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Apresentação

Em todos os tipos de sistemas produtivos, quer sejam monocultivo ou poli-
cultivo, irrigado ou de sequeiro, agroecológico ou convencional, grande parte 
das limitações da produção está vinculada a ocorrência de pragas. 

Os diferentes cultivos de importância econômica (commodities ou não), que 
visam a sustentabilidade da produção agrícola, têm por princípio direcionar 
suas ações para o manejo das pragas com base em princípios ecológicos.

Os sistemas agroecológicos, por sua vez, têm por objetivo a otimização da 
produção de forma a garantir a sustentabilidade do agroecossistema, confe-
rindo qualidade e segurança ambiental. As técnicas de produção não preci-
sam necessariamente ser as mais sofisticadas, entretanto devem atender às 
necessidades das práticas de cultivo e serem eficazes, além de otimizarem 
os recursos naturais utilizados.

Este documento descreve as principais táticas agroecológicas de manejo de 
insetos-pragas da cultura algodoeira, como alicerce para o cultivo sustentável 
da produção, que compreendem as práticas agronômicas livres de agrotóxi-
cos, organismos geneticamente modificados, adubos químicos ou quaisquer 
outras que possam alterar negativamente o equilíbrio ambiental e a saúde 
pública. Esta publicação está relacionada aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável 12 (Consumo e produção responsáveis).

Alderi Emídio de Araújo

Chefe-Geral da Embrapa Algodão
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           Introdução

As pragas são uma das principais ameaças à sustentabilidade dos cultivos 
na agricultura. No algodoeiro, os insetos-praga têm causado sérios prejuízos, 
principalmente pelo alto poder de multiplicação, de disseminação e pela ca-
pacidade em causar danos a lavoura, comprometendo a sustentabilidade do 
agroecossistema, além de afetar a produção e reduzir os ganhos em rendi-
mentos econômicos (Almeida et al., 2019).

A sustentabilidade do agroecossistema é possível quando os recursos renová-
veis são conservados, a agricultura se adapta ao ambiente, mantendo-se um 
nível adequado de produtividade. Ao mesmo tempo, as técnicas de produção 
devem restaurar o equilíbrio socioambiental, promover o retorno e reciclagem de 
matéria orgânica e nutrientes, incrementar a capacidade de uso da terra e ga-
rantir um fluxo de energia eficiente. Além disso, deve haver incentivo à produção 
de culturas alimentares, redução dos custos e elevação da eficiência e da viabili-
dade econômica de propriedades de pequeno e médio porte, com promoção de 
sistema produtivo diversificado e potencialmente resistente (Altieri, 1989b). 

Dentre as alternativas para sustentabilidade da produção agrícola na região 
semiárida do Brasil, o cultivo do algodoeiro em bases agroecológicas tem se 
constituído em uma opção viável para redução dos graves processos de de-
gradação do solo e de convivência ecológica com as pragas (Souza, 2000). 
Ocupado em sua maioria por agricultores familiares que cultivam roçados 
diversificados, destaca-se por possuir condições de solo e clima favoráveis 
ao cultivo do algodoeiro em bases ecológicas. Neste sistema produtivo, o 
algodoeiro produzido em sistemas sustentáveis, mediante o manejo e a pro-
teção dos recursos naturais, não pode utilizar agrotóxicos, organismos gene-
ticamente modificados (OGM), fertilizantes químicos ou insumos que afetem 
à saúde humana, animal e ao meio ambiente (Beltrão et al., 2009b). 

Em sistemas agroecológicos de produção, não se trata de apenas atingir o má-
ximo nos rendimentos, mas otimizá-los de maneira sustentável e compatíveis 
com a estabilidade dos agroecossistemas, com a qualidade de retorno, com a 
segurança alimentar da população e com a inclusão social. É imprescindível 
entender que não se devem utilizar as técnicas e tecnologias agropecuárias 
simplesmente para aumentar a produção, e sim para produzir com melhor qua-
lidade (Gliessman, 2005). Assim, as técnicas agroecológicas devem ser apli-
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cadas a partir da interação entre a biodiversidade ecológica e a sociocultural 
local e do conhecimento do produtor rural e dos técnicos no processo de seu 
desenvolvimento (Freire, 1983). Deve-se também atentar para o fato de que a 
agricultura em bases agroecológicas, não se propõe a adoção de pouca tecno-
logia ou que a tecnologia não seja necessária, podendo, no entanto, se utilizar 
de tecnologias adaptadas e de baixo custo, visando contribuir para melhoria da 
condição socioeconômica do produtor (Beltrão et al., 2009a).

O cultivo do algodão agroecológico, antes considerado utópico, apresenta-se 
como realidade e com excelente potencial para a região semiárida, devendo- 
se levar em consideração as especificidades locais como regime de chuvas, 
infraestrutura das famílias, cultivos tradicionais e acesso à mercados (Bastos 
et al., 2006; Silva et al., 2009). 

Amostragem, período crítico de ataque 
e níveis de controle de insetos-praga

Os artrópodes associados à cultura algodoeira, registrados como pouco mais 
de 250 espécies, dentre os quais, aproximadamente, 5% de insetos e 1% de 
ácaros, apresentam status de praga, sendo esta situação variável, depen-
dendo da região brasileira (Silva et al., 1968; Gallo et al., 1988).

As principais espécies reconhecidas como praga-chave para o Semiárido nor-
destino são o bicudo (Anthonomus grandis), o curuquerê, Alabama argillacea e 
o pulgão, Aphis gossypii (Ramalho, 1994; Silva; Ramalho, 2013). Dentre as es-
pécies com o status de praga, algumas são reconhecidas como pragas-chave, 
sendo normalmente exigidas a tomada de medidas de controle para que o nível 
de dano econômico não seja atingido. 

O reconhecimento dos insetos na lavoura é de grande importância para to-
mada de decisão de controle no momento correto, assim como para escolha 
da tática mais adequada e eficiente (Almeida et al., 2019). Em muitos casos, 
o controle das pragas-chave já promove também o controle das pragas se-
cundárias (Silveira Neto, 1990).

Uma primeira condição a ser considerada quando se deseja estabelecer o 
momento adequado para tomar alguma medida de controle, está relacionada 
à habilidade das culturas em tolerar ou compensar as injúrias (redução da 



13Táticas agroecológicas para o manejo de Insetos-praga da cultura do algodoeiro

área foliar nos diferentes estágios fenológicos da planta; remoção e queda 
de estruturas de frutificação), ocasionadas por insetos e ácaros (Chiarappa, 
1971; Falcon; Smith, 1973; Stern, 1973; Garcia et al.,1977; Santos; Marur, 
1980; Silva et al., 1980; Beltrão et al., 1990, 1992). Esse potencial das plantas 
em suportar as injúrias, é de grande importância, visto retardar o uso de me-
didas curativas de controle e manter a população dos insetos fitófagos abaixo 
do nível de dano econômico, além de preservar a população de insetos be-
néficos na lavoura (Bleicher, 1990).

No manejo de pragas, a escolha do tipo de tática de controle mais adequado, 
depende diretamente da amostragem, sendo imprescindível que o agricultor 
tenha consciência de sua importância, devendo ser uma prática comum às 
atividades da lavoura.  Portanto, o amostrador deve estar apto para reconhe-
cer tanto os insetos-praga como os inimigos naturais, de forma que a amos-
tragem leve em consideração o número de plantas a serem amostradas; a 
porção ou parte da planta em que será realizada a contagem dos insetos ou 
injúrias (Figura 1); a forma de caminhamento na lavoura para amostragem e 
o intervalo em dias entre uma amostragem e outra. No algodoeiro, as amos-
tragens deverão ser feitas aleatoriamente tomando-se 100 plantas em cami-
nhamento em zigue-zague, em intervalos de cinco dias, devendo-se utilizar 
para o registro e avaliação da população de insetos na lavoura, a utilização 
de ficha de amostragem (Almeida et al., 2008, 2019).

Uma vez determinado o nível populacional de insetos-praga na lavoura, ou 
seja, igual ou superior ao nível de controle (NC) (Almeida et al., 2019) e que é 
específico para cada inseto identificado, podem ser tomadas medidas curati-
vas de supressão. Para tomada de decisão de controle, utilizando-se de medi-
das curativas, deve-se levar em consideração o período crítico de ataque dos 
insetos associados ao algodoeiro e o nível de controle (NC). O período crítico 
é definido como a fase fenológica da planta em que a lavoura pode sofrer dano 
econômico a uma praga específica e o NC como a densidade populacional de 
determinada espécie, encontradas no seu período crítico de ataque, exigindo- 
se que medidas de controle sejam tomadas, caso contrário sofrerá prejuízos 
econômicos (Figura 2) (Almeida et al., 2008, 2019).

