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RESUMO:  O uso de defensivos no processo de produção agrícola em larga escala é 

indispensável para dar a cultura condições de expressar seu máximo potencial produtivo 
minimizando as perdas. Se fazendo necessário o uso de boas práticas e de toda a 
tecnologia disponível para se evitar falhas na aplicação e causar resistência da praga. 
Este manejo é considerado o mais exigente tecnicamente, devido ser considerado uma 
ciência multidisciplinar, e se em um ponto não estiver bem ajustado pode comprometer 
todo o trabalho. Como resultado pode acarretar em severos prejuízos, isso se dá a 
importância de se estudar este manejo para o uso da técnica correta. O objetivo deste 
trabalho é pesquisar os fatores que interferem na eficiência da qualidade de aplicação 
para o controle de pragas. Enfocar nos principais tópicos relacionados a tecnologia de 
aplicação de inseticidas, ressaltando os problemas e as técnicas que possam minimizar 
os erros e as perdas aumentando a eficiência na aplicação de inseticidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Defensivos, Gossypium hirsutum L., Lagarta das maçãs e pulverização.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gossypium_hirsutum


ABSTRACT 

MACHADO, Myrian S; APPLICATION TECHNIQUES TO IMPROVE EFFICIENCY IN 
THE CONTROL OF HELICOVERPA ARMIGERA IN COTTON. Bachelor in Agronomy 
- UNIC Faculty of Agrarian and Exact Sciences, Primavera do Leste - MT, 2017. 

ABSTRACT: The use of pesticides in the agricultural production process on a large 
scale is indispensable to give the culture conditions to express its maximum productive 
potential, minimizing losses. If it is necessary to use good practices and all available 
technology to avoid application failures and cause pest resistance. This management 
is considered the most technically demanding because it is considered a 
multidisciplinary science, and if at one point it is not well adjusted it can jeopardize all 
the work. As a result can lead to severe damages, this is given the importance of 
studying this management for the use of the correct technique. The objective of this 
work is to investigate the factors that interfere in the efficiency of application quality for 
pest control. Focus on the main topics related to insecticide application technology, 
highlighting problems and techniques that can minimize errors and losses by 
increasing the efficiency of insecticide application. 

KEY WORDS: defensive, gossypium hirsutum l., apples caterpillar and spraying. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Algodão Gossypium hirsutum L, é hospedeiro de diversos insetos-pragas, no 

cerrado Brasileiro onde é cultivado extensivamente. Uma das pragas que é 

considerada com maior potencial de causar danos severos é a lagarta das maçãs 

(Helicoverpa armigera). 

Os danos que essa praga causa, refletem expressivamente na perda de 

produção, isso se dá a importância de controle da mesma. Com isso o aumento da 

participação dos inseticidas no custo de produção da cultura, que já tem um alto valor 

agregado, induz a busca pelo aperfeiçoamento das técnicas de aplicação, com o 

intuito de reduzir a quantidade a ser utilizada. 

Somente realizar o monitoramento integrado das pragas, que é uma pratica que 

ajuda a manter o equilíbrio populacional da praga fazendo o controle somente se 

houver nível de dano econômico, e não combinar este manejo com técnicas eficientes 

de tecnologia de aplicação para o controle da praga o trabalho anterior será perdido. 

De todos os tratos culturais que fazem parte da cadeia produtiva agrícola, o 

manejo de aplicação de defensivos é considerado um dos mais exigentes 

tecnicamente. Se realizado de qualquer maneira poderá trazer prejuízos irreversíveis, 

pois sua consequência acarretara na agregação de valor no custo de produção pelo 

desperdício de produtos. Ressaltando também pode ocasionar contaminação do meio 

ambiente e intoxicação de pessoas e animais. 

Antes de se executar este trato cultural é necessário analisar este três fatores, 

que são determinantes na eficiência de operação; definição da praga alvo a ser 

controlada, técnica mais adequada à situação e como realiza-la eficazmente. 

Deve-se escolher o melhor equipamento que se tem disponível para trabalhar. 

Todo equipamento pode ser eficiente, se o mesmo estiver em boas condições de uso 

e suas regulagens devidamente calibradas. 

Diante do exposto, é de extrema importância o conhecimento das melhores 

técnicas de aplicação e sua eficiência para obtenção dos melhores resultados e 

retorno econômico. 

A questão problema que norteia este trabalho: é pesquisar as técnicas que 

proporcionem maior qualidade na tecnologia de aplicação para maior eficiência no 

controle da Helicoverpa armigera. 
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O trabalho tem por objetivo enfocar nos principais tópicos relacionados à 

tecnologia de aplicação de inseticidas, ressaltando os problemas e as técnicas que 

possam minimizar os erros e as perdas aumentando a eficiência na aplicação de 

inseticidas, pesquisar os fatores que interferem na eficiência da qualidade de 

aplicação para o controle de pragas e estudar o inseto-praga alvo.  

Portanto este estudo se justifica devido à importância do conhecimento das 

técnicas da tecnologia de aplicação para o sucesso no controle da Helicoverpa, e os 

manejos que auxiliam para o sucesso desta operação, o manejo de monitoramento 

integrado das pragas. 

