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Introdução
O algodão (Gossypium hirsutum L. Raça latifolium 

Hutch.) é um dos produtos de maior importância 
econômica do grupo das fibras, pelo volume e valor de 
produção. Seu cultivo também apresenta uma ampla 
expressão socioeconômica, pelo número de empregos 
gerados direta e indiretamente, sendo de relevante 
importância no Brasil, situando-se entre as dez maiores 
fontes de riqueza no setor agropecuário [1].

O afídeo, Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: 
Aphididae), é uma das principais pragas do algodoeiro
em várias regiões do Brasil. Pode infestar, 
praticamente, todas as fases fenológicas do algodoeiro 
[2], porém o período crítico ocorre desde a emergência 
das plantas até a formação dos capulhos [3]. Provoca 
danos diretos pela sucção continua da seiva, 
prejudicando as brotações novas e provocando a 
redução da produtividade e qualidade das fibras [4]. 

Uma alternativa de crescente interesse é o estudo 
com inseticidas botânicos, que atuam como reguladores 
de crescimento, deterrentes de alimentação, repelentes 
de pragas e atraentes de inimigos naturais, entretanto 
são poucos os estudos nessa linha [5]. Devido a sua 
volatilidade permitem que os inimigos naturais 
retornem ao agroecossistema num menor intervalo de 
tempo [6].

O presente trabalho teve como objetivo de avaliar a 
repelência de inseticidas botânicos sobre o A. gossypii, 
através do teste de livre chance de escolha.

Material e métodos

Os afídeos foram provenientes da criação estoque do 
Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em plantas de 
algodão, cultivar CNPA 8H, com aproximadamente 20 
dias de idade.

Utilizaram-se os seguintes inseticidas botânicos: 
Citronela (Cymbopogon winterianus Jowitt), Safrol (Piper 
hispidinervum C. DC.), Pimenta-de-macaco (Piper 
aduncum L.), Erva-doce (Foeniculum vulgare Mill.) e erva 
de Santa Maria (Chenopodium ambrosioides L.) nas 
concentrações: 0; 0,0125;0,025;0,0375;0,050 g/L. Foram 
preparadas emulsões dos óleos essenciais, contendo água 
destilada e DMSO (dimetilsulfóxido) a 2%.

Para realização de todos os bioensaios foram utilizadas 
plantas de algodão, cultivar CNPA 8H, com cerca de 20 
dias de idade. Discos de folha de 3,5cm de diâmetro foram 
preparados e imersos durante 30 segundos nas caldas dos 
produtos em diferentes concentrações e secos por 30 
minutos à temperatura ambiente. Em seguida, os discos 
foram colocados, dois a dois (tratado e não tratado) em 
placas de Petri de plástico, contendo solução ágar-água 1%, 
separados por uma tira de papel ofício com dimensões de 
1,3 x 2,0cm, com tampas contendo abertura de 3cm de 
diâmetro no centro coberta com tecido tipo voil. 

Foram colocadas oito fêmeas ápteras de A. gossypii de 
tamanho uniforme nas tiras de papel em cada placa, as 
quais foram seladas lateralmente com parafilme. Os 
bioensaios foram conduzidos à temperatura de 24,9 ± 
1,2ºC, umidade relativa de 71,7 ± 2,8 %, respectivamente, 
registradas diariamente em termohigrógrafo e fotofase de 
12h. As avaliações foram realizadas com 24, 48 e 72 horas, 
sendo esta última utilizada na discussão do presente 
trabalho.

Os dados obtidos comparados pelo Teste Qui-Quadrado, 
através do programa estatístico SAS, para evidenciar 
diferenças significativas (p≤0,10) de repelência, referente a 
cada óleo testado. 

Resultados e Discussão

Os testes com citronela mostraram-se eficientes, visto
que em todas as concentrações (0,0125, 0,0250, 0,0375, 



0,0500g) houve diferença significativa no percentual de 
adultos e ninfas (produzidas), em relação à testemunha.
(Fig.1)

Os resultados de testes com safrol e pimenta-de-
macaco revelaram que, tanto adultos quanto ninfas não 
demonstraram preferência entre o disco tratado e não 
tratado, com exceção da concentração 0,0500g de
pimenta de macaco, onde houve repelência 
significativa para ambas as faixas etárias. Embora 
espécies de Piperaceae sejam conhecidas pelo seu 
poder repelente, são listadas como hospedeiras de A. 
gossypii. Erva-doce apresentou repelência para adultos 
apenas na maior concentração testada (0,0500g), e nas 
concentrações 0,0500, 0,0375 e 0,0250g para ninfas 
produzidas. Erva de Santa Maria foi repelente apenas 
na concentração de 0,0500g, tanto para adultos quanto 
para ninfas. 

De forma geral os experimentos realizados com A. 
gossypii permitem afirmar, que a produção de ninfas é 
um parâmetro importante de ser avaliado em testes de 
repelência. Deixa claro que, embora os adultos possam 
caminhar testando odores, colocam as ninfas em 
substratos mais adequados para seu desenvolvimento.
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Figura1. Teste de repelência para adultos e ninfas de A. gossypii após 72 horas do início dos bioensaios.
Não tratados (testemunha) Tratados.