Já as medidas preventivas de grande importância para o sucesso do manejo 
agroecológico de insetos-praga são, em geral, constituídas pelas práticas agríco-
las, ou seja, medidas culturais comumente utilizadas na lavoura. Estas práticas 
são relevantes, principalmente na preservação de inimigos naturais, por serem 
consideradas táticas inócuas aos predadores, parasitoides e entomopatógenos. 
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Figura 2. Período crítico de ataque e nível de controle (NC) de insetos-praga do algodoeiro. 
Fonte: Almeida et al. (2019).

Figura 1. Partes da planta em que são detectados os insetos associados à cultura 
do algodoeiro ou as injúrias nas estruturas da planta para realização da amostragem.
Fonte: Adaptada de Jácome et al. (2001).
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Táticas de manejo agroecológico 
de insetos-praga

No manejo pragas, a tomada de decisão para o controle de insetos que atin-
giram o status de praga, visando torná-los não-praga, duas medidas podem 
ser realizadas: 1) não tomar nenhuma medida controle; ou 2) reduzir a den-
sidade populacional da praga abaixo do nível de controle, imediatamente a 
sua detecção. No primeiro caso, apesar do inseto ser detectado com o status 
de praga, a lavoura não sofrerá redução da produção por ter sua carga pro-
dutiva garantida ou uma população suficiente de inimigos naturais que possa 
suprimir a praga, ou ambas as condições simultaneamente. Esta condição é 
reconhecida como nível de Não Ação (NA). No segundo caso, o controle é 
realizado imediatamente a detecção do NC de determinada praga. 

Seja qual for a estratégia adotada no manejo da cultura, a produção é influen-
ciada pelo tipo de manejo, ambiente e genótipo escolhido. O tipo de manejo 
pode alterar o ambiente que é caracterizado pelas variáveis do solo e clima. 
O genótipo é caracterizado pelo cultivar utilizado e sua adaptabilidade às 
condições do ambiente. A forma de utilização do genótipo pode ser altera-
da, que seja pela escolha de espécies disponíveis, novas culturas e seleção 
e melhoramento de cultivares mais adaptadas. A modificação do ambiente 
inclui a época mais apropriada de plantio, a população de plantas, espaça-
mentos e configurações adequados, alteração na competição com outros or-
ganismos, o preparo e as mudanças nas condições do solo para sua máxima 
eficiência (Altieri, 1989a). 

No manejo agroecológico do algodoeiro, para que as estratégias propiciem 
retornos satisfatórios com as culturas envolvidas no sistema produtivo, o cul-
tivo adotado deve ser compatível com a redução da competição imposta por 
artrópodes-praga. O cultivo em áreas férteis, onde há plantas e genótipos 
selecionados, deve resultar em um ambiente favorável as plantas e aos in-
setos benéficos e desfavorável as pragas. Consequentemente, a população 
das pragas remanescente na lavoura, pode ser mantida abaixo do nível de 
dano econômico, através da adoção do controle alternativo e de medidas de 
controle cultural (Altieri, 1989a, 1989b; Gliessman, 2005).
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Neste contexto, a busca conjunta e participativa de alternativas locais que 
garantam o sucesso da produção agroecológica, é um grande desafio para 
pesquisadores e produtores rurais (Almeida; Silva, 1999; Bastos et al., 2006; 
Campolin; Feiden, 2011).

Preparo e fertilidade do solo 

O preparo do solo (Figura 3) deve ser realizado, dentre vários aspectos, con-
forme o seu tipo, a região e as condições climáticas. Entre os aspectos princi-
pais a serem avaliados tem-se o grau de compactação do solo, o volume de 
restos culturais e de invasoras e a fertilidade do solo, até a profundidade ex-
plorada pelas raízes. Desta forma, o manejo adequado consiste na associa-
ção de práticas para preservação ou melhoria das condições do solo, tendo 
cada região suas particularidades, o que exige diferentes manejos (Ferreira; 
Lamas, 2006). 

No plantio convencional, podem ser utilizados equipamentos de disco, ou 
seja, arados ou grades. A aração visa eliminar as camadas superficiais com-
pactadas, favorecer o arejamento, a penetração de água no solo e o cresci-
mento adequado das raízes. O arado deve ser regulado para fazer sua ope-
ração na profundidade de 25 a 35 cm (Ferreira; Lamas, 2006). Como método 
de controle, a aração do solo ou a simples ação mecânica dos implementos 
agrícolas na camada superficial, possibilita que larvas e pupas de insetos 
sejam eliminadas por sua exposição, à superfície do solo, aos raios solares 
(Gallo et al., 1988).

Figura 3. Preparo do solo: (A) com cultivador a tração animal; (B) com utilização de trator. 
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A fertilização do solo deve ser baseada nas recomendações de técnicas de 
preparo e adubação orgânica, sendo imprescindível para sua fertilidade e 
estrutura, tendo consequências altamente positivas para o crescimento e for-
mação de plantas desenvolvidas, proporcionando uma lavoura menos vul-
nerável ao ataque de pragas (Beltrão et al., 2009a). Por outro lado, plantas 
cultivadas sob condições de estresse, quer sejam debilitadas pela falta de 
nutrientes ou que apresentem condições desfavoráveis a seu crescimento e 
desenvolvimento normal são, em geral, mais suscetíveis ao ataque por inse-
tos herbívoros (White, 1974, 1978, 1984; Toumi et al., 1984; Mattson; Haack, 
1987).

Como fonte alternativa aos fertilizantes químicos, a adubação orgânica e fon-
tes naturais de nutrientes, podem ser obtidas de rochas de origem. A aduba-
ção orgânica, diferentemente da adubação mineral, disponibiliza os nutrientes 
às plantas lentamente, devido à dependência da mineralização dos mesmos 
pelos micro-organismos do solo (Brady, 1989), possibilitando a reciclagem 
de parte dos nutrientes extraídos pelas plantas, além de ter, em geral, baixo 
custo em comparação aos fertilizantes comerciais (Beltrão et al., 2009a).

Época de semeadura

Entende-se por época de plantio o período do ano mais apropriado para o 
início de cultivo de uma espécie vegetal. A semeadura em época inadequada 
pode ocasionar problemas no percentual de germinação e no crescimento 
inicial das plantas (Lazzarotto, et al.,1998). O plantio pode ser realizado de 
forma manual, com utilização de matraca ou tratorizado (Figura 4).

A uniformidade de emergência das plantas, proporcionada pelo plantio de 
sementes de algodão na época correta, pode ser responsável pelo aumento 
da eficiência no controle de pragas e redução dos custos de produção (Gridi-
Papp et al., 1992), sendo também considerada uma importante estratégia 
de convivência com as pragas nos agroecossistemas tradicionais (Morales, 
2002). 

Devido à cultura do algodoeiro ser diretamente influenciada pelas condições 
ambientais, a época de semeadura deve estar em conformidade com o zo-
neamento agroecológico (Silva et al., 2009).
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Figura 4. Formas de plantio: (A) manual; (B) matraca; (C) tração animal; (D)  tratorizado. 

O plantio das sementes de algodão em época uniforme tem por objetivo que-
brar a sincronia entre a oferta abundante de alimentos e a ocorrência dos 
insetos-praga, reduzindo o número de gerações e, ao mesmo tempo, evitan-
do o aumento da densidade populacional do inseto (Figura 5). Isto permitirá 
que a colheita e a destruição dos restos de cultura sejam realizadas de forma 
uniforme e mais precoce. O plantio realizado com diferentes datas, ou seja, 
de maneira desuniforme para uma mesma região, favorecerá o surgimento 
precoce dos insetos na lavoura e, consequentemente, a sobrevivência por 
um maior período de tempo. Por outro lado, plantios tardios, elevarão o custo 
de produção da cultura (Beltrão et al., 2009a). 

A semeadura uniforme tem um papel muito importante na redução e impacto 
do bicudo na cultura do algodoeiro (Gabriel et al., 1997). Em relação às larvas 
do bicudo, a principal causa da mortalidade natural deve-se a adequação da 
época de plantio a alguns fatores climáticos. Isto confere interferência nas 
populações de bicudo devido à dessecação dos botões florais, sob ação de 
baixa umidade e alta temperatura (Ramalho; Silva,1993).
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Figura 5. Efeito de época de semeadura, migração e infestação de insetos-praga.
Fonte: Almeida et al. (2019).

Pesquisas relacionadas ao plantio antecipado em associação à destruição 
de soqueiras têm verificado sua grande importância no manejo das pragas- 
chave do algodoeiro (Javaid, 1995). Entretanto, os plantios antecipados pos-
sibilitam o incremento da propagação de insetos sugadores. Por outro lado, 
as maçãs maturam mais cedo, o que permite escapar do ataque da lagarta 
rosada (Ibrahim, 1997). 

Espaçamento e densidade de plantio 

A cultura do algodoeiro deve ser semeada de forma que, com a emergência 
das plantas, se atinja alta densidade dentro das fileiras e baixa entre as fileiras. 
A menor densidade entre fileiras facilitará a penetração dos raios solares, dos 
inimigos naturais, especialmente dos parasitoides, assim como o deslocamento 
de gotas da calda de bioinseticidas até o alvo biológico (Beltrão et al., 2009a). 
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Botões florais caídos ao solo, infestados com larvas do bicudo, com a pene-
tração e incidência direta do sol, sofrerão dessecação, ocasionando a morte 
do inseto (Ramalho; Silva,1993).