Para que o presente trabalho fosse realizado, a metodologia utilizada é uma 

revisão de literatura aonde são selecionados artigos, teses, livros, revistas e 

pesquisas na internet se tratando do mesmo assunto para que fosse estudado. Os 

artigos pesquisados foram os trabalhos mais atuais publicados sobre o tema. As 

palavras-chave utilizadas na busca foram; Defensivos, Gossypium hirsutum, Lagarta 

das maçãs e pulverização. 
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1. TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO 

 

 

Segundo Silva (2015) atualmente muito dos problemas ligados ao controle de 

ervas daninha, pragas e doenças são relacionadas à consequência do manejo 

inadequado da tecnologia de aplicação. A colocação de superdoses ou subdoses está 

gerando perca de eficiência do produto, o que está inviabilizando o uso de muitas 

moléculas que anteriormente controlavam a praga. 

E a tendência é de se ter cada vez menos opções disponível para se utilizar, 

pois o desenvolvimento de um novo produto químico para uso agrícola exige muita 

pesquisa, sendo uma das etapas o registro que demora até seis anos no Brasil 

(GARCIA, 2014). 

A utilização de defensivos agrícolas tem se tornado indispensável por favorecer 

a expressão do potencial produtivo da agricultura, em contra partida onerando os 

custos e otimizando a qualidade dos alimentos. Contudo seu uso deve ser feito de 

forma racional. (BALAN et al., 2008). 

Neste cenário a tecnologia de aplicação ganha espaço como solução para este 

gargalo, conscientizando os técnicos de que a tecnologia de aplicação não deve ser 

padronizada, mas sim personalizada levando em conta peculiaridades pontuais 

(REZENDE, 2016). 

Santos (2016) salienta que as indústrias de pulverizadores, também estão 

buscando avanços de tecnologia para seus equipamentos, com barras e velocidades 

de pulverização cada vez maiores, com isso requer que seus usuários um maior 

conhecimento técnico e operacional, como isso não é uma realidade em todas as 

áreas de cultivo, resulta com frequência falha de controle que é dado a causa desta a 

falha aos defensivos utilizados. 

A tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas é considerada uma ciência 

multidisciplinar, pois para a sua eficiência exige que se tenha conhecimento de 

diversos aspectos da biologia, da química, da engenharia, da ecologia e da economia 

(FERREIRA, 2007). 

De acordo com MATUO (1990) essa ciência pode ser definida como o emprego 

dos conhecimentos científicos que proporcionam a correta colocação do produto 
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biologicamente ativo no alvo, em quantidade necessária, de forma econômica e com 

o mínimo de contaminação de áreas não alvo. 

O alvo é um determinado organismo biológico que se pretende controlar com 

um determinado produto fitossanitário, seja ele uma erva daninha, um inseto-praga ou 

um fungo. O produto que não atingir o alvo representa perda de eficiência e 

desperdício do mesmo (MATUO, 1998). 

Santos e Maciel (2016) ressaltam que para se obtiver eficiência na aplicação 

de defensivos agrícolas, os equipamentos e implementos utilizados na operação 

precisam estar devidamente feitos sua manutenção, regulagem, calibração e limpeza.  

Bem como também o operador bem treinado se ter condições meteorológicas 

favoráveis e uso de água de boa qualidade. 

A tecnologia de aplicação diferencia pulverização de aplicação, pulverização é 

o processo físico-mecânico de transformação da calda liquida em partícula ou gotas. 

Aplicação: deposição de gotas sobre um alvo desejado, com tamanho e densidade 

adequados ao objetivo proposto (FAGGION, ANTUNIASSI, 2010).  

 

 

1.1 FATORES QUE INTERFEREM NA EFICIENCIA DA TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO. 

 

 

 A eficiência da pulverização pode ser avaliada pela eficácia do controle 

pretendido, sua correta deposição e cobertura, bem como também a ausência de 

deriva. Diversos fatores abióticos e bióticos intervêm na dinâmica deste processo, 

ponto primordial a se observar é o tamanho das gotas. O paradigma está no benefício 

e problema que cada escolha trás, ao utilizar gotas pequenas, tem-se uma máxima 

cobertura superficial e mais perfeita uniformidade de distribuição da calda, porem elas 

são mais sensíveis a evaporar, numa condição de baixa umidade relativa, ou causar 

derivas por ser facilmente carregadas pela corrente de ar. Gotas grandes, podem não 

ser depositada no alvo pelo fato de poder escorrer na folha antes de atingir o alvo 

(BAESSO et al 2014). 
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A avaliação de deposição das gotas nos alvos é o procedimento mais ilustrativo 

para se compreender os aspectos envolvidos no processo de aplicação de defensivos. 

Bauer et al (2008). Este método é feito utilizando papel ultrassensível, que depois da 

pulverização, deixam marcas sobre a mesma ou traçadores adicionados na calda este 

o uso é menos comum. 

Segundo Palladini (2000) as avaliações da cobertura das gotas servem como 

indicadores para que as pesquisas de tecnologia de aplicação consiga aprimorar as 

técnicas já existentes deste manejo. 

O principal componente do sistema de aplicação é a ponta ou bico como é 

conhecida. A escolha errada causar as falhas na aplicação, resultando em desperdício 

de produto, perda de eficiência do defensivo, perca de produtividade e ter que fazer 

uma reaplicação (TEEJET, 2006). A definição de qual ponta utilizar deve ser pensando 

no alvo e no tipo de produto que será utilizado, pois e a mesma que define a produção 

do tipo de gota, a uniformidade, cobertura do alvo, a vazão da aplicação e a 

sensibilidade à deriva. 

