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APRESENTAÇÃO 
 

O livro – Tópicos em Proteção de Plantas - organizado pelos professores doutores 

Edson Luiz Lopes Baldin, Ricardo Toshio Fujihara, Adriana Zanin Kronka e Eduardo 

Negrisoli, e pelas pós-graduandas Patrícia Leite Cruz e Amanda Rodrigues de Souza, é 

resultante do III SIMPROT - Simpósio em Proteção de Plantas, realizado na Faculdade 

de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu – SP, entre 24 e 26 de setembro de 

2013. 

A obra visa disponibilizar conhecimentos técnicos atualizados, gerados por 

conceituados pesquisadores que atuam em temas relacionados à Fitossanidade no 

Brasil. 

As informações contidas nos 12 capítulos são fruto de sua ampla experiência, bem 

como resultantes de pesquisas associadas à Entomologia, Fitopatologia, Matologia, 

Nematologia e Tecnologia de Aplicação de Defensivos. Além da apresentação de 

possíveis agentes prejudiciais às lavouras, são também divulgadas técnicas inovadoras 

que auxiliam na diagnose e no manejo fitossanitário, respeitando-se os limites entre a 

eficiência almejada e a preservação do agroecossistema. 

Esperamos que a publicação sirva como uma ferramenta adicional para 

produtores, acadêmicos e pesquisadores com interesse nos avanços da Área de 

Fitossanidade no Brasil. 
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Capítulo 3 

 

“QUIMIGAÇÃO PARA O CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS” 

 

Rogério Faria Vieira 

 

EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Centro Regional da Zona da Mata. Vila 
Gianetti, 47, Campus da UFV, Cx. Postal 216, 36571-000, Viçosa, MG. 

 

INTRODUÇÃO 

 Quimigação é a distribuição de produtos químicos e biológicos pela água de 

irrigação. Os principais produtos aplicáveis são fertilizantes (fertigação ou 

fertirrigação), herbicidas (herbigação), inseticidas (insetigação), fungicidas 

(fungigação), nematicidas (nematigação) e produtos biológicos (bioinsetigação).  

A quimigação pode ser realizada com todos os métodos de irrigação: superfície, 

aspersão e localizada (gotejamento e microaspersão), mas é na irrigação por aspersão 

e na irrigação localizada que ela tem maior potencial. Na irrigação por gotejamento só 

é possível empregar agrotóxicos que visam ao solo (os sistêmicos podem chegar à 

parte aérea), e eles são distribuídos de modo localizado. Na irrigação por aspersão, no 

entanto, os agroquímicos podem visar ao solo, à parte aérea das plantas, ou a ambos, 

e a aplicação é feita em toda a área cultivada (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). 

Na aspersão convencional, o agrotóxico pode ser aplicado em qualquer 

momento do molhamento. Por isso, quando se deseja máxima concentração do 

produto na folhagem com mínimo escorrimento, aplica-se o produto próximo ao final 

da irrigação. No pivô-central ou no sistema linear, no entanto, o agrotóxico deve ser 

continuamente injetado, porquanto o sistema é móvel. Portanto, pode-se aplicar um 

produto com menor lâmina de água no sistema convencional que no pivô-central. Os 

sistemas de irrigação localizados mais difundidos são gotejamento e microaspersão. A 

quimigação com irrigação localizada pode proporcionar resultados diferentes em 

regiões úmidas em comparação com regiões áridas. Nestas, o desenvolvimento das 

raízes é limitado ao bulbo molhado pelo emissor, fato que pode beneficiar o 
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aproveitamento do produto aplicado via água. Nas regiões úmidas, o sistema radical se 

estende além do bulbo molhado, fato que pode limitar a eficiência da quimigação 

(COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). 