Assim, espaçamentos largos são recomendados para o plantio do algodão 
em sistemas de cultivo agroecológico, por ser uma estratégia de convivência 
com o bicudo, além de possibilitar a utilização dos consórcios (Silva et al., 
2007). Espaçamento de 1,10 m x 0,40 m propicia melhor resposta produtiva 
em sistema de plantio do algodoeiro orgânico, em razão da manipulação do 
microclima no algodoal, reduzindo a disseminação de insetos e doenças, pos-
sibilitando condições para que haja mortalidade natural do bicudo (Swezey et 
al., 1999; Costa et al., 2008). 

Cultivares coloridas de algodão, BRS Safira, BRS Rubi e BRS Verde, chegam 
a produzir em média, respectivamente, 1.915, 1.948 e 2.146 Kg de algodão 
em caroço.ha-1, no espaçamento variando de 0,75 m a 1,0 m e densidade de 
10-12, 10-12 e 7-14 plantas por metro. Nestas condições o ciclo de cultivo 
varia de 130 a 150 dias (Carvalho et al., 2009a, 2009b, 2009c). A população 
ideal para a cultivar BRS 200 Marrom é de 40.000 plantas por ha, podendo 
usar o espaçamento de 1,00 m x 0,30 m com duas plantas/cova ou 4 a 6 
plantas/metro linear (Queiroga et al., 2008).

Cultivares brancas de algodão, BRS Seridó, BRS 187-8H, BRS Araripe e 
BRS Aroeira, produzem em média 2.222, 2.434, 2.725 e 3.841 Kg de algodão 
em caroço.ha-1, no espaçamento de 1,0; 0,8-,09; 0,9-1,0 e 0,9 m e densidade 
de 5, 6-7, 7-8 e 5-10 plantas por metro. O ciclo de cultivo varia de 130 a 140 
dias.  (Costa et al., 2003; Vidal Neto et al., 2006a, 2006b; Freire et al., 2009). 

Manipulação de cultivar

Sustentável e economicamente viável, a utilização de plantas resistentes 
aos insetos-praga, é uma tática eficiente e totalmente compatível ao mane-
jo agroecológico do algodoeiro. Sem custo adicional por estar incluída nas 
características de resistência às pragas na semente, ou seja, na variedade 
a ser utilizada, tem entre outras vantagens, o menor esforço na sua utiliza-
ção, quando comparado com outros métodos; a não adição de custos de 
aplicação; a compatibilidade com a maioria das outras táticas de controle; a 
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especificidade para determinado inseto, não possuindo efeito negativo sobre 
os insetos benéficos (Norris; Kogan, 1980).

Entre as várias causas de resistência aos insetos, destacam-se a ausência 
de nectários nas nervuras basais das folhas (sem nectários extraflorais), às 
folhas tipo quiabo (okra) (Figura 6), ou seja, que apresentam lóbulos estrei-
tos e as folhas com alta densidade de glândulas de pigmentos (Lukefahr et 
al.,1975). A influência negativa da ausência de nectários sobre populações de 
pragas do algodoeiro também tem sido registrada em relação aos inimigos 
naturais (Soares et al., 1998; Soares; Farias, 2000).
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Figura 6. Folha okra de algodoeiro.
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Os caracteres coloração vermelha das folhas e do caule do algodoeiro, bráctea 
frego e a folha okra são também fatores morfológicos de resistência ao bicudo. 

A coloração vermelha das folhas e do caule do algodoeiro foi um dos primei-
ros caracteres da planta a ser reconhecido, conferindo resistência ao bicudo 
(Reddy; Weaver Junior, 1975). 

Folhas tipo frego se caracterizam por brácteas estreitas, alongadas e retorci-
das, que se curvam para fora da estrutura frutífera. A resistência ao bicudo, 
neste caso, é medida por meio da menor atratividade à oviposição em plantas 
com este tipo de bráctea (Niles, 1980). 

As plantas de algodoeiro com folhas okra, por ter a massa foliar reduzida em 
até 40%, permitem a passagem de mais de 70% da radiação solar incidida, 
sendo, por um lado, diminuída a umidade relativa do ar e, por outro, elevada 
a temperatura do solo, proporcionando a morte por desidratação das formas 
jovens (Matthews; Tunstall, 1994). 

 As características de folhas tipo frego e okra são também muito importantes 
por facilitarem a penetração de bioinseticidas na planta, promovendo uma 
melhor cobertura na aplicação dos produtos, além de deixar os insetos mais 
expostos ao seu contato, ao mesmo tempo em que também ficam mais sus-
cetíveis à ação dos inimigos naturais. 

As características morfológicas das plantas de algodoeiro, presentes em ge-
nótipos do gênero Gossypium, como ausência de tricomas, a densidade de 
glândulas de pigmentos no botão floral e a ausência de nectários, também 
podem interferir negativamente no ataque das lagartas das maçãs (Ha et al., 
1987; Smith, 1992). 

O efeito adverso de compostos químicos sobre os insetos é considerado outro 
tipo de resistência de plantas, denominado antibiose. Entre os diversos com-
postos produzidos pelo metabolismo secundário das plantas, destacam-se 
o gossipol, o óxido de cariofileno, o hemigossiplone e os quatro tipos de he-
liocides (H1, H2, H3 e H4), que atuam contra o complexo das lagartas das 
maçãs e do bicudo (Stipanovich et al., 1986). Em cultivares com alto teor de 
gossipol, há um menor consumo do conteúdo interno da maçã, promoven-
do deterrência alimentar, ou seja, efeito de inibição alimentar (Kuznetsova, 
1986).
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Outros caracteres governados pela ação do ambiente podem também inter-
ferir na manifestação da resistência, apesar da maioria dos caracteres que 
expressam resistência às pragas esteja sob controle genético (Kogan, 1982). 
Fatores influenciados pelas variações ambientais são a não ocorrência simul-
tânea ou assincronia entre a ocorrência do inseto (biologia) e o período crítico 
da planta hospedeira (fenologia), podendo ser expresso pela precocidade 
das variedades, rápida maturação das estruturas reprodutivas/produtivas etc, 
sendo reconhecida como pseudoresistência (Painter, 1951). 

Cultivares de ciclo curto tem sido sugeridas para reduzir o tempo de exposição 
das plantas à colonização e infestação da broca-do-algodoeiro, bicudo, lagarta- 
das-maçãs e da lagarta-rosada (Beltrão et al., 2009a). Este aspecto está dire-
tamente relacionado ao curto período de floração/frutificação, que corresponde 
ao período que será responsável pela produção efetiva de algodão. 

Além das cultivares de ciclo curto, que favorecem o escape da cultura do 
ataque de pragas, a associação desta tática com a destruição dos restos de 
cultura, é considerada como componente-chave nos sistemas de manejo da 
praga (King et al., 1996).

Policultivo

O manejo do ambiente inclui o arranjo da cultura no tempo e no espaço e das 
práticas culturais, podendo influenciar as variáveis de solo e clima. Para mu-
dança do ambiente, necessário se faz a adoção de métodos culturais como 
plantio na estação e época adequadas; utilização de populações de plantas, 
espaçamentos e configurações ótimas; alteração na competição com outros 
organismos vivos e preparo correto do solo (Altieri, 1989a). 

Os sistemas de produção da agricultura familiar no Semiárido nordestino ca-
racterizam-se pela diversidade do tipo de exploração, quer seja de roçados 
ou de cultivo forrageiro para criação de animais, predominando os pastos 
nativos e o plantio de forrageiras adaptadas às condições edafoclimáticas da 
região (Silveira et al., 2002; Menezes et al., 2005). 

O crescimento simultâneo de duas ou mais culturas na mesma área, define 
a condição do policultivo, possibilitando a diminuição de custos, dieta diversi-
ficada, produção estável, redução dos riscos, uso eficiente da mão-de-obra, 
intensificação da produção com mínimos recursos, diminuição no uso de in-
sumos externos e uso eficiente da terra (Altieri, 1989a) (Figura 7).
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Figura 7. Policultivo:  (A) milho x algodão; (B) algodão x coentro. 
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A variação dos efeitos dos policultivos sobre as populações de insetos vai 
depender das combinações e arranjos culturais utilizados (Altieri et al., 2003), 
o que, por outro lado, não implica necessariamente na diversificação do 
agroecossistema, ou seja, é necessário que haja funcionalidade, com plantas 
adequadas a cada local e que suporte a densidade populacional de insetos 
fitófagos e de inimigos naturais (Sujii et al., 2010).