De acordo com Coutinho e Cordeiro (2002) apesar de as pontas serem 

relativamente pequenas e seu custo ser irrisório comparando ao pulverizador, é o 

componente mais importantes, pois ela definira a qualidade da aplicação, pois 

influencia na distribuição do produto sobre a barra. 

Para Bonadiman (2008) a definição da vazão da aplicação deve ser pensando 

não somente no alvo a ser atingido e da cobertura do mesmo, mas também na questão 

da eficiência operacional, pensando no tempo gasto de reabastecimento altera a 

capacidade do rendimento operacional dos pulverizadores. 

Enquanto Costa (2009) relata que cada vez mais a tendência e de que aja uma 

redução do volume liquido aplicado, gerando assim a necessidade de utilizar gotas 

menores para obter melhor cobertura. Entretanto se o volume for menor que o 

necessário a cobertura não será satisfatória para uma eficiência na aplicação. 

A pressão de pulverização produz gotas menores ou maiores através do 

aumento da pressão ou pela diminuição do diâmetro do orifício de saída. Sendo assim 

a pressão tem efeito direto sobre a vazão, diâmetro de gotas e na forma de deposição 

(LIMA et al., 2015). 
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Para se ajustar o pulverizador de acordo o objetivo é feito duas operações, 

chamadas de regulagem e calibração, que embora muitos julguem como sendo a 

mesma coisa. A regulagem é ajustar os componentes do equipamento e implemento 

as características da cultura e do produto que será utilizado (velocidade, tipos de 

pontas, espaçamento entre bicos e altura da barra). A calibração consiste em verificar 

a vazão das pontas, volume de aplicação e quantidade do produto a ser colocado no 

tanque (RAMOS et al. 2010). 

Cunha et al (2003) citam que a utilização de adjuvantes pode influenciar o 

desempenho da aplicação por promover a diminuição da deriva e também melhorar a 

cobertura do alvo e a penetração do produto. 

Os fatores edafoclimáticos devem ser considerados no momento de aplicação, 

podemos citar entre eles o vento, que age de maneira direta sobre as gotas, que pode 

desviar a direção do seu deslocamento em relação ao alvo da aplicação. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). Como condições ideais para a aplicação, Nuyttens et al 

(2006), afirmaram que o aumento da umidade relativa do ar e a diminuição na 

temperatura e da velocidade do vento, diminuem os riscos de perda por deriva. 

 

 

1.2 ASPECTOS GERAIS DA HELICOVERPA ARMIGERA  

 

 

Segundo Sullivan e Molet (2007) a Helicoverpa armigera é uma lagarta 

pertencente à classe Insecta; ordem lepidoptera; família Noctuidae; subfamília 

Heliothinae; gênero Helicoverpa Hardwicke; e espécie H. armigera (Hübner). 

Tay et al (2013) citam que a H. armigera já estava presente no Brasil, desde o 

ano de 1999, só que até então era considerada uma praga quarentenária A1, à partir 

então da safra de 2012 - 2013 foi diagnosticada como praga de potencial de dano 

econômico, em diversos estados (TAY et al., 2013). 

Miranda (2013) relata que no primeiro ano de ocorrência da H. armigera o valor 

gasto com inseticidas para o controle da mesma foi estimado em 46% do total do custo 

de produção com inseticidas da lavoura. A quantidade de aplicações realizadas na 
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cultura aumentou significativamente uma média de 15%, isto é em decorrência da 

dificuldade de controle da lagarta. 

A Helicoverpa armigera é classificada como sendo uma praga polífaga, que 

quer dizer que se alimenta de diversas culturas, devido a este fato se torna mais 

complexo o seu controle, já que tem disponibilidade de alimento o ano inteiro. Uma 

estratégia de controle é a monitoramento integrado das pragas para auxiliar no 

controle. O uso indiscriminado de inseticidas incorporarem outras estratégias acabara 

intensificando o problema (BUENO et al 2013) 

Johnson e Zalucki (2005) salientam que este gênero de lagartas tem o habito 

de se alimentar das estruturas vegetativas como também das estruturas reprodutivas 

da cultura onde está instalada, como os frutos, flores, folhas e cotilédones. 

Sabendo que no campo tem –se muita dificuldade para o técnico identificar a 

diferença das lagartas por apresentarem características semelhantes, tem se o padrão 

de definir como, lagartas (pequena – até 5-7 mm) é Helicoverpa spp. ou H. virescens 

pelo padrão de espinhos e microespinhos no 2º ou 8º segmento abdominal do corpo 

da lagarta, é recomendado fazer a detecção através do adulto utilizando – se 

armadilhas luminosas, visto que o adulto apresenta diferenças visíveis (THOMAZONI, 

2013). 

Os adultos fêmeas de H. armigera possuem asas dianteiras de coloração 

amareladas, e os machos são cinza-esverdeadas com uma faixa suavemente mais 

escura no terço distal e no centro da asa uma mancha escura em formato de rim. Para 

ambos apresentam as assas posteriores mais clara e com a borda marrom. Também 

apresentam diferença de longevidade entre fêmeas e machos sendo respectivamente 

11,7 dias e 9,2 dias (ALI; CHOUDHURY, 2009). 

A mariposa da Heliothis virenses é a sua fase adulta, a características de suas 

asas anteriores são esverdeadas, com três linhas obliquas avermelhada. Seu padrão 

de oviposição é deposição de forma isolada nos ponteiros da plantas, bem como 

também nas brácteas e botões florais se for nas folhas nas laterais e sempre nas 

novas. Seus ovos são estriados, coloração branca (PAPA, 2006). 