 

Vantagens da quimigação 

a) Reduz a compactação do solo, os danos mecânicos à cultura e os custos de 

aplicação. A quimigação evita a entrada de trator na lavoura para a aplicação de 

agrotóxicos e evita, assim, a compactação do solo, os danos mecânicos à cultura e os 

custos com equipamento, mão de obra e combustível.  

b) Proporciona boa uniformidade de distribuição. Os defensivos normalmente 

são aplicados via pivô-central com alta uniformidade (coeficiente de uniformidade - CU 

= 80 %). Os CUs das aplicações feitas por pulverizadores tratorizados variam de 50 % a 

92 %; nas aplicações aéreas, ficam em torno de 70 %. No gotejamento, o CU pode 

atingir 90 %, mas esse sistema exige mais cuidados na manutenção que nos demais. 

c) Há menor risco de intoxicação do operador. Isso ocorre em razão da grande 

diluição do herbicida na água e, também, porque a injeção do herbicida na água de 

irrigação pode ser realizada em local fechado.  

d) Permite imediata incorporação do agrotóxico no solo. A profundidade de 

incorporação do agrotóxico no solo pode, em certos casos, ser controlada pela 

variação da lâmina d´água aplicada. Ademais, a irrigação fornece o teor de água 

necessário para sua ativação. 

e) Maior flexibilidade de aplicação.  A quimigação pode ser realizada em 

qualquer hora do dia e da noite e em condições climáticas que dificultam ou 

impossibilitam o uso do trator (solo molhado) e do avião (neblina). Além disso, a 

aplicação pode ser feita independentemente da altura das plantas e do fechamento do 

vão entre as fileiras.  

f) Maior eficiência em relação aos métodos convencionais. Essa vantagem 

ocorre quando se empregam alguns inseticidas (com propriedades específicas) pelo 

gotejamento. Nesse caso, uma ou duas aplicações do inseticida por gotejamento 

equivale a múltiplas aplicações foliares (GHIDIU, 2012). 
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g) Redução ou eliminação da deriva. No gotejamento não ocorre deriva, 

enquanto na aplicação via pivô a deriva é menor que nas aplicações com trator ou 

aérea. 

 

Desvantagens da quimigação 

a) Nem todos os produtos aplicados pelos métodos convencionais são eficazes 

na quimigação. Além dessa desvantagem, deve aparecer na bula do produto que ele é 

recomendado para o equipamento de irrigação usado pelo agricultor. Por causa da 

relativamente menor área com potencial de uso da quimigação em relação aos 

métodos convencionais, poucos produtos são registrados para a quimigação no Brasil. 

b) É tecnologia pouco estudada. Por ser tecnologia relativamente pouco 

estudada nas condições brasileiras, não há suporte técnico para seu uso generalizado. 

c) Exige investimentos em equipamentos e no treinamento do operador. Há 

poucas opções de equipamentos (tanque, injetores, etc.) no mercado brasileiro. O 

operador deve ter conhecimentos básicos sobre irrigação, bomba injetora, válvula de 

retenção, propriedades físico-químicas do agrotóxico, etc. 

e) Há risco de intoxicação oral e dermal. A quimigação via aspersão não deve 

ser feita em locais próximos a casas, cursos de água, estradas, etc. Diferentemente dos 

métodos convencionais, há risco de a água de irrigação ser usada para beber ou 

banho. Placas de advertência e conscientização dos trabalhadores para o perigo 

reduzem esses riscos. 

 Vale ressaltar que as doses de agrotóxicos usadas na quimigação geralmente 

são as mesmas empregadas no método convencional (pulverização). 

 

Agrotóxicos que visam à parte aérea das plantas 

 Nesta categoria estão a maioria dos fungicidas e inseticidas. Em culturas anuais, 

pulverizam-se de 200 a 1.000 L.ha-1 de calda para obter boa cobertura da planta sem 

perdas significativas do agrotóxico por escorrimento. No entanto, quando o agrotóxico 

é distribuído via pivô-central, a lâmina de água varia, em geral, de 4 a 9 mm (40.000 a 

90.000 L.ha-1). Essa lâmina excede em 40 a 90 vezes o volume máximo de calda usado 

na pulverização. Logo, três princípios são básicos na quimigação de produtos que 

visam à parte aérea das plantas: 
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 (A) Em geral, os agrotóxicos solúveis em água são ineficazes quando aplicados 

por aspersão. Na formulação, a palavra “solúvel” ou “solução” (concentrado solúvel, 

solução aquosa) indica essa propriedade do agrotóxico. Exemplos de agrotóxicos 

solúveis em água: metamidofós, metomil, monocrotofós (VIEIRA; SILVA, 2006). No 

gotejamento é diferente. Nesse caso, o agrotóxico é aplicado no solo para ser 

absorvido pelas raízes e assim chegar à parte aérea, onde controla pragas sugadoras e 

que se alimentam de folhas. Logo, o produto deve ser solúvel em água, sistêmico 

(móvel no xilema) e não fitotóxico (GHIDIU, 2012). Produtos com baixa solubilidade em 

água, além de poderem obstruir os emissores não são distribuídos com boa 

uniformidade na lavoura (WANG et al., 2009). 