A redução do ataque de pragas é considerada como uma das vantagens 
agronômicas mais enfatizadas do policultivo, em função dos insetos herbí-
voros atingirem normalmente maiores densidades populacionais em mono-
cultivo, quando comparadas aos cultivos diversificados (Vandermeer, 1989; 
Coll; Bottrel 1994; ), sendo isso explicado pelo fato da maior diversidade dos 
agroecossistemas envolvidos (Tahvanainen; Root, 1972) no que diz respeito 
a oferta de alimento, além de proporcionar a manutenção dos insetos bené-
ficos e, consequentemente, obterem menores perdas por ataque das pragas 
(Quinderé; Santos, 1986).

A diversidade de alimento nos policultivos dificulta a localização das plantas 
hospedeiras dos insetos-praga, além de propiciar alteração no microclima da 
cultura e, ao mesmo tempo, incrementar as populações de inimigos naturais. 
Esta condição é corroborada pelo fato de que a descoberta da planta hospe-
deira pelos insetos envolve a percepção olfativa de substâncias voláteis emi-
tidas pelas plantas não hospedeiras em sistemas de policultivo, dificultando a 
localização da planta hospedeira (Altieri, 1993). 
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O policultivo pode também interferir nos estímulos visuais dos insetos, dificul-
tando a localização das plantas hospedeiras, pela redução do contraste entre 
plantas e o solo. Isto pode ter como consequência a perda de tempo para de-
tectar a planta hospedeira, fazendo com que a permanência em policultivos 
seja menor do que em monocultivos (Andow, 1991). 

Existe a tendência de que pragas generalistas, ou seja, que se alimentam de 
grande variedade de culturas de diferentes famílias sejam muito mais adapta-
das a sistemas produtivos em policultivos do que as especialistas, sendo este 
aspecto detectado em consórcio de milho com o feijão (Bastos et al., 2003). 

Além do efeito do consórcio sobre insetos herbívoros, tem-se verificado uma 
maior abundância de inimigos naturais, resultando em uma maior diminuição 
na população das pragas (Root, 1973). A abundância de inimigos naturais 
está diretamente relacionada à maior diversidade de herbívoros e vice-versa, 
de fontes alimentares (néctar e pólen), melhores condições de abrigo, micro-
clima, dispersão e reprodução nos sistemas produtivos diversificados (Root, 
1973; Andow; Risch, 1985; Sheehan, 1986; Bugg et al., 1987; Andow, 1991). 

O consórcio do algodoeiro com diversas culturas tem possibilitado o menor 
impacto de insetos sugadores e do complexo de lagartas que atacam as ma-
çãs, o que confere a redução de perdas na produção, além de contribuir para 
elevação da densidade populacional de parasitóides e predadores de uma 
grande diversidade de espécies (Chakravarthy et al., 1997; Mote et al., 2001; 
Gabr; Sourial, 2001; Katole; Yadgirwar, 2002). Níveis aceitáveis do nível de 
dano do bicudo têm sido mantido por meio da adoção de táticas que incluem 
a introdução de diversidade de culturas no campo com o plantio em linhas pa-
ralelas às de algodão de espécies como a leucena, gergelim, girassol, milho 
e plantas do gênero Vigna (Beltrão et al., 2009a). 

Em sistemas de consórcio em que o algodoeiro é a cultura principal, tem 
sido priorizado culturas de ciclo curto e pouco competitivas como o feijão de 
arranca (Phaseolus vulgaris), feijão de corda (Vigna unguiculata), amendoim 
(Arachis hypogeae) ou o coentro (Coriandrum sativum) (Silva et al., 2009). 

No contexto do cultivo agroecológico, é imprescindível se considerar que a 
adoção dos policultivos pelos cotonicultores do Nordeste não é apenas uma 
tática a mais a ser incorporada no manejo integrado de pragas do algodoeiro, 
mas um diferencial para que haja sustentabilidade ecológica, social e econô-
mica (Beltrão et al., 2009a).
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Catação de botões florais e maçãs caídas no solo

A catação de botões florais e maças caídas no solo é bastante antiga, reco-
mendada para o controle do bicudo, foi desenvolvida no início do século 20, 
nos Estados Unidos (Coad; McGehee, 1917; Cultura..., 1985; Bleicher, 1989,  
1990). Dependendo das condições do ambiente, da cultivar e da proximidade 
de outras lavouras de algodoeiro, esta prática pode reduzir em até 60% o 
controle do bicudo por meio de pulverizações (Burt et al., 1969; Beltrão et al., 
1997). 

A técnica de coleta de estruturas reprodutivas da planta para controle do 
bicudo (larvas, pré-pupas e pupas), isto é, botões florais e maçãs caídas no 
solo, leva em consideração o tamanho da área. Em lavouras de pequeno por-
te de algodão, ou seja, áreas de agricultura familiar e sem restrição de mão 
de obra, o intervalo entre uma coleta e outra de todos botões e maçãs deve 
ser semanal, com início ao se detectar o primeiro botão floral caído no solo. 
Em áreas maiores, a coleta das estruturas reprodutivas deve ser realizada 
apenas nas bordaduras (15 a 20 fileiras no entorno da lavoura), realizando- 
se uma a duas coletas por semana (Bleicher, 1990; Busoli, 1991; Cruz, 1991; 
Santos, 1991). 

A catação pode ser manual ou com auxílio de catador (Figura 8) (Beltrão et 
al., 1993).

Após a coleta dos botões florais caídos no solo, sua eliminação deve ser fei-
ta após três ou quatro dias (Elzakker, 1999). Entretanto, recomenda-se que 
parte ou todas as estruturas, dependendo da quantidade coletada, devam 
ser mantidas em caixas teladas, até a emergência dos adultos do bicudo e 
de seus parasitóides. Os adultos do bicudo serão eliminados e os parasitoi-
des liberados na área de algodão (Almeida et al., 2008), para que exerçam 
o controle biológicos das larvas do bicudo no botão ou maçãs do algodoeiro.

A catação e destruição dos botões florais do algodoeiro é considerada uma 
medida eficiente na redução do bicudo. Esta tática foi, provavelmente, a que 
mais contribuiu para o declínio nos níveis populacionais do bicudo no Delta 
do Mississippi (King et al., 1996).
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Cultura armadilha ou planta-isca

O conceito de cultura armadilha é aplicado a espécies de insetos que se mul-
tiplicam normalmente em diferentes culturas, denominadas espécies genera-
listas. Assim, a cultura armadilha preconiza a utilização de uma outra espécie 
de planta, que é utilizada para atrair o inseto-praga, de forma a impedir ou 
dificultar a espécie cultivada como principal de ser atacada e sofrer dano eco-
nômico (Aiyer, 1949; Vandermeer, 1989). Este conceito foi introduzido mais 
tarde com o objetivo de obter controle do bicudo no início do ciclo da cultura 
(King et al., 1996), apesar desta praga não ser generalista. 

O uso da cultura armadilha (Figura 9), através do plantio antecipado do al-
godão, foi recomendado como medida de controle de bicudos que saem das 
áreas de refúgio (Scott et al., 1974).

A utilização de planta armadilha faz parte dos métodos culturais de controle de 
pragas. Está tática, a princípio, foi baseada na atratividade diferenciada de 
uma determinada variedade ou espécie vegetal sobre outra. A preferência da 
mosca-branca (Bemisia tabaci B) ao gergelim, em relação ao feijão-de-corda 
em consórcio, é uma constatação dessa atratividade. O ataque das pragas 
diminui, em geral, quando é aumentada a diversidade de culturas, por fa-
vorecer à alteração de comportamento dos artrópodes fitófagos e de seus 
inimigos naturais (Melo; Bleicher, 2006). Além da mosca-branca, as saúvas 
cortadeiras são altamente atraídas pelo gergelim, sendo uma excelente op-
ção para uso como planta-isca na lavoura.

Figura 8. Catação de botões florais. (A) manual; (B) catador de botão floral. 
Fonte: Beltrão et al. (1993).
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Figura 9. Cultura armadilha ou planta-isca. 

Lavouras de sorgo, milho e feijão, cultivadas no entorno de lavouras de algo-
doeiro, proporcionam atração da maioria das pragas associadas, assim como 
da população de artrópodes predadores, sendo a atratividade sobre estes or-
ganismos, muito maior nas áreas com culturas armadilhas do que nas áreas 
com cultivos isolados (El-Heneidy; Sekematte, 1996). 

Na Austrália, programa de manejo envolvendo a utilização de culturas ar-
madilhas como feijão guandu e grão de bico visa minimizar a dispersão de 
Helicoverpa armigera para as lavouras de algodão e diminuir a migração para 
outras culturas (Australia Central Highlands Cotton Growers and Irrigators 
Research and Technical Group, 1999). 

Plantas atrativas aos inimigos naturais

A diversidade de plantas estimada no mundo é de quase 248 mil espécies, 
entretanto, somente uma reduzida quantidade tem seu potencial estudado 
como planta atrativa de inimigos naturais, representando um total de 165 
espécies de plantas (Fiedler et al., 2008).

Ambientes diversificados proporcionam uma maior eficácia do controle bio-
lógico do que em área de monocultivo, ao mesmo tempo em que fornecem 
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recursos necessários para a atração e manutenção de parasitoides e preda-
dores (Landis et al., 2000; Begum et al., 2006). 