As fêmeas da Helicoverpa armigera fazem sua oviposição de forma 

desordenada isolados sem preferência por folhas mais nova ou mais velhas durante 

a noite escolhendo a face adaxial das folhas, mas também coloca sobre talos, flores, 
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frutos, tendo capacidade de ovipositar de 1000 a 1500 ovos por fêmea (MENSAH, 

1996). 

Os ovos da Helicoverpa armigera apresenta um formato oval com característica 

achatado sendo liso na parte apical e o restante da sua superfície apresenta nervuras 

longitudinais. A coloração é branco-amarelada, brilhoso após a deposição e próximo 

a eclosão da larva fica marrom-escura (ÁVILA et al 2013). 

Segundo Araújo (1990) a lagarta da H. armigera no seu desenvolvimento larval 

pode ter de cinco a seis instar larvais, sendo que apresentar o sexto instar larval não 

muito comum pois este depende da qualidade de alimentação, fatores climáticos e da 

genética. 
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2. CARACTERISTICAS DOS INSETICIDAS PARA O CONTROLE DE 

HELICOVERPA ARMIGERA 

 

 

Os inseticidas podem ser definidos como compostos químicos que quando 

aplicados de maneira direta ou indiretamente sobre os insetos, em concentrações 

recomendadas ocasiona a sua morte. Sendo sua toxidade definida através da 

determinação da dose mínima empregada para causar a morte da praga alvo 

(CARVALHO, 2010). 

 Domingues et al. (2004) cita que os inseticidas também podem ser compostos 

biológicos, mortais aos insetos, até mesmo em baixas concentrações. Podendo ser 

classificados como inorgânicos, orgânicos sintéticos, orgânicos naturais e biológicos. 

Segundo Antuniassi (2005) para se definir parâmetros do manejo de controle 

de pragas com o uso da tecnologia de aplicação é impresendivel observar como os 

produtos classificados como sistêmicos se movimenta. Os produtos sistêmicos se 

movimentam na planta após aplicação e absorção. Entretanto a maioria do sistêmicos 

disponível fazem a movimentação do baixeiro da planta para cima.  Sendo assim ainda 

é necessário que a aplicação proporcione uma boa cobertura e capacidade de 

penetração das gotas no dossel de folhas principalmente nas do baixeiro e distribuição 

uniforme pela planta. 

A ação sistêmica do inseticida pode ser definida como maneira que o mesmo 

seja absorvido por uma planta e translocado sendo o local de translocação tóxico para 

os insetos. Porem apresenta maior efetividade para insetos sugadores e mastigadores 

os primeiros instares (SANTO, 2004). 

O estabelecimento da nova espécie de Helicoverpa nas lavouras comercial do 

pais, trouxe consigo muitas incertezas sobre o seu controle. Neste cenário o MAPA 

em caráter de emergencial liberou o uso de inseticidas registrado pra outras espécie 

visto a falta de alternativas e conhecimento da praga no pais. Como respaldo técnico 

de uso em outros países tem-se inseticidas de diferentes modos de ação que são 

eficiente no controle da praga, os principais podem se citar, os carbamatos, 

piretroides, organofosforados as spinosinas as avermectinas e as diamidas 

antranilicas. Porem a limitação que se tem podemos citar a restrição de uso de vários 
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inseticidas, o desenvolvimento de resistem de casos já relatados e a necessidade de 

se utilizar doses altas para se obter o controle inviabilizam do o uso devido ao alto 

custo (GUEDES et al, 2014). 

 

 

2.1 MECANISMOS DE AÇÃO DOS INSETICIDAS. 

 

 

De acordo com Frazier et al (1999) o grupo químico dos carbamatos consiste 

em composto provenientes do ácido carbâmico, chamados quimicamente carbamatos 

heterocíclicos, aromáticos e naftílicos. 

Hatch (1992) cita que os carbamatos são degradados em média de 1 a 4 dias, 

entretanto sua toxicidade é considerada bastante elevada. Empregados como 

inseticidas de pequeno efeito residual. 

Ware (2003) relata que os organofosforados são derivados de ácido fosfórico e 

seus homólogos sendo compostos orgânicos. Podem ser aplicados para controlar 

insetos tanto sugadores quanto desfolhadores e rizófagos. 

Seu modo de ação poder ser de duas formas distintas, sistêmica ou por 

fumigação, porem a ação por contato é a mais relevante. Seu residual no solo é curto, 

variando de um a três meses, sendo biodegradáveis (FERREIRA, 1999). 

Os piretroides sintéticos que são comercializados atualmente são originados 

das piretrinas, estas são extraídas da flores de Chrysanthemwn cinerariaefoliwn. As 

piretrinas são uma das mais antigas, e deixou de ser utilizada por causa de seu alto 

valor e por ser instáveis, porem com a contaminação provocada pelos 

organofosforados e carbamatos retomaram-se os estudos, alcançando os piretroides 

que tem estabilidade mais alta (VALENTINE, 1990). 

Segundo Dorman e Beasley (1991) estes tem sido avaliados com os inseticidas 

com menor potencial de toxicidade para animais quando confrontados com inseticidas 

de outros grupos químicos, um exemplo são os organofosforados. 

