identifique as parcerias e/ou convênios que compõem o projeto, se houver  

Não haverá parceria e/ou convênio. 

 

15. Orçamento Detalhado e Financiamento – com indicação da contrapartida do IFC 
 

Item Descrição dos itens de 

custeio e capital 

Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total (R$) 

01 Recarga de CO2 1 50,00 50,00 

02 Pontas AD 110.01 4 8,90 35,60 

03 Pontas AD 110.015 4 8,90 35,60 

04 Estacas 50 1,50 75,00 

05 Embalagem papel 1.000 0,1 50,00 

06 Embalagem plástica 1.000 0,1 50,00 

07 Copos descartáveis 1000 0,1 100,00 

08 Materiais de escritório 1 30,00 30,00 

09 Combustível 50 3,49 174,50 

10 Total - - 600,70 

Financiamento: materiais custeados com recurso do coordenador do projeto 
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16. Descrever a infraestrutura existente para a execução do projeto 

 Equipamentos próprios: pulverizador costal pressurizado a CO2, termo-higro-anemômetro 

digital e equipamentos de proteção individual (EPI). 
 Laboratório de Sementes: balança de precisão, destilador e estufa para secagem com circulação 

de ar. 
 Laboratório de Química e Fertilidade do solo: espectrofotômetro. 
 Área experimental: áreas para pesquisa e apoio didático, duas casas de vegetação e fazenda com 

área de 83 ha. 
 

17. Limitações e Dificuldades 

 Possível limitação: curto período de tempo para o planejamento e instalação do experimento, 

pois a cebola já está sendo transplantada no campo; 
 

 Medida para superar a dificuldade: caso a cultura e as plantas daninhas não esteja no estádio 

adequado para realização do experimentos temos o opção de implantar o experimento na área 

experimental do IFC Campus Rio do Sul ou em casa de vegetação, já que o foco da pesquisa é a 

deposição da calda e o controle das plantas daninhas e não a produtividade de bulbos. Uma 

terceira opção seria a condução do experimento em sistema de semeadura direta. 
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