 (B) Os agrotóxicos pouco solúveis em água geralmente são eficazes quando 

aplicados por aspersão. Os agrotóxicos com essa propriedade são formulados como 

suspensão concentrada (SC), concentrado emulsionável (CE ou EC), pó molhável (WP), 

etc. Exemplos de agrotóxicos pouco solúveis em água: clorpirifós (Nufos 480 EC), 

deltametrina (Decis 25 EC), fluazinam (Frowncide 500 SC), procimidona (Sumilex 500 

WP), tiofanato metílico (Cercobin 700 WP). As quimigações normalmente são 

realizadas com o pivô-central na velocidade máxima e com velocidade do vento abaixo 

de 20 km.h-1. A tendência é de a eficiência do agrotóxico diminuir com o aumento da 

lâmina de água, sobretudo acima de 8 mm (VIEIRA; SUMNER, 1999).  

A aplicação desses agrotóxicos pelo método convencional proporciona, em 

algumas situações, maior controle da praga ou da severidade da doença que a obtida 

com a quimigação. Entretanto, em geral, as produtividades das culturas tratadas com 

os dois métodos são semelhantes. A menor concentração do agrotóxico aplicado via 

pivô na parte aérea da planta é compensada, pelo menos em parte, pela melhor 

distribuição dele na planta e pelo efeito do produto no solo. Ademais, a quimigação 

mantém as plantas hidratadas por mais tempo que a pulverização, e o solo é molhado, 

o que deve favorecer a absorção e translocação do agrotóxico. No gotejamento, 

agrotóxicos formulados como pó molhável ou suspensão podem não ser adequados na 

quimigação. 

 (C) A adição de óleo não emulsificante ao agrotóxico (proporção de 1:1-3, 

agrotóxico:óleo) pode melhorar-lhe a eficiência e reduzir o efeito indesejável do uso 

de grande volume de água (> 6 mm por volta do pivô). Essa melhoria deve-se às gotas 
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(óleo + agrotóxico) formadas, que não se misturam com água. Essas gotas têm mais 

afinidade que a água por folhas e insetos. Por isso, elas são mais retidas no alvo que a 

água (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994).  

Em razão de as gotas não se misturarem com a água, alguns cuidados devem 

ser tomados para distribuir o agrotóxico o mais uniforme possível ao longo do pivô. A 

velocidade da água dentro da tubulação no ponto de injeção do agrotóxico deve ser 

superior a 1,5 m.s-1. Essa turbulência gera gotas pequenas, menos sujeitas a flutuar na 

água dentro da tubulação. Gotas grandes podem ser removidas próximo ao centro do 

pivô em maior proporção que as pequenas, o que causa desuniformidade na 

distribuição do agrotóxico na lavoura. A injeção do agrotóxico no centro da tubulação 

(Figura 1), onde a velocidade da água é maior, também reduz o tamanho das gotas. É 

importante frisar que a mistura agrotóxico + óleo é assunto pouco estudo no Brasil e 

os resultados podem variar de produto para produto (VIEIRA; SILVA, 2006). 

 

 
Figura 1. Local (centro da tubulação) recomendado para injeção 
do produto na água de irrigação. Fonte: North Dakota State University. 

 

Agrotóxicos que visam ao solo quando aplicados via aspersão 

 Nesta categoria estão os nematicidas e alguns fungicidas e inseticidas. A 

profundidade de deslocamento do agrotóxico com a água de irrigação depende do 

solo, do volume de água e das propriedades do agrotóxico (especialmente da 
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solubilidade em água, da adsorção à matéria orgânica e à argila e da meia-vida). Em 

geral, os produtos que apresentam certa mobilidade no solo são os mais adequados 

para uso na quimigação, especialmente se sujeitos a perdas por volatilidade e/ou 

fotodecomposição. No caso do pivô-central, se um produto com certo grau de 

volatilidade é aplicado, parte dele é perdida como gás antes de a água atingir o solo. 