Drobatz (1994) cita que os piretroides causa alterações na musculatura e 

também no sistema nervoso central isto devido ao seu modo de ação fazem o 
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fechamento dos canis de sódio de forma lenta e também a inibição do fluxo de íon 

cloro do receptor do ácido gama amino butirico. 

Visando disponibilizar ao agricultores uma nova ferramenta no combate das 

pragas, a Dupont iniciou estudos em 2001, o qual levou seis anos para a identificação 

de uma nova molécula química. Como resultado desta pesquisa em 2012 foi lançado 

no mercado um inseticida de modo de ação único e inovador, atuam contra pragas 

foliares e do solo. Este novo modo de ação provoca uma rápida paralisia muscular 

resultando na morte da lagarta. Esta paralisia é feita através da estimulação da 

liberação de cálcio, que fica acumulada nas células musculares da lagarta isto devido 

a ligação das moléculas Rynaxypyr e Cyazypyr ao receptores de rianodina (REIS et 

al, 2012). 

Ambas moléculas pertencem ao grupo químico das diamidas antranílicas que 

é o grupo 28, que faz a ativação dos receptores de rianodina consequentemente 

afetando a homeostase de cálcio (IRAC, 2017). 

Segundo Mertz e Yao (1990) os inseticidas do grupo químico das espinosinas 

são provenientes do processo de fermentação do actinomiceto de solo 

(Sacharopolyspora spinosa). Kirst (2010) cita que as mesmas possuem forte ação 

como inseticida e pouco impacto no meio ambiente. 

Este grupo de inseticidas tem atuação nos receptores nicotínicos da 

acetilcolina, dentre eles são os espinosade e espinetoram. O primeiro pelo meio de 

contato e ingestão apresenta rápida ação, este é um diferencial sabendo-se que 

produtos de origem natural não tem essa características. O mecanismos de ação dos 

espinosade consiste na indução da excitação do sistema nervoso, causando 

contrações musculares dos insetos de forma involuntária causando a paralisia 

(SPARKS et al. 2012). 

Cisneros et al. (2002) promovendo o acionamento dos receptores nicotínicos 

da acetilcolina esta reação será consistente, causando alteração na conformação do 

receptor, e consequentemente a abertura dos canais de íons e os estímulos no 

sistema nervoso dos insetos. 

O resultado da fermentação de Streptomyces acermitilis produz as 

avermectinas (Burg et al. 1979). Esta família de inseticidas contempla as doramectina, 

ivermectina e as abamectinas, que são utilizadas em diversos fins como 
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medicamentos veterinários e como inseticidas utilizados na agricultura (LANKAS et al. 

1997).  

O inseticida que vem apresentando melhor resultado no controle da lagarta é o 

benzoato de emamectina, apresenta dois modos de ação fisiológicos, na sinapse 

inibitória une-se ao receptores de GABA de forma irreversível e na superfície do 

músculos ao receptores de H glutamato, causando paralisia no inseto. Este 

mecanismo de ação é conhecido como ativação dos canais de cloro. O modo de ação 

biológico atua por contato e ingestão. Controla as lagartas em diferentes instares tanto 

grandes como recém-eclodidas, mas não tem ação ovicidas (SYNGENTA, 2017). 

A emamectina não tem registro de uso no Brasil, seu uso é liberado somente 

em condição de uso emergencial. Foi prorrogada até 15 de janeiro de 2018 a condição 

de se uso emergencial. Por meio da portaria número 273 do diário da união foram 

divulgadas a decisão do Ministério da Agricultura (GOTTEMS, 2017). 

 

 

2.2 RESISTENCIA DE INSETICIDAS AO CONTROLE DA PRAGA. 

 

 

Segundo Crow (1957) os crescentes avanços da resistência de inseticidas no 

controle de pragas cada vez mais se torna um problema mais sério. Sendo 

necessários estudos para o desenvolvimento de novas estratégias para evitar o 

surgimento de resistência em condições de campo.  Este é um processo que ocorre 

de forma natural através da pressão de seleção ocorrida por causa da variabilidade 

genética do inseto. 

Desde o início de uso de inseticidas de origem organossintéticos na década de 

40, já se teve o relato de resistência de inseticidas. O mesmo aconteceu quando 

surgiram novos grupos de inseticidas, dentre eles os carbamatos, piretroides, 

organofosforados e spinosinas, com apenas 20 anos de uso já se teve relato de 

resistência nas pragas alvo principais (McCaffery & Nauen, 2006). 

As lagartas do gênero Helicoverpa ssp e Helyotis virescens tem apresentado 

seguidos casos de falha de controle com o uso de inseticidas do modo de ação 
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neurotóxicos, e com a geração de seleção constante tem proporcionado a existência 

de indivíduos resistentes (McCaffery, 1998). 

Segundo GUNNING et al. (1996) o primeiro relato de ocorrência de resistência 

a inseticidas a Helicoverpa armigera foi constatado no ano de 1993 o inseticida foi o 

thiodicarb na Austrália. 

ISHAAYA (2001) cita que os insetos apresentam diversas maneiras de 

desenvolver resistência aos inseticidas, que são a resistência ao sitio alvo, a 

penetração, a mais conhecida resistência metabólica e até mesmo há casos de 

resistência comportamental. 

Aferindo a ação do citocromo P450 no mesentero das larvas de Helicoverpa 

Armigera com característica de susceptibilidade e resistência, mesmo que a 

resistência tenha sido de vinte vezes a piretroides, entretanto esta resistência pode 

ser eliminada por piperonil butóxido (Kennaugh et al, 1993). 