Dentre as funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies de 
seres vivos existentes no espaço e no tempo, podem ser citadas a polini-
zação, a herbivoria, o parasitismo, a predação e a simbiose, resultando em 
processos de autorregulação do fluxo de energia e ciclagem de nutrientes 
(Atkins, 1978; Vale et al., 1998 ; Aguiar-Menezes; Menezes, 2005).

Em monocultivos os insetos encontram condições ideais para reprodução e 
multiplicação, exigindo medidas de controle imediatas para se evitar que seja 
atingido o nível de dano econômico e causar sérios prejuízos econômicos 
(Nicholls et al., 1999; Altieri; Nicolls, 2004).

As plantas atrativas favorecem a sobrevivência e a reprodução dos inimigos 
naturais por ofertar abrigo, locais de acasalamento e oviposição e alternati-
vas de alimento como pólen e néctar e/ou presas ou hospedeiros alternativos. 
Estes recursos fazem com que esses organismos permanecem na lavoura 
mesmo quando na ausência ou em baixa densidade populacional dos insetos 
hospedeiros, diminuindo a migração para outros sistemas agrícolas (Landis 
et al., 2000; Altieri et al., 2003; Haenke et al., 2009; Aguiar-Menezes, 2010).

Em relação às fontes de proteínas provenientes do pólen para a maturação 
sexual e desenvolvimento dos ovos, os adultos de parasitoides (microhime-
nópteros e taquinídeos) e alguns predadores (sirfídeos, joaninhas, crisopí-
deos etc), necessitam de néctar (Hickman; Wratten, 1996). As larvas, ao con-
trário, se alimentam apenas de artrópodes herbívoros (Smith, 1960; Colley; 
Luna, 2000; Berndt; Wratten, 2005).

Para implantação da lavoura, o planejamento adequado do sistema produtivo 
consiste em uma etapa importante para seu sucesso. Visando aumentar a 
população de inimigos naturais, a manipulação do habitat nas áreas de culti-
vo agrícola pode ocorrer ao nível da cultura, da propriedade ou da paisagem 
e podem incluir rotação de culturas, cultivo de plantas de cobertura, manejo 
da vegetação, consorciação de culturas ou sistemas mais complexos de cul-
tivo, como corredores ecológicos e sistemas agroflorestais (Nicholls, 2006).  
Diferentes formas de distribuição de plantas atrativas (Figura 10) podem ser 
utilizadas nos sistemas produtivos (Aguiar-Menezes; Silva, 2011).
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Figura 10. Formas de distribuição de plantas atrativas para inimigos naturais em cultu-
ras agrícolas: (A) ilha central; (B) várias ilhas; (C) bordaduras; (D) faixas; (E) – mandala. 
Fonte: Aguiar-Menezes e Silva (2011).

Controle biológico 

A ação de parasitoides, predadores ou patógenos sobre seus hospedei-
ros, de forma a mantê-los em um nível populacional abaixo do que ocor-
reria normalmente sem a sua interferência (Debach, 1964) ou a regulação 
da quantidade de plantas e animais por inimigos naturais ou simplesmente 
o restabelecimento do equilíbrio da natureza (Bosch et al., 1982) tem sido 
considerado, por definição, controle biológico.

O controle biológico divide-se conforme sua utilização nos agroecossis-
temas em natural e aplicado. O controle natural das populações consiste 
na regulação de uma população pela ação coletiva dos fatores ecológicos 
de natureza física e biológica, ou seja, é aquele que, por meio da mani-
pulação ambiental, atende ao preceito básico da conservação dos inimi-
gos naturais (Debach; Huffaker, 1971; Aguiar-Menezes, 2003; Berti Filho; 
Macedo, 2011). O controle aplicado compreende a introdução e manejo de 
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inimigos naturais para controlar as pragas a partir de condições artificiais 
exercido pelo homem (Bosch et al., 1982). Desta forma, a liberação artifi-
cial de inimigos naturais, a partir do surgimento dos insetos com potencial 
para se tornarem praga, faz parte da estratégia adotada para minimizar 
a assincronia de ocorrência entre as pragas e inimigos naturais (Bellows; 
Hassell, 1999). 

Os agentes de controle biológico são denominados de predadores, parasi-
toides (entomófagos) e patógenos (entomopatógenos). O predador, normal-
mente é maior que seu hospedeiro, se alimenta de mais de uma presa para 
seu completo desenvolvimento e tem vida livre durante seu ciclo de vida. O 
parasitoide geralmente é do mesmo tamanho que sua presa, necessitando 
de apenas um indivíduo para completar seu ciclo biológico, sendo de vida 
livre, na fase adulta. O patógeno é um microrganismo (vírus, bactéria, ne-
matoide etc) que vive e desenvolve-se interna ou externamente sobre seu 
hospedeiro (Berti Filho; Macedo, 2011).

Nos agroecossistemas, a diminuição da infestação dos insetos-praga é uma 
resposta à elevação da densidade populacional dos inimigos naturais, sendo 
que o contrário também é verdadeiro. Isto sustenta a tese da autossusten-
tabilidade do controle biológico, visto que diferente de outros métodos de 
controle, por não ocorrer a dependência da densidade populacional da praga 
(Debach; Rosen, 1991).

Na região Nordeste, em particular, a conservação e aumento de populações 
nativas de inimigos naturais tem grande chance de sucesso, pelo fato dos 
agroecossistemas algodoeiros apresentarem um rico complexo de artrópodes 
benéficos e de microorganismos entomopatogênicos (Beltrão et al., 2009a).

Esses inimigos naturais podem ser utilizados em programas de manejo 
agroecológico de forma conservacionista ou via liberações artificiais de in-
setos criados em laboratório. As liberações realizadas artificialmente podem 
ser feitas em grande ou pequena escala, ou seja, de forma inundativa ou ino-
culativa, cujos objetivos são o controle eficaz e imediato ou pelo incremento 
de populações para a manutenção das pragas em baixos níveis ao longo do 
tempo (Bastos et al., 2006). 
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Inimigos naturais

Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogramatidae)

O Trichogramma (Figura 11A) é uma vespa diminuta com menos de um mi-
límetro de comprimento, cujo ciclo biológico é completado entre oito a dez 
dias, que compreende do período embrionário ao período pupal. É um dos 
agentes de controle biológico mais utilizado no mundo e tem preferência por 
ovos (Figura 11B) de espécies de Lepidópteros.

São hospedeiros deste parasitoide mais de 200 espécies (Morrison, 1985; 
Almeida et al., 1998), sendo Trichogramma pretiosum, a espécie mais estu-
dada na cultura algodoeira, no continente americano.

O Trichogramma requer vários cuidados, desde sua criação até a liberação, 
para que o controle dos insetos-praga atinja o sucesso na lavoura, conforme 
descrito abaixo (Almeida, 1996, 2013; Almeida et al., 1998). 

Para que haja eficiência do parasitoide na lavoura, duas medidas são im-
portantes antes da liberação: 1) O transporte de Trichogramma (ovos pa-
rasitados) deve ser realizado em recipiente de isopor com gelo ou prefe-
rencialmente gelo artificial (material congelante reutilizável atóxico), para 
evitar que os parasitoides sofram com a ação de temperatura elevadas. 
Na impossibilidade desta medida, recomenda-se mantê-los a sombra, de 
maneira a proteger da incidência direta dos raios solares. 2) A liberação de 
adultos (Figura 11C) deve ser realizada doze horas após a sua emergência. 
No caso de a liberação não ser imediata a aquisição do parasitoide, este 
deve ser mantido sob condições controladas em ambientes climatizados 
ou ambiente ventilado, ou ainda em refrigeração (aprox. 17oC), quando os 
adultos ainda não emergiram. 

Para liberação na lavoura, algumas medidas devem ser executadas para 
que se atinja a maior eficiência possível do parasitoide na busca e controle 
de seu hospedeiro: 1) a liberação do parasitoide deve ser realizada por 
pessoal capacitado em técnicas de liberação de Trichogramma; 2) horá-
rios mais cedo, pela manhã ou ao final da tarde, devem ser preferidos para 
liberação, de forma que o parasitoide não seja submetido ao períodos 
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quentes do dia; 3) chuvas e ventos fortes devem ser evitados; 4)  recipien-
tes de liberação com os cartões de ovos parasitados não podem ser ex-
postos ao raios solares, pois podem afetar os parasitoides; 5) a liberação 
de adultos emergidos de cartões com ovos parasitados, o caminhamento 
na lavoura para liberação de adultos, deve ser feita acompanhando-se as 
linhas de cultivo, de forma que parte dos parasitoides sejam liberados a 
cada 25 passos; 6) a liberação do parasitoide não deve, preferencialmen-
te, ser realizada após 24 horas de sua emergência, podendo, entretanto, 
ser feita de um dia para o outro; 7) ao se utilizar recipientes de liberação, 
esperar que uma grande quantidade de indivíduos do parasitoide emerjam 
de forma simultânea ou em um pequeno intervalo, para sua liberação; 8)
para liberação do parasitoide em dispositivos de liberação (Figura 11D), 
utilizar  cartões com aproximadamente 13 cm2 (5,08 cm x 2,54 cm) por 
dispositivo;  na lavoura, deve-se distribuir 15 dispositivos de liberação/ha, 
distanciados de 15 m entre si. 