Sobre este, pode haver mais perdas por volatilização e/ou fotodecomposição se a 

lâmina de água não for suficiente para incorporá-lo e/ou se as propriedades do 

produto restringirem-lhe a movimentação no solo. O clima também influencia as 

perdas por volatilização. Estas são maiores em alta temperatura, baixa umidade do ar 

e ventos fortes (VIEIRA; SILVA, 2006). 

 A matéria orgânica e a argila podem adsorver agrotóxicos, limitando-lhe a 

movimentação e atividade no solo. Logo, o agrotóxico é mais móvel em solos arenosos 

e com baixo teor de matéria orgânica que em solos argilosos e com alto teor de 

matéria orgânica. No plantio direto, os resíduos de plantas sobre o solo podem reter 

parte do produto, reduzindo-lhes a eficácia (VIEIRA; SILVA, 2006). 

Na irrigação por aspersão, o teor de água do solo antes da irrigação influencia a 

profundidade que a água atinge. Em solo seco, a profundidade de penetração da água 

e, por conseguinte, a do agrotóxico, é menor que em solo úmido. O teor de água do 

solo também influencia a volatilização: produtos voláteis aplicados em solo úmido são 

menos adsorvidos aos coloides, o que favorece as perdas na forma de gás (VIEIRA; 

SILVA, 2006). 

 

Influência da qualidade da água na quimigação 

Conhecer as características da água de irrigação em relação ao pH, à dureza, ao 

teor de argila e de compostos orgânicos em suspensão, aos nutrientes nela dissolvidos 

e à sua salinidade é útil para o sucesso da quimigação. 

O pH da água pode acelerar a degradação por hidrólise (alcalina) de 

agrotóxicos. Estes são formulados para tolerar alguma variabilidade de pH da calda, 

mas pHs extremos podem afetar-lhes a estabilidade física. Em geral, os defensivos 

apresentam maior eficiência quando a calda tem pH entre 6,0 e 6,5.  

Os principais causadores da dureza da água são os cátions Ca++ e Mg++. A água 

dura reduz a eficiência dos agrotóxicos destas maneiras: 1) muitas formulações têm 
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surfactantes aniônicos (com presença de Na+ ou K+); estes cátions podem ser 

substituídos por Ca++ ou Mg++ presentes na água dura, o que pode dar origem a 

compostos insolúveis; 2) compostos insolúveis podem ser formados quando o 

ingrediente ativo do agrotóxico é à base de ácido ou de sal.  

Argila e compostos orgânicos em suspensão na água podem adsorver 

substâncias, inclusive ingredientes ativos de agrotóxicos, reduzindo-lhes a eficácia. O 

uso de tanque pequeno para a pré-mistura, onde o produto é diluído em pouca água 

(de boa qualidade) ou em óleo, associado a uma bomba com capacidade de trabalhar 

de modo compatível com a capacidade do tanque, minimiza o problema (KISSMANN, 

1997). 

 

Equipamentos de injeção e medidas de segurança 

Para injetar o produto na água de irrigação, não use a pressão negativa (vácuo) 

gerada pela bomba de irrigação. Essa forma de injeção proporciona alto risco de 

contaminação da fonte de captação da água. A injeção do produto pode ser feita de 

modo adequado com uma peça especial acoplada à linha de irrigação, denominada 

venturi, ou por bombas dosadoras. Um tanque de pré-mistura é conectado à bomba 

dosadora ou à venturi. 

Durante a quimigação, pode ocorrer de a bomba dosadora ou a bomba de 

irrigação desligar subitamente. No primeiro caso, a água com agrotóxico pode voltar 

para o tanque de pré-mistura e derramar seu conteúdo no solo. No segundo caso, a 

água com agrotóxico presente na tubulação de irrigação pode retornar à fonte de 

captação de água. Em ambos os casos pode haver contaminação do ambiente. Por isso 

é essencial um dispositivo de intertravamento para assegurar que o desligamento da 

bomba de irrigação interromperá o funcionamento da bomba dosadora.  