GUNNING et al, (1996) citam que o aumento no metabolismo é o principal fator 

envolvido na resistência de insetos a piretroides. Outros mecanismos envolvidos 

nesse processo a insensibilidade do sistema nervoso e a diminuição da penetração. 

A resistência metabólica tem relação com o excesso de enzimas esterase produzidas. 

De acordo com WANG et al. (2009) foi encontrado nível de resistência em 

indivíduos de Helicoverpa armigera a spinosad, entretanto não houve presença de 

condições relevantes de resistência cruzada entre metomil, clorpirifos e spinosina, já 

para fenvalerate apresentou. O aumento na monoxigenase do citocromo P450 pode 

ser relacionado à resistência as spinosinas.  

AHMAD et al. (2001) encontraram resistência cruzada muito explicita em 

metomil. Os carbamatos apresentaram resistência em diferentes níveis, altos e 

baixos. Thiodicarb apresentou resistência em nível baixo. As causas de resistência de 

metomil e thiodicarb não apresenta correspondência. 
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3. INFLUENCIA DOS ADJUVANTES NA TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO. 

 

 

Na safra 2012/2013 no Brasil estimou-se a participação dos adjuvantes para 

cada aplicação um percentual de 2,5 a 3,2 %, dos produtos de proteção de cultivo, o 

que corresponde a aproximadamente 11,5 bilhões de dólares americanos. Deste 

montante os óleos vegetais e minerais responderam por 60% das vendas de 

adjuvantes (AGROPEC, 2017b). 

Os adjuvantes são classificados no grupo de outros aqui no Brasil. Este grupo 

é composto por diferentes tipos de produtos como: reguladores, formicidas 

desfolhadores, maturadores, feromonios, raticidas e lesmicida (SINDVEG, 2013). 

Para se escolher a técnica de aplicação deve se levar em conta o papel que os 

componentes da calda executam no processo de formação da gota através da ponta, 

podendo ser expressivamente mudado pela alteração de características física liquidas 

da calda (ANTUNIASSI, 2011). 

Deve-se considerar que as gotas no processo de serem espalhadas no dossel 

de folhas das plantas, as mesmas sofrem influencias que as fazem ser divididas em 

tamanhos menores, refletidas ou até mesmo retiradas, correlacionada diretamente 

com o tamanho da mesma, a velocidade de sua pulverização, atributos físico-químicos 

inerente a calda e as diferentes formas de área foliar. O volume de adjuvante na calda 

altera as características intrínsecas da gota pois são intimamente relacionados 

(HOLLOWAY, 1994). 

De acordo com Oliveira (2011) complementar a recomendação da aplicação 

com a adição de adjuvantes a calda proporciona significativas melhorias na eficiência 

e no desempenho dos defensivos, assim reduzindo a deriva e, consequentemente 

causando menor impacto ambiental e aos operadores. 

Sticker (1992), também cita que os adjuvantes são produtos que agregado aos 

defensivos aumentam a efetividade da solução. Uma definição mais atual de Hazen 

(2000) define os adjuvantes como produtos adicionados ao tanque de mistura com o 

objetivo de modificar a ação química e as propriedades físicas da calda. 

Segundo Butler et al (1997) a composição dos defensivos contém o ingrediente 

ativo e outros componentes químicos, incluindo os adjuvantes que são adicionados 
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para aumentar a eficiência e ação na aplicação visando o controle de pragas ou do 

alvo em questão. 

 McMullan (1993) constatou uma maior eficiência do herbicida quando se teve 

um aumento da concentração do adjuvante na calda de pulverização, bem como a 

retenção do herbicida. Sua influência na deposição, retenção, translocação ou 

atividade biológica pode ser totalmente diferente conforme o alvo e espécie. 

Os adjuvantes são mencionados a partir do século 18 quando aditivos como, 

resinas de pinheiro, farinha de trigo, melaço e açúcar foram utilizadas com cal, 

enxofre, cobre, e arseniatos para melhorar a atividade biológica por meio das 

modificações físicas e químicas das caldas (GREEN; BEESTMAN, 2007). 

Seu foco de utilização permaneceu o mesmo. Os seus fabricantes incluem na 

bula várias recomendações de uso, sendo as principais aumentar a atividade biológica 

do ingrediente ativo, controlar potenciais riscos de deriva, melhorar economicamente 

a aplicação e diminuir os tratamentos sequenciais ou permitir menor quantidade do 

ingrediente ativo na futura aplicação (UNDERWOOD, 2000). 

Diversas variáveis influencia a aplicação do defensivos, sendo as mais comuns, 

formação de espumas, viscosidade, densidade, tamanho de gotas, deriva. Neste 

ponto o adjuvante agrega proporcionando o controle dessas variáveis 

consequentemente minimizando os danos que essas variáveis causariam (HOCK, 

2004). 

Segundo Stock (2000) um adjuvante não desempenha várias funções para 

controlar todas as variáveis, mas se pode utilizar mais de um desde que sejam 

compatíveis. Pois os adjuvantes são direcionados para fazer uma determinada 

função. 

 

 

3.1 TIPOS DE ADJUVANTES  

 

 

Os adjuvantes que são mais utilizados são os surfactantes, pois desempenha 

mais funções, sendo estas proporciona um espalhamento mais uniforme, quebra a 
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tensão superficial da gota com a folha, maior absorção do produto pelo alvo devido 

reduzir a evaporação do produto aplicado (TU; RANDALL, 2003). 

