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Expectativa 

Question 1 

Razão: Diferentes modelos computacionais foram desenvolvidos para entender a dinâmica fluida do fluxo 

de líquidos em superfícies heterogêneas e monitorar o movimento de gotículas e suas interações com 

superfícies foliares. 

Parâmetros: Os parâmetros a serem considerados para esses modelos computacionais são (i) os efeitos da 

topografia da superfície da folhagem, (ii) as condições de deposição da pulverização e (iii) as interações 

entre múltiplas gotas de espalhamento. 

 

Question 2 

Visão: A nanotecnologia é o campo de pesquisa interdisciplinar mais promissor que lida com materiais em 

escala nanométrica. Como tal, esta tecnologia emergente abriu uma gama ampla de oportunidades em 

diversos campos, incluindo medicina, processamento de alimentos, agricultura, produtos farmacêuticos, 

ciência de materiais, eletrônica e tecnologias de energia. 

Impacto: A nanotecnologia tem o potencial de revolucionar a agricultura ao (i) equilibrar os nutrientes das 

colheitas contra valores deficitários ou excedentes, (ii) monitorar a qualidade da água, o tratamento de 

sementes, o controle de pragas, a germinação, a aplicação de pesticidas e fertilizantes, a detecção de 

agrotóxicos tóxicos e (iii) reduzir os efeitos tóxicos de produtos fitofarmacêuticos (de proteção das plantas). 

 

Question 3 

Benefícios: Nanoformulações de pesticidas ou nanopesticidas devem oferecer uma variedade ampla de 

benefícios: maior eficácia e durabilidade, boa dispersão e molhabilidade, capacidade de biodegradar no solo 

e no meio ambiente, falta de toxicidade, e natureza fotogerativa. 

Pesquisas: O direcionamento de pesquisas recentes relacionadas a nanopesticidas: (i) desenvolvimento de 

protocolos para fornecer experimentalmente propriedades confiáveis de nanopesticidas; (ii) investigações 

significativas da durabilidade e biodisponibilidade de nanopesticidas, e (iii) avaliação de abordagens 

existentes para avaliação de risco ambiental, seguido pelo seu refinamento adequado. 

 

Question 4 

Agricultura sustentável: A agricultura sustentável exige diferentes técnicas, incluindo sistemas orgânicos, 

convencionais ou híbridos para produzir altos rendimentos de culturas a preços acessíveis, a fim de garantir 

a subsistência dos agricultores e a redução dos custos ambientais da agricultura. 

Visão: As nanoformulações de pesticidas são soluções eficazes e inovadoras de controle de pragas que 

têm o objetivo de resolver os problemas atuais de poluição ambiental e de práticas não sustentáveis de 

reutilização de terras. 

 

Question 5 

Apesar desses esforços, a produtividade agrícola é afetada negativamente por vários fatores, 

especialmente as pragas de plantas. O uso de pesticidas é uma das opções mais favoráveis para proteger 

as plantas contra pragas, fungos e ervas daninhas. No entanto, o uso de pesticidas químicos não é 

favorável devido a preocupações com o meio ambiente e a saúde humana. O aumento da preocupação 

social e governamental sobre o uso excessivo de pesticidas químicos tem impulsionado o desenvolvimento 

da utilização eficiente e sustentável de pesticidas, juntamente com o controle adequado sobre o modo de 

sua aplicação no campo. 

 