Além disso, antes do ponto de injeção do produto na água de irrigação de pivô-

central, é necessário equipamento de proteção contra refluxo (Figura 2). A válvula de 

retenção evita o retorno da água (refluxo) que pode contaminar a fonte de captação 

de água. A válvula de alívio de vácuo, que fica entre a bomba de irrigação e a válvula 

de retenção, permite a entrada de ar na tubulação quando o fluxo de água é 

interrrompido. Essa válvula evita, entre outros problemas, um vácuo que leve ao 

sifonamento da água da adutora no sentido da fonte de abastecimento. O ponto de 
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inspeção permite a inspeção visual do funcionamento da válvula de retenção. O dreno 

de baixa pressão drena a água (mais agrotóxico) não retida pela válvula de retenção 

(COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). Uma mangueira pode ser usada para direcionar o 

líquido que sai do dreno para um local seguro. 

 

 

Figura 2. Equipamento de proteção contra refluxo usado em 
pivô-central antes do ponto de injeção do produto na água 
de irrigação. Fonte: Hoffman & Chils (2013). 

 

Os sistemas de segurança também devem estar presentes no sistema injetor: 

tanque de pré-mistura, bomba dosadora, linha de injeção, mangueiras e conexões 

(Figura 3). Do lado da sucção da bomba dosadora um filtro de linha e uma válvula 

solenoide são essenciais. Quando o motor da bomba dosadora é ligado, a corrente 

atinge o solenoide, que abre a válvula para a passagem do líquido. Do lado da descarga 

da bomba dosadora, uma válvula de retenção evita que a água de irrigação chegue ao 

tanque de pré-mistura, se a bomba dosadora parar de funcionar (COSTA; VIEIRA; 

VIANA, 1994). 

No gotejamento, as peças do equipamento necessárias para a quimigação são: 

tanque de pré-mistura com agitador e um filtro na saída, bomba dosadora para baixa 

pressão, válvula de retenção para prevenir o retorno da solução para o tanque de pré-
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mistura e válvula que desligue o equipamento quando há queda de pressão. O 

intertravameno para assegurar que o desligamento da bomba de irrigação 

interromperá o funcionamento da bomba dosadora também é necessário no 

gotejamento. Ademais, a eliminação dos vazamentos no equipamento de gotejamento 

garante mais produto (e de modo mais uniforme) para as plantas. O uso de uma 

bandeja sob o equipamento de injeção recolhe o agrotóxico que vazar durante a 

quimigação (GHIDIU, 2012). 

 

 
Figura 3. Sistema injetor de agrotóxicos em uso no pivô-central. 

Fonte: North Dakota State University. 

 

Fungigação 

Muitos fungicidas aplicados na folhagem das plantas são protetores. Eles só são 

eficazes no local de aplicação (ação local) e devem estar presentes na superfície das 

plantas antes do patógeno, ou, no mínimo, antes de os esporos germinarem, para 

prevenir infecção. Por isso é importante que ele seja distribuído uniformemente sobre 

as plantas. Outros fungicidas, no entanto, não exigem distribuição uniforme para 

serem eficazes. Eles têm ação erradicante e muitos são absorvidos e translocados 

sistemicamente na planta (VIEIRA; SILVA, 2006). 
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Na pulverização com trator ou avião, os fungicidas são diluídos em 30 a 1.000 

litros de água.ha-1 antes da aplicação. Na fungigação, no entanto, o volume mínimo de 

água aplicado por alguns pivôs é de 2,5 mm (25.000 L.ha-1 de água), o que excede em 

25 vezes o volume máximo de água usado nos métodos convencionais. Na irrigação 

por aspersão convencional, porém, o volume mínimo de água aplicado pode variar em 

torno de 4.000 L.ha-1, se o fungicida for distribuído próximo ao final da irrigação. Com 

esses sistemas de irrigação, a densidade de resíduos de defensivo na folhagem 

imediatamente após a aplicação, ou um ou dois dias depois, é menor em relação à 

obtida com a aplicação tratoriza ou a aérea. No entanto, essa diferença diminui com o 

passar dos dias (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). McMaster e Douglas (1976) mostraram 

que, dois e 10 dias depois da aplicação do clorotalonil por avião (28 L.ha-1), as 

densidades de resíduos foram de 5,5 e 0,1 g.cm-2, respectivamente, enquanto na 

aplicação via aspersão convencional (4200 L.ha-1), a densidade de resíduos não se 

alterou: 0,1 g.cm-2. Na aplicação tratorizada (234 L.ha-1), a densidade diminuiu de 5,8 

para 1,4 g.cm-2 no período considerado. Foi feita uma irrigação entre as avaliações  