Atualmente, ovos de hospedeiro alternativo parasitados por Trichogramma 
têm sido liberados via drone, atingindo-se grandes áreas, podendo-se libe-
rar em aproximadamente 400 ha, em duas passagens na área de liberação 
(Figura 11E).

Figura 11. Trichogramma: (A) adulto emergindo de ovo de Alabama argillacea; (B)  
ovo parasitado (esquerda superior) e não parasitado (direita inferior); (C) liberação de 
adultos de Trichogramma pretiosum; (D) dispositivo de liberação de Trichogramma em 
cartões; (E)  liberação de ovos parasitados com Trichogramma com drone.
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Catollaccus grandis (Hymenoptera: Braconidade) 

Catolaccus grandis é um ectoparasitoide, portanto se desenvolve e se ali-
menta externamente de larvas e pupas de bicudo (Anthonomus grandis). Na 
lavoura ocorre simultaneamente com surgimento do bicudo, de forma a exer-
cer o parasitismo ao detectar botões florais caídos no solo. É um inimigo 
natural com grande capacidade de localização de sua presa, de forma que 
larvas do terceiro instar do bicudo são facilmente detectadas em situações de 
baixa infestação no campo (Morales-Ramos; King, 1991; Ramalho et al., 1998).

A ação de C. grandis (Figura 12) sobre o bicudo, ocorre pela detecção das 
formas imaturas no interior de botões florais, podendo realizar o parasitismo 
e/ou paralização, que é exercido apenas pela fêmea do parasitoide. Esta, no 
momento da paralisação da larva do bicudo, pode se alimentar da hemolinfa 
e injetar toxinas que normalmente provoca a morte da presa. Nesta condição, 
o parasitoide não oviposita sobre as larvas ou na parede interna do botão 
floral (Ramalho et al., 1998).

Em condições de temperatura de 25°C e 30°C, a fecundidade das fêmeas de 
C. grandis diminui apenas quando completam 31 e 20 dias de vida, cessando 
a postura com a morte dos indivíduos. Submetidas a 25°C e 30°C a fecun-
didade diminui quando atingem, respectivamente, 31 e 20 dias de idade, e 
é finalizada com a morte dos insetos. A capacidade reprodutiva média das 
fêmeas é de 173 e 254 ovos a 25°C e 30°C, respectivamente. A viabilidade 
dos ovos a 25°C (74%) é menor do que quando são desenvolvidos a 30°C 
(85%) (Ramalho; Malaquias, 2015).
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Figura 12. Catolaccus grandis: (A) adultos parasitando larva do bicudo; (B) ovos 
sobre larva do bicudo; (C) larva e (D) pupa do parasitoide. 
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Liberações inundativas de C. grandis, tem proporcionado a mortalidade de 
80% do bicudo nos botões, em condições de campo (Ramalho et al., 2000). 
Nesta forma de liberação, os parasitoides devem ser liberados a partir do 
quarto ao 32° dia à 25°C e do terceiro ao 20° dia de vida à 30°C. As libera-
ções inoculativas devem ser realizadas a partir quarto ao 32° dia à 25°C e do 
terceiro ao 20° dia de vida à 30°C (Ramalho et al., 1998). 

Bracon vulgaris (Hymenoptera: Braconidae) 

Bracon vulgaris, também reconhecido como ectoparasitoide, ocorre em sin-
cronia com o bicudo do algodoeiro com o surgimento das maçãs atacadas 
(Ramalho; Malaquias, 2015). Os Adultos e fêmeas são de cor amarelada e 
medem, respectivamente, 2,86 mm e 3,29 mm de comprimento (Wanderley 
et al., 2007). 

O parasitismo, realizado pela fêmea, ocorre quando o ovipositor é introdu-
zido na larva hospedeira, dentro da maçã atacada pelo bicudo. As larvas 
do bicudo são imobilizadas durante a injeção de toxinas pelo parasitoide. 
Geralmente, com a postura são ovipositados um ou mais ovos sobre a larva 
do bicudo e/ou na parede interna da maçã, desenvolvendo-se mais de um 
indivíduo de B. vulgaris (Figura 13). Os parasitoides constroem casulos, que 
podem estar juntos ou distantes um do outro (Ramalho; Malaquias, 2015), 
sendo a agregação destes casulos, provavelmente uma estratégia de defesa 
da espécie (Wanderley, 1998).

Figura 13. Bracon vulgaris: (A) fêmeas adultos parasitando larva do bicudo em na 
parte inferior de cela de parafilm “M” (Foto: Raul Porfirio de Almeida); (B) ovos sobre 
larva do bicudo; (C) larvas e (D) pupa do parasitoide. 
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O parasitismo de larvas do bicudo por B. vulgaris é realizado, preferencial-
mente, em maçãs do algodoeiro na planta (Ramalho; Wanderley, 1996), che-
gando a uma média de 72 larvas à temperatura de 25°C e de 25 larvas à 30°C 
(Ramalho et al., 2011), sendo isto devido a maior mobilidade das larvas do 
bicudo à 25°C do que à 30°C (Ramalho; Malaquias, 2015). 

A duração do período de oviposição à 25°C (30 dias) é maior do que a 30°C 
(14 dias), que caracteriza uma tendência de a fecundidade diminuir à medida 
que o parasitoide é submetido a temperaturas mais elevadas. O aumento da 
temperatura favorece a postura de ovos por larva do bicudo, que varia de 
1,75 (25°C) a 1,96 (30°C). A longevidade de fêmeas, por outro lado, decresce 
de 41 (25°C) para 21 dias (30°C) e o ciclo biológico, varia de 9 (35°C) a 33 
dias (18°C) (Ramalho et al., 2011).

Para o controle do bicudo por B. vulgaris, a liberação pode ser inoculativa ou 
inundativa. No primeiro case deve utilizar fêmeas adultas com cinco dias de 
sua emergência, à temperatura na faixa entre 25°C e 30°C. Para liberações 
inundativas, fêmeas com 4 e 29 dias de idade devem ser liberadas à 25°C e 
com três a 14 dias de idade à 30°C (Ramalho; Malaquias, 2015).

Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae)

Mundialmente conhecidos por sua ocorrência em diversos sistemas agrícolas 
(Senior; Mcewen, 2001), os crisopídeos (Figura 14) são insetos predadores 
vorazes, que apresentam alto potencial biótico e grande capacidade de bus-
ca (Soares; Macêdo, 2000). 

Alimentam-se de uma vasta quantidade de espécies de pragas de importância 
econômica, a exemplo de cochonilhas, pulgões, mosca-branca, ácaros, tri-
pes, ovos e lagartas de muitas espécies de lepidópteros (Freitas; Fernandes, 
1996). No algodoeiro, esses predadores são controladores eficientes de es-
pécies do gênero Heliothis (Lepidoptera) e de várias espécies de afídeos 
(Ridgway; Jones, 1968). 

Os crisopídeos da espécie C. externa tem uma capacidade de alimentação 
dependente da quantidade de hospedeiros e a densidade de presas afeta a 
duração dos períodos larvais. O consumo de pulgões durante o período lar-
val é de 341 indivíduos. Larvas de crisopídeos de primeiro instar consomem 
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Figura 14. Chrysoperla externa: (A) adultos; (B) ovo; (C) larva e; (D) pupas. 

Fo
to

s:
 C

ar
lo

s 
Al

be
rto

 D
. d

a 
Si

lv
a

uma menor quantidade de pulgões do que as larvas de segundo e terceiro 
instares. Larvas de terceiro instar alimentam-se de cerca de 77,4% de suas 
presas  (Maia et al., 2004). 

Os crisopídeos consomem quatro vezes mais ninfas de pulgões (Aphis 
gossypii) que ninfas de mosca-branca (Bemísia argentifolii) na cultura do 
algodoeiro (Costa et al., 1999a, 1999b, 1999c). Insetos adultos dos criso-
pídeos são reconhecidos por apresentarem coloração esverdeada, asas 
membranosas reticuladas, tendo as asas anteriores nervuras transversais 
costais simples (Borror; Delong, 1988). Os ovos postos por fêmeas dos 
crisopídeos, apresentam uma particularidade diferente dos demais insetos, 
por apresentarem pedicelo (Smith, 1921, 1922). 

O tipo, a quantidade e a qualidade nutricional do hospedeiro e a habilidade 
dos crisopídeos na captura de suas presas, são importantes aspectos para 
escolha do tipo de liberação inoculativa ou inundativa (Daane, 2001).