De acordo com Mendonça et al (2007) diferente dos adjuvantes os óleos 

minerais e os vegetais desempenha um várias funções, além de atuar como adjuvante 

podem ser empregados especificamente como inseticidas isoladamente. Seu amplo 

espectro de uso como adjuvante eles reduzem a tensão superficial bem como também 

a degradação do ingrediente ativo e favorece o espalhamento e a absorção. 

Durigan (1993) cita que os benefícios mais importantes da utilização do óleo na 

aplicação de defensivos ressalta-se uma maior eficiência na penetração da calda 

através da cutícula e a diminuição de formação de hidrolise na calda do tanque. 

Nas aplicações em lavouras comercial de larga escala utiliza-se dois tipos de 

óleos, sendo divididos como os vegetais e os minerais. Sendo o vegetal oriundo do 

processamento das sementes (HESS, 1997).  

Para Dourado Neto et al (2004) a razão fundamental para se usar os óleos 

vegetais é seu efeito de espalhante adesivo, no entanto sua viscosidade também 

altera a forma da gota produzida.  

Ambos óleos vegetais ou minerais atuam diluindo as gorduras dos elementos 

da cutícula e membranas celulares, assim quebrando a barreira que atrapalham a 

absorção do produto aplicado e geram o extravasamento do conteúdo da célula 

diferem-se quanto a quantidade de fração parafínica, os óleos vegetais apresentam 

cadeias maiores em relação aos óleos minerais (VARGAS e ROMAN, 2006). 

Muller (2016) definiu os tensoativos como sendo os adjuvantes surfactantes 

que podem amortizar a tensão superficial da calda dos produtos até uma determinada 

quantidade, o excedente do uso não traz nenhum benefício. 

Os tensoativos proporciona que uma maior quantidade do ingrediente ativo a 

atingirem o alvo sejam bem maior isso em função da redução da tensão superficial 

que facilita a romper os obstáculos os quais pode se dizer a existência de pelos 

foliares (MARTINS et al, 2005). 

De acordo com Kissmann (1997) através dessa redução da tensão superficial 

consegue-se os efeitos penetrantes molhantes e espalhante, esta alteração na agua 

são produzidas pelos adjuvantes surfactantes. 
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A tensão superficial é definida como sendo a atividade necessária com o intuito 

de obter um ganho na superfície em uma unidade de área, através de um processo 

isotérmico e reversível. Então nada mais é do que uma força que resulta da atração 

entre as moléculas do interior do liquido e as da superfície (UDESC, 2017). 

Stevens et al (1993) cita que para ter eficiência na ação do surfactante o fator 

de limitante é a tensão superficial, sendo mais significante do que o angula de 

incidência da folha e o ângulo e velocidade da gota para a definição da adesão nas 

folhas. 

Segundo Johnstone (1973) outro tipo de adjuvante que também diminui a 

tensão superficial são os espalhantes adesivos, pois são substancia que modificam a 

propriedade da calda, assim intervindo na deposição na cobertura e sua retenção e 

absorção do ingrediente ativo pelo alvo. Este adjuvante é agregado nas pulverizações 

com a finalidade de melhorar a eficácia dos produtos que compõem a calda. 

Por apresentar afinidade com a agua e também ter uma intensa adesão a cera 

e a cutina da superfície da planta os adjuvante do tipo espalhantes adesivos 

conseguem proporcionar o aumento a aderência dos líquidos.  Com isso diminui o 

escorrimento e fixam as gotas na superfície das folhas e a chuva não vai lava-las com 

tanta facilidade (VARGAS; ROMAN, 2017). 

A fitotoxicidade pode ser definida como a apresentação de efeitos adversos da 

atividade biológica prejudicial nos tecidos das plantas, visto que vários adjuvantes não 

apresenta efeito na superfície foliar, mas atravessam a cutícula cerosa. As 

características da superfície foliar interfere diretamente a toxicidade, pois está 

relacionada a facilidade em penetrar a cutícula da plana. Devido a isto é impresendivel 

conhecer a estrutura da superfície foliar (GATARAYIHA; LAING; MILLER ,2010). 

Segundo Gaskin (1995) A ruptura de membranas causadas pelos componentes 

solubilizantes que causam alterações na integridade e permeabilidade da membrana 

é que faz a ligação do adjuvante surfactante com seu potencial de toxicidade, o que 

acarreta várias alterações de processos fisiológicos da planta. Este efeito é prejudicial 

para as plantas, pois o tecido foliar fica desprotegido e sensível ao sol, o que pode 

causar queima da superfície foliar, prejudicando a área foliar que a planta teria 

disponível para realizar a fotossíntese. 

 



24 

 

3.2 ADJUVANTES E QUALIDADE DA AGUA NA PLICAÇÃO DE 

DEFENSIVOS.  

 

 

Kittrich (1989) cita que os agricultores adotaram a utilização de agua de poços 

artesianos na operação de aplicação de defensivos, isto se deve ao fato de que a 

agua disponível nos açudes e rios de forma geral apresentam sujidades como 

partículas orgânicas e presença de argila. Apesar deste benefício de limpeza da agua 

dos poços artesianos um contratempo do seu uso é a dureza da agua e o ph. 

Recentemente um assunto que tem sido constantemente pautado nas 

discussões é a interferência da qualidade da agua na eficiência da aplicação, 

especialmente com relação ao pH da agua (RAMOS, ARAUJO, 2006). 