Segundo Brenneman, Sumner e Harrison (1990), embora a quimigação (17.800 

L.ha-1) resulte em menor densidade de resíduos do clorotalonil na folhagem que a 

aplicação tratorizada (120 L.ha-1), a diferença não é tão grande como se poderia 

antecipar apenas com base no volume de água. Nesse estudo, o volume de água 

empregado na fungigação foi 148 vezes maior que no método convencional. Portanto, 

poder-se-ia teorizar que haveria 148 vezes mais clorotalonil na folhagem com a 

aplicação tratorizada. No entanto, a diferença foi de 26, 15 e 5 na posição superior, 

média e inferior do dossel das plantas, respectivamente. Em pivô-central, não houve 

diferença significativa no resíduo de clorotalonil nas folhas de batata quando se 

comparou 51.000 L.ha-1 com 15 141 L.ha-1 de água para a distribuição do fungicida 

(GEARY et al., 2004). 

Com relação aos fungicidas sistêmicos, há evidências de que grande volume de 

água aplicado via pivô compromete menos seu desempenho que o dos fungicidas 

protetores. O cyproconazole compensa o potencial de “lavagem” na fungigação pela 

rápida absorção pelas folhas e, ou, pela absorção radical (VIEIRA; SILVA, 2006).  

Os seguintes fatores favorecem o controle de doenças na fungigação e, 

considerados em conjunto, compensam, pelo menos em parte, o potencial de 
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“lavagem” causado pelo grande volume de água aplicado via pivô: a) a folhagem é 

molhada por vários minutos, favorecendo a atividade do fungo e, consequentemente, 

seu controle; b) a cobertura do dossel das plantas com o fungicida é quase completa, 

por causa de sua redistribuição na folhagem advinda do molhamento ininterrupto por 

vários minutos ; c) a redução de inóculo na lavoura é maior, em razão da uniformidade 

de distribuição do fungicida no dossel das plantas e, também, sobre o solo; d) o 

controle de patógenos do solo pode ser maior; e) os danos mecânicos à cultura, que 

predispõem as plantas a doenças, não ocorrem; e f) em geral a distribuição via pivô-

central é mais uniforme que nos métodos convencionais (VIEIRA; SILVA, 2006).  

Os resultados com fungigação no controle do mofo-branco, doença causada 

por fungo de solo, são muito bons. Nesse caso, o fungicida que atinge o solo também 

ajuda a reduzir a intensidade da doença (VENEGAS; SAAD, 2010; VIEIRA; SILVA, 2006). 

Por isso, o uso da fungigação no controle dessa doença é tão eficiente, ou mais, 

que o método convencional (VIEIRA; SILVA, 2006). Ademais, a aplicação do fungicida 

via água de irrigação dispensa a entrada do trator em feijoal com flores ou com flores e 

vagens pequenas, fases da cultura em que o fungicida deve ser distribuído. 

No gotejamento, Tolentino Júnior et al. (2011) obtiveram bom controle da 

pinta-preta (Alternaria solani) do tomate com os fungicidas sistêmicos azoxystrobin, 

difeconazol, metiram + pyraclostrobin e tebuconazol aplicados via fungigação. As 

produtividades obtidas nos tratamentos com fungigações foram semelhantes às 

obtidas com pulverizações. No geral, as produtividades com o uso de fungicidas foram 

48 % maior que as obtidas na testemunha sem controle. 

 

Insetigação 

Estudos relacionados a insetigação (por aspersão) para o controle de pragas na 

camada superficial do solo são escassos. O clorpirifós aplicado para o controle de 

pragas da parte aérea das plantas também pode controlar com eficácia algumas pragas 

no solo (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). Em Florestópolis, PR, Schmidt e Carneiro (1997) 

obtiveram bom controle da larva-alfinete (Diabrotica speciosa) na cultura do milho 

com o clorpirifós (1.200 g.ha-1 do i.a.) aplicado via pivô-central. No entanto, os 

melhores resultados foram com o inseticida distribuído no sulco de plantio. Segundo 

agricultores da região de Barreiras, BA, o clorpirifós aplicado via pivô-central 
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proporciona controle adequado da lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus) e da 

lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). 