Outros inimigos naturais de grande importância para cultura algodoeira 
são: Toxomerus dispar (Syrphidae) (Barbosa; Quintela, 2014) (Figura 15 A); 
Cycloneda sanguinea (Coleoptera, Coccinellidae) (Hodek, 1973; Santos; Pinto, 
1981; Guerreiro et al., 2002) (Figura 15B); aranhas (Arachinidae)  (Barbosa; 
Quintela, 2014) (Figura 15C); Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: 
Braconidae) (Rodrigues; Bueno 2001; Rodrigues et al., 2004) (Figura 15D); 
Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae) (Ramalho; Wanderley, 
1996; Lemos et al., 1998) (Figura 15E);   Podisus nigrispinus (Heteroptera: 
Pentatomidae) (Torres et al., 1996; Lemos et al., 2003) (Figura 15F). 
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Figura 15. Inimigos naturais de pragas do algodoeiro: (A) T. dispar (Sirfídeo); (B)  C. 
sanguinea (Joaninha); (C) aranhas (Aracnídeo) (Fotos: Raul Porfirio de Almeida); (D) 
L. testaceipes  (Himenóptero) (Fotos: Carlos Domingues da Silva); (E) E. annulipes 
(Tesourinha); (F) P. nigrispinus (Percevejo predador). 
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Entomopatógenos

Dentre os microorganismos associados às pragas da cultura do algo-
doeiro, destacam-se os fungos entomopatogênicos Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae, Nomuraea rileyi, Verticilium lecanii, Entomophthora 
spp. e Cordyceps spp. (Silva, 2000). 
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Relatos da suscetibilidade às principais pragas tem demonstrado a importân-
cia destes agentes entomopatogênicos para uso em programas de controle 
biológico. Em relação ao bicudo do algodoeiro, a infecção por fungos tais 
como M. anisopliae, B. bassiana (Figura 16) e Nomuraea rileyi não é recente 
(Mclaughlin, 1962; Bell, 1983). B. bassiana infecta larvas, pupas e adultos 
do bicudo (Mclaughlin, 1962), entretanto sua ação tem sido historicamente 
inibida pela ação da luz solar, que rapidamente inativa os conídios (Roberts; 
Campbell, 1977). Além dos fungos, foi verificada a ação a patogênica de bac-
térias em adultos, podendo ser administrada via hemocéle e na forma oral 
(Slatten; Larson, 1967; Ourth; Smalley, 1980). Agentes entomopatogênicos 
de controle biológico são apresentados na Tabela 1.

Para o manejo de pragas em cultivos agroecológicos há formulações comer-
ciais à base B. Thuringiensis. Seu emprego pode ser realizado em pulveriza-
ções de forma inundativa ou inoculativa para o controle de Heliothis virescens 
e A. argillacea (Andrei, 2005).

 Figura 16. Fungos associados as pragas do algodoeiro: (A) Beauveria bassiana 
(Alabama argillacea); (B) B. bassiana (Anthonomus grandis); (C) Metarhizium 
anisopliae (A. grandis). 
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Tabela 1. Entomopatógenos de insetos-praga da cultura do algodoeiro.

Hospedeiro Entomopatógeno Literatura citada

Heliothis e 
Helicoverpa

Vírus da poliedrose nuclear Valicente (1991); Yearian et al. (1986)

Granulovirus Yearian et al. (1986)

Bacillus thuringiensis Andrei (2005); Yearian et al. (1986)

Nomuraea rileyi  Yearian et al. (1986)

Metarhizium anisopliae Yearian et al. (1986)

Entomophthora aulicae Yearian et al. (1986)

Beauveria bassiana Carrano-Moreira e All (1995), Yearian 
et al. (1986)

Nosema heliothidis (protozoário) Yearian et al. (1986)

Vairimorpha necatrix (protozoário) Yearian et al. (1986)

Vairimorpha necatrix (protozoário) Yearian et al. (1986)

Bicudo B. bassiana McLaughlin (1962); McLaughlin e 
Keller (1964), Silva (2001a, 2001b)

M. anisopliae McLaughlin e Keller (1964)

Serratia marcescens (Bactéria) McLaughlin e Keller (1964)

Vírus iridiescente Chilo (CIV) McLaughlin e Keller (1964)

Glugea gasti (protozoários) McLaughlin e Keller (1964)

Mattesia grandis (protozoários) McLaughlin e Keller (1964)

Mosca-branca B. bassiana Akey e Heneberry (1994); Akey et al. 
(1998); Quesada-Moraga et al. (2006)

Paecilomyces fumosoroseus Akey et al. (1998); Bolckmans et al. 
(1995)

Aspergillus sp. Rao et al. (1989)

Paecilomyces sp. Rao et al. (1989)

Fusarium sp. Rao et al. (1989)

Curuquerê do 
Algodoeiro

B. bassiana Miranda et al. (2004)

B. thuringiensis Andrei (2005)

Lagarta Militar Vírus Valicente e Cruz (1991)
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Espécies do gênero Heliothis têm sido infectadas por B. bassiana (Carrano-
Moreira; All, 1995), cuja importância tem sido destacada no controle biológico 
de pragas de importância econômica. Outras espécies também tem sido man-
tidas sob ação deste fungo como Alabama argilacea (Miranda et al., 2004) e 
Anthonomus grandis (Silva, 2001a, 2001b), no algodoeiro.  B. bassiana tem 
sido ainda bastante enfatizada para o controle da mosca- branca em estudo 
de campo com o micoinseticida Naturalis-L, apesar de se conhecerem vá-
rias outras espécies de fungos associados a essa praga (Akey; Henneberry, 
1994; Kennedy, 1994; Knauf; Wright, 1994; Akey et al., 1998).

Há também relatos de vários protozoários microsporídios provocando doen-
ças crônicas, mas dificilmente causam a morte de espécies dos gêneros 
Heliothis e Helicoverpa. A mortalidade de lagartas pela ação de entomopató-
genos generalistas tem sido enfatizada, embora sua mensuração tenha sido 
subestimada (Yearian et al., 1986).

Outros microorganismos registrados pelo sucesso de sua utilização, para o 
controle da lagarta das maçãs (H. virescens) são as viroses. Para a espécie 
S. frugiperda há registro de vírus para uso no controle biológico (Valicente; 
Cruz, 1991).

Produtos à base de bactérias e vírus são apresentados na tabela 2.

Defensivos agrícolas naturais

Inseticidas botânicos

A utilização de plantas inseticidas se constitui em uma prática sustentável e 
adequada à agricultura, que contribuem para o aprimoramento da qualida-
de de vida das populações no meio rural e é responsável pela redução dos 
custos de produção, além preservar os agroecossistemas e os alimentos da 
contaminação química (Bastos et al., 2006).

São consideradas como principais fontes de aleloquímicos as plantas das 
famílias Meliaceae, Rutaceae, Asteraceae, Annonaceae, Lamiaceae e 
Canellaceae (Jacobson, 1989). 
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Tabela 2. Produtos biológicos de insetos-praga do algodoeiro.

Produto Biológico Alvo 
Biológico1 Formulação Dose (p.c.)

Bacillus thuringiensis subespécie 
Kurstaki, Linhagem EG 2348

H. armigera Suspensão Con-
centrada dispersí-
vel em óleo

0,5 a 0,75 L/ha 

Bacillus thuringiensis, var. 
kurstaki, linhagem HD-I

A. argillacea 
H. armigera 
H. virescens 
P. includens 
T. ni 

Suspensão Con-
centrada SC)

0,5 a 0,75 L/ha 
0,5 a 0,75 L/ha 
0,5 a 0,75 L/ha 
0,3 a 0,50 L/ha 
0,5 a 1,00 L/ha 

Bacillus thuringiensis, var. 
kurstaki, linhagem HD-l

H. virescens 
A. argilacea 
Helicoverpa spp. 

Pó Molhável (WP) 500 g/ha 
250 a 500 g/ha
700 g/ha 

Bacillus thuringiensis, var. 
kurstaki, cepa SA-12

H. armigera 
C. includens 

Granulado Disper-
sível (WG)

300 - 500 g/ha 
300 - 500 g/ha 

Bacillus thuringiensis, subsp. 
Aizawai

S. frugiperda Granulado Disper-
sível (WG)

500 a 1.000g/ha 

Bacillus thuringiensis, Berliner A. argillacea 
H. virescens 
H. armigera 

Pó Molhável (WP) 250 a 500 g/ha 
500 g/ha 
500 a 750 g/ha 

Baculovirus (Helicoverpa 
armigera Nucleopoyhedrovirus 
(HearPV))

H. armigera Suspensão con-
centrada (SC)

50 - 200 L/ha 

Vírus VPN-HzSNPV H. armigera Suspensão con-
centrada (SC)

100 a 200mL/ha 

Vírus VPN-HzSNPV H. armigera Suspensão con-
centrada (SC)

100 a 200mL/ha

Baculovirus (Virus HaNPV) H. armigera Suspensão Con-
centrada (SC)

50-200 mL/ha 

1Alabama argilacea; Chrysodeixis includens; Helicoverpa armigera; Helicoverpa zea; Heliothis virescens; 
Pseudoplusia includens; Pseudoplusia includens; Spodoptera frugiperda, Trichloplusia ni. 