De acordo com Kissmann (1997) o pH da agua utilizada, influencia diretamente 

no resultado da aplicação, da seguinte forma causa a aceleração da degradação do 

produto pela hidrolise alcalina quando o mesmo se encontra alto. 

Beltran et al. (1998) citam que na aplicação de glifosato a qualidade da agua 

pode apresentar influencias negativas na sua eficiência biológica, devido os mesmo 

ter característica de ser adsorvidos aos coloides tantos orgânicos como os inorgânicos 

por apresentar ácido fosfônico na sua molécula. 

Os procedimentos de fazer a calda é diferente de propriedade para 

propriedade, por esta razão em alguns casos pode apresentar falta de estabilidade no 

tanque e grandes variações do pH. Este fato é devido os óleos não se unir aos 

solventes que fazem parte das formulações dos produtos (RAMSEY, 2006). 

Miller et al. (2000) cita que em virtude da instabilidade da calda pode ter reação 

na qualidade da aplicação interferindo na características do liquido da calda a ser 

aplicado, modificando a formação da gota, influenciando na vazão, na uniformidade 

de distribuição podendo aumentar as derivas. 

Poucas pesquisas tem disponível aos agricultores atualmente sobre a 

estabilidade das misturas de tanques e o efeito do adjuvante nesta questão, apesar 

de o mesmo mostrar resultados satisfatório nas aplicações dos produtos mais 

pesquisas são necessárias (HOLLOWAY E WESTERN, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No setor do agronegócio tem se tornado cada vez mais exigente tecnicamente 

de todos os profissionais envolvidos, e a busca por maior rentabilidade e incrementos 

na produtividade tem se intensificado, para se alcançar esses resultados é necessário 

sempre estar atento as inovações que o mercado esteja oferecendo para se tornar 

competitivo. 

Os agricultores ainda estão perdendo produtividade em suas lavouras, apesar 

de dispor dos recentes avanços em tecnologia de aplicação agregado aos 

maquinários de último modelo aos defensivos agrícolas de maior eficiência de controle 

das pragas alvos.  E o agravante da questão é que os mesmos não tem consciência 

desta perda que é consequência de diversos fatores que interferem diretamente na 

perca de eficiência da aplicação dos defensivos. 

A utilização dos pulverizadores auto propelidos como apoio para a aplicação 

de insumos em gerais (defensivos e fertilizantes), é impresendivel para a agricultura, 

visto que o controle de pragas e doenças bem como também a nutrição e sanidades 

das plantas, é possível devido ao uso deste equipamento, que torna viável o cultivo 

em áreas de grande escala. 

Como já vimos anteriormente a tecnologia de aplicação consiste em seu utilizar 

todos os conhecimentos científicos para se conseguir que seja feito uma correta 

colocação do ingrediente ativo no alvo estando este biologicamente ativo, fazendo 

assim o uso somente da quantidade necessária, evitando desperdícios 

consequentemente reduzindo custos e possíveis contaminação do meio ambiente. 

Por se tratar de uma multidisciplinar a tecnologia de aplicação, deve-se ter 

domínio de conhecimento de todos os fatores que agem diretamente na eficácia da 

aplicação, desta cadeia de fatores relacionados entre si podemos citar a praga alvo, 

o produto recomendado, o equipamento que será utilizado, o momento certo da 

aplicação e por último e não menos importante as condições edafoclimaticas do 

ambiente no momento da aplicação. 

Dispondo de condições favoráveis para aplicação e de produtos com boa 

eficiência é impressendivel que o pulverizador que será utilizado esteja em perfeitas 
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condições para o uso, estando bem calibrado e regulado para obter resultados 

satisfatório na operação. Para que a regulagem do equipamento seja feita 

corretamente a escolha do bico correto é fundamental, para conseguir a distribuição 

uniformemente do produto na faixa desejada. Existem vários tipos de bicos diferentes, 

cada bico é adequado para uma situação de aplicação, que vai variar de acordo com 

o tipo do equipamento, estágio de desenvolvimento da cultura, tipo de formulação do 

produto utilizado e das condições climáticas. Tendo em mente sempre que o mais 

importante é considerar a quantidade e tamanho das gotas que vão chegar até o alvo 

da aplicação do que o volume da aplicação. 

A recomendação de aplicação visando controle da Helicoverpa armigera, é 

necessário que seja produzidos gotas de tamanhos de finas e muito finas para serem 

depositadas no alvo, devido a necessidade do produto translocar até as folhas do 

baixeiro da planta, onde as lagartas vão se encontrar devido ao seu habito de 

movimentação, sendo o melhor horário de aplicação entre as 10 horas da manhã até 

as 14 horas. 

Neste caso surge a indispensável necessidade de se utilizar os adjuvantes na 

calda de aplicação com principal intenção de proteger a gotas das aplicação para 

chegar no alvo, pois como as mesmas são recomendadas que sejam muito finas 

sofrem facilmente danos pelas altas temperaturas correntes de ar e baixas umidades 

relativas ocorrendo assim percas por deriva. Mesmo sabendo que a aplicação é 

recomendada que se faça em condições climáticas ideais sabemos que na realidade 

dispomos de poucas horas por dia nestas condições, assim não tendo tempo hábil 

para a aplicação em grandes áreas. 

Sendo assim fazer o uso de todas estas técnicas como estratégia para se obter 

melhores resultados na aplicação é fundamental 
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