Entre os agrotóxicos aplicados na parte aérea das culturas por intermédio da 

água de irrigação por aspersão, é com os inseticidas que se tem alcançado os 

resultados mais positivos, especialmente no milho, algodão, feijão, soja e hortaliças. 

Para serem eficazes via pivô-central, os inseticidas devem ser pouco solúveis em água 

ou solúveis em óleo.  

Em geral, estes inseticidas e, ou, acaricidas são eficazes: bifenthrin, cyfluthrin, 

cypermethrin, esfenvalerate, fenvalerate, lambdacyhalothrin, permethrin (piretroides), 

clorpirifós, diazinon, malathion, parathion metil, triazofós (organofosforados), carbaryl, 

thiodicarb (carbamatos), dicofol, endosulfan (organoclorados) e propargite. Em 

pessegueiros, houve redução de 74 % e 98 % na população do pulgão Myzus persicae 

com a aplicação do naled e do pirimicarb via quimigação. Esses dois inseticidas são os 

mais solúveis em água entre os que têm proporcionado bom controle de pragas na 

insetigação (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). 

Em estudo conduzido em Cachoeira Dourada, MG, clorpirifós foi aplicado para 

o controle de Spodoptera frugiperda em milho via avião (30 L.ha-1), trator (200 L.ha-1) e 

pivô-central (70.000 L.ha-1). Logo, o volume de água usado na quimigação foi 350 e 

2.333 vezes maior do que na tratorizada e aérea, respectivamente. No entanto, a 

deposição do inseticida nas folhas logo após a aplicação foi apenas seis vezes maior 

nos métodos convencionais em comparação à quimigação. Dez dias após a aplicação, a 

diferença aumentou em torno de 10 vezes. O controle da praga foi semelhante nos 

três métodos de aplicação (CUNHA; NASCIMENTO, 2013). 

Estudo com feijão foi conduzido por Schmidt e Martins (1998) em Nova Fátima, 

PR. Estes testaram o clorpirifós (450, 675 e 720 g.ha-1) e o triazofós (400 g.ha-1), 

aplicados duas vezes via pivô-central (3 mm) no estádio R6 da cultura, no controle do 

ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus). Com uma aplicação, o controle só foi 

eficaz com as doses de 675 e 720 g.ha-1 de clorpirifós; com duas, todos os tratamentos 

proporcionaram 95 % ou mais de controle. 

Em geral, os inseticidas methomyl, monocrotophos e methamidophos 

apresentam desempenho insatisfatório na insetigação por aspersão, porque têm alta 

solubilidade em água. A aplicação do acephate (solubilidade em água de 818.000 mg.L-
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1) e do dimethoate (39.800 mg.L-1) via aspersão também não é recomendável. No 

entanto, houve bom controle do tripes Frankliniella spp. com o dimethoate em feijoal 

com densa folhagem. Quanto ao acephate, a insetigação e a aplicação tratorizada 

proporcionaram controle semelhante da Empoasca fabae em batata (COSTA; VIEIRA; 

VIANA, 1994). 

A aplicação de produto à base de Bacillus thuringiensis via água de irrigação no 

feijoal é mais promissora na irrigação por aspersão convencional do que por pivô-

central (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994), porque naquele sistema é possível aplicá-lo em 

menor volume de água. 

Os inseticidas podem ser injetados na água de irrigação sem diluição, ou podem 

ser diluídos em água ou em óleo não-emulsificante até volume que fique dentro da 

capacidade de funcionamento da bomba injetora-dosadora. A mistura com óleo não-

emulsificante melhora-lhes o desempenho em relação à mistura com água. A razão 

dessa melhoria da eficiência do agrotóxico é a seguinte: eles são distribuídos na forma 

de gotas (óleo e defensivo) com a água, mas sem se misturar com ela. Quando a água 

(e o produto por ela carreado) atinge folhas e insetos, o inseticida + óleo é mais retido 

na superfície deles que a água. Óleos vegetais (soja, algodão) ou à base de petróleo, na 

proporção de 1:1 (inseticida: óleo), têm sido empregados com sucesso.  