Fonte: Brasil (2020).

A ação das plantas inseticidas sobre os insetos são exercidas pela inibição 
da alimentação e/ou oviposição, redução de consumo alimentar, atraso no 
desenvolvimento, deformações, esterilização de adultos e mortalidade, re-
pelência, alterações do sistema hormonal e alterações no comportamento 
sexual (Fernandes et al., 1996; Vendramim, 1997).
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Dentre as espécies vegetais com atividade inseticida, o nim, Azadirachta indica 
(A. Juss.), planta sub-tropical (Figura 17), da família Meliaceae, é a mais estu-
dada (Ahmed; Grainge, 1986; Schmutterer, 1988, 1990; Saxena, 1989; Mordue; 
Blackwell, 1993).

Figura 17. Nim: (A)  planta; (B) folhas; (C) frutos.
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Resultados de pesquisa com o nim na cultura do algodoeiro, têm detecta-
do seu efeito deletério em diversas espécies de insetos, a exemplo lagar-
tas que atacam os botões florais e frutos, Helicoverpa zea, Spodoptera 
frugiperda (Maredia et al., 1992), Spodoptera littoralis (Meisner; Nemny, 
1993), Helicoverpa armigera (Jeyakumar; Gupta, 1999); insetos sugado-
res Myzus persicae (Feng; Isman, 1995), Bemisia argentifolii, Bemisia 
tabaci e Aphis gossypii (Coudriet et al., 1985; Flint; Parks, 1989; Butler et 
al., 1991; Ktattak et al., 2001) e o bicudo Anthonomus grandis (Siiowler 
et al., 2004). 

A aplicação do nim para o controle de insetos-praga por ser feita utilizando-se 
óleo emulsionável (5 ml.L-1 H2O), extratos de sementes (30 a 40 g.L-1 H2O) e 
de folhas (40 g a 50 g. L-1 H2O) (Martinez, 2008).

Os extratos de nim têm sido considerados seguros para insetos benéficos 
e para o ambiente (Ahmed; Grainge, 1986; Tang et al., 2002), podendo ser 
misturados com outros bioprodutos, como inseticidas à base de Bacillus 
thuringiensis ou como sinergistas para aumentar sua eficácia (Schmutterer, 
1990).
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Caulim

O caulim é um pó de rocha de coloração branca, não abrasivo, constituído de 
silicato de alumínio e, aplicado sobre a planta, forma um filme de partículas 
(Glenn et al., 1999; Showler, 2002). Esse filme impede o contato visual e tác-
til do artrópodo com a planta hospedeira, em função da cobertura do caulim 
sobre a planta, retardando a colonização na lavoura e afetando a alimentação 
e oviposição do inseto nas estruturas reprodutivas do algodoeiro (Showler, 
2002; Silva; Ramalho, 2013).  Além disso, dificulta a mobilidade e alimenta-
ção do bicudo por terem partículas aderidas ao seu corpo (Showler, 2002).

A fotossíntese foliar do algodoeiro é reduzida pela ação do caulim, porém a 
perda fotossintética é compensada pela redução da temperatura do dossel 
da planta (Silva, 2015) (Figura 18). 

Além da ação eficiente da aplicação do caulim sobre populações do bicudo 
do algodoeiro, outras espécies consideradas pragas-chaves, também são 
controladas (pulgões, mosca-branca, lagarta-rosada e o complexo de lagar-
tas-das-maçãs e do gênero Spodoptera) (Showler, 2002, 2003; Sisterson et 
al., 2003; Alavo, 2006; Alavo et al., 2010, 2011; Silva; Ramalho, 2013; Neves 
et al., 2014). 

Para aplicação do caulim sobre o bicudo do algodoeiro, recomenda-se a con-
centração de 60 g L-1, por reduzir consideravelmente os prejuízos causados 
(Silva; Ramalho, 2013; Neves et al., 2014).

Figura 18. Utilização de caulim no algodoeiro: (A) preparo da calda de caulim;  (B) 
aplicação de caulim em fileiras do algodoeiro; (C) campo pulverizado com caulim. 
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Destruição dos restos culturais 

Recomendada como prática profilática, a destruição dos restos culturais deve 
ser realizada logo em seguida a colheita, (Figura 19) e tem por objetivo dimi-
nuir a densidade populacional das pragas. O alvo principal desta medida é 
o bicudo, a lagarta-rosada e a broca-da-raiz do algodoeiro, visto que esses 
insetos colonizam os restos de cultura e/ou as plantas rebrotadas após a co-
lheita (Vieira et al., 1999; Carvalho, 2001; Peña, 2003; Beltrão et al., 2009a), 
o que implica na implantação de vazio sanitário durante a entressafra. 

Com a destruição dos restos culturais, o ciclo biológico dos insetos associa-
dos ao algodoeiro é quebrado no final da safra, devido aos locais de repro-
dução e alimentação serem eliminados. Assim, esta tática consiste, por meio 
do arranquio e/ou coleta de estruturas da planta como botões florais, flores, 
maçãs, carimãs, capulhos não colhidos, caules e raízes, para em seguida se 
proceder a destruição e incorporação no solo (Beltrão et al., 2009a).

Além da área do produtor em que os restos culturais são eliminados, o be-
nefício desta medida alcança também as lavouras vizinhas.  Esta prática 
é obrigatória por lei e existe na maioria dos estados brasileiros produtores 
de algodão, que regulamenta o seu cumprimento. O descumprimento desta 
medida implica em penalidades impostas ao produtor rural por ocasião da 
comercialização da fibra, sendo estabelecido multa e isenção de incentivos 
fiscais (Vieira et al., 1999 ). 

Figura 19. Destruição dos restos culturais. (A) corte da parte aérea de plantas do 
algodoeiro com roçadeira; (B)  área com destruição dos restos culturais. Barbalha, 
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Com a destruição dos restos culturais, a lavoura deve permanecer por no 
mínimo 70 dias sem restos culturais, com o objetivo de manter os insetos e, 
em especial, o bicudo do algodoeiro, sem as fontes de alimento vitais a sua 
sobrevivência (Melhorança, 2003). Em sistemas agroecológicos podem ser 
utilizados como forma de destruição dos restos de cultura os métodos cultu-
rais, mecânico e biológico ou pela integração destes métodos.

Estima-se que com a destruição dos restos culturais que a população dos 
insetos que sobreviveriam em quiescência durante o período de entressafra 
e, consequentemente, infestariam a cultura precocemente na safra seguinte, 
sofram uma redução de mais de 70% (Soares et al., 1994).

Rotação de cultura

Cultivo de sequência ordenada, onde se utiliza diferentes culturas no tempo 
e no espaço, a rotação de cultura preconiza que uma mesma espécie de 
planta, apenas pode ser cultivada novamente na mesma área, após o mínimo 
de dois anos de intervalo. Esta prática é também definida como uma medida 
cultural, que utiliza espécies de plantas diferentes em cultivos alternados e 
regulares, em uma mesma área ao longo do tempo (Paulus, 2001). 

Tem por objetivos principais aumentar e/ou manter a quantidade de matéria 
orgânica do solo; reduzir as perdas ocasionadas por erosão; controlar as 
plantas daninhas, as doenças e os insetos e favorecer o uso eficiente dos 
nutrientes (Viegas; Machado, 1990), além de evitar a queda de produtividade, 
frequentemente observada em longos períodos de monocultivo, ao contrário 
da manutenção de uma diversidade adequada de culturas, que promove à 
melhoria da qualidade do sistema produtivo (Silva et al., 2009).

Em resposta a utilização da rotação de culturas (Figura 20), tem-se verificado 
que os insetos-praga podem morrer por inanição; há melhoria da qualidade 
do solo, maior disponibilização de matéria orgânica no solo; competição in-
traespecífica das espécies na lavoura e maior capacidade de retenção da 
umidade do solo (McNew, 1972). 

Os principais insetos-alvo desta estratégia de convivência na cultura algo-
doeira são o bicudo e a lagarta rosada. O seu uso possibilita a manipulação 
do agroecossistema de tal forma que a torna desfavorável ao desenvolvimen-
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Figura 20. Rotação de cultura (Milho e Algodão).
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to dos insetos a atingirem o status de praga e é favorável ao estabelecimento 
e manutenção de inimigos naturais na área de cultivo (Beltrão, 1999). A utili-
zação do controle biológico natural e a manipulação de cultivos conjuntamen-
te com a rotação de cultura, entre outras práticas culturais, tem reduzido o 
bicudo a uma condição de praga menos severa (Ramalho, 1994).

A rotação de cultura do algodão com milho e feijão, além de manter a fertili-
dade do solo e garantir a segurança alimentar de cultivos alimentares tradi-
cionais, é uma tática de convivência com o bicudo, Spodopetra frugiperda, 
lagartas do complexo heliothinae (Wanderley Júnior, 2006). 
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