Os óleos vegetais brutos, refinados uma vez, são os preferidos. Os inseticidas 

formulados como suspensão concentrada, como o thiodicarb, geralmente podem ser 

injetados em mistura com óleo. No entanto, essas formulações podem danificar a 

bomba dosadora. Para inseticidas com baixa solubilidade em água, como os 

piretróides (0,1 a 0,002 mg.L-1) e o clorpirifós (0,4 mg.L -1), o uso de óleo nem sempre é 

necessário (COSTA; VIEIRA; VIANA, 1994). 

É recomendável, na insetigação, usar o pivô-central na velocidade máxima (100 

%). É imprescindível, ademais, que o sistema de irrigação apresente boa uniformidade 

de distribuição de água. A mistura de inseticida com óleo não-emulsificante, antes da 

injeção na água, reduz os efeitos indesejáveis do uso de lâminas de água maiores de 6 

mm.  

No entanto, essa mistura pode distribuir o inseticida de modo mais 

desuniforme que a água. Por isso, deve-se minimizar a causa dessa desuniformidade, 

que é o tamanho grande das gotas (óleo + inseticida) levadas pela água. Estas, por 
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serem mais sujeitas a flutuar, são liberadas, em maior proporção, nas proximidades do 

centro do pivô, em comparação com as gotas pequenas. Para contornar esse 

problema, recomenda-se injetar o inseticida diluído em óleo somente quando a 

velocidade da água dentro da tubulação no ponto de injeção do defensivo for superior 

a 1,5 m.s-1. A injeção no centro da tubulação (Figura 1), onde a velocidade da água é 

maior, favorece a quebra de gotas. O uso de bomba dosadora de precisão é outra 

medida que ajuda na obtenção de boa uniformidade de aplicação (COSTA; VIEIRA; 

VIANA, 1994). 

No caso do gotejamento, alguns produtos proporcionam melhor resultado 

quando aplicados no início da irrigação, enquanto outros produtos são mais eficientes 

quando aplicados no final da irrigação (GHIDIU, 2012). Essa diferença está relacionada 

à solubilidade em água do produto e ao seu Koc (quando maior o Koc, menor a 

movimentação no solo). A maioria dos inseticidas aplicados via gotejamento são 

eficazes dentro de 24 a 72 horas após injeção na água de irrigação (GHIDIU et al., 

2012). 

Nos EUA, os seguintes inseticidas têm registro para aplicação por gotejamento 

em fruteiras e hortaliças: azadirachtin (neem), chlorantraniliprole, clothianidin, 

dimethoate, diazinon, dinotefuron, imidacloprid, malathion, methomyl, oxamyl e 

thiamethoxam (GHIDIU, 2012). 

Em estudo conduzido em Jaboticatubas, MG, o controle do bicho-mineiro-do-

café via quimigação por gotejamento com imidacloprid (uma aplicação) foi um pouco 

mais eficiente que a pulverização convencional. Foram testadas três doses do 

imidacloprid (0,6; 0,9 e 1,2 kg.ha-1). No tratamento com insetigação, irrigou-se o 

cafezal por 30 min. antes da aplicação da solução de imidacloprid através de injetor 

tipo venturi. A insetigação foi feita por 2 h, seguida de 30 min. de aplicação de água 

pura para a limpeza da tubulação e incorporação do inseticida (SOUZA, 2002). Em 

Mossoró-Açu, RN, o imidacloprid (240 g.ha-1), aplicado aos 10 e aos 40 dias após o 

plantio, foi usado para o controle da mosca-branca do melão.  

A produtividade do melão foi 21 % (insetigação) e 14 % (pulverização) maior 

que a testemunha que não recebeu inseticida (SILVA et al., 2000). Em laranjal, o 

imidacloprid foi eficiente no controle de Homalodisca coagulata, vetor da bactéria 

Xylella fastidiosa, e persistiu na planta por três meses com a concentração mínima 
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desejada no xilema de 10 µg.L-1 (BYRNE; TOSCANO, 2006). O imidacloprid pode atingir 

105 cm de profundidade no solo, se a lâmina de irrigação for maior que a demanda 

evapotranspirativa da planta (FELSOT et al., 1998). 
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