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Introdução

Gossypium hirsutum (L.), pertencente à família 
Malvaceae, é uma espécie cultivada em várias regiões 
do Brasil e do mundo, devido à versatilidade da sua 
produção, sendo a principal matéria-prima para a 
indústria têxtil, devido às características e utilidades de 
sua fibra. Tem sido usada também para a produção de 
óleo e subprodutos [1]. 

 A cotonicultura apresenta um complexo de pragas 
consideradas um fator limitante à sua produção, as 
quais podem atacar diversas partes da planta, como 
raízes, caules, folhas, botões florais, maçãs e capulhos 
[2]. Os danos decorrentes podem ser quantitativos -
expressos na redução da produtividade - e qualitativos -
por afetar diretamente características importantes das 
fibras e sementes, depreciando-as significativamente 
para a comercialização [3].

Entre as principais pragas que atacam a cultura 
algodoeira destaca-se a ocorrência de diversos 
artrópodes de importância econômica, como os ácaros 
Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) 
(Banks) e espécies de Tetranychus (Acari; 
Tetranychidae), os quais provocam perfurações na face 
abaxial das folhas, reduzindo a taxa fotossintética da 
planta [4].

Estudos têm sido desenvolvidos visando a obtenção 
de alternativas ao controle químico, principal método
utilizado na cultura algodoeira, dentre as quais destaca-
se o uso de cultivares resistentes e do controle 
biológico [5,6].

Diante disso, esse trabalho refere-se ao estudo dos 
mecanismos de defesa constitutiva em plantas de 
algodão e suas possíveis implicações no manejo de 
ácaros-praga na cultura, visando a obtenção de 
estratégias sustentáveis de controle desses organismos.

Material e Métodos

Os experimentos foram desenvolvidos em plantios de 
algodão G. hirsutum, var. BRS Verde, var. CNPA 
2002-10087, var. CNPA 2001-10327 e var. CNPA 
2001-10575, localizados no Instituto de Pesquisa 

Agropecuária (IPA), Estação Experimental Lauro Bezerra, no 
município de Serra Talhada – PE.

As coletas foram realizadas mensalmente, durante seis 
meses (maio a outubro), onde para cada variedade, foram 
coletadas duas folhas dos terços inferior, médio e superior de 
cinco plantas de algodão tomadas arbitrariamente, totalizando 
seis folhas/planta. O material coletado foi acondicionado, 
individualmente, em sacos de papel devidamente 
identificados, armazenado em caixa térmica contendo Termo 
Gel® e levado ao Laboratório de Entomologia da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada, onde procedeu-se as avaliações 
necessárias.

A caracterização das folhas de algodoeiro foi realizada 
através da avaliação da distribuição e densidade de tricomas 
presentes por folha em cada variedade de algodoeiro. A 
contagem dos tricomas foi feita avaliando-se uma seção com 
área de 2,5 cm², do terço médio das folhas, presentes na 
lâmina foliar e nas nervuras principal e secundárias, segundo 
metodologia de Goldman & English - Loeb [7]. Considerando 
a possível variação no tamanho das folhas obtidas das 
diferentes variedades de algodoeiro, para efeito de 
comparação, realizou-se a medição da área de cada uma das 
folhas coletadas em cada variedade, segundo Moreira Filho et 
al. [8]. 

A densidade populacional dos ácaros do algodoeiro foi 
avaliada em laboratório, sob microscópio estereoscópico, 
procedendo-se a contagem e identificação dos ácaros 
predadores e fitófagos presentes por folha em cada variedade 
de algodoeiro, separadamente. Os exemplares obtidos foram 
separados por Família e acondicionados em vidros de 15 mL 
contendo álcool a 70%, devidamente etiquetados, para 
posterior identificação. Em seguida, foi calculado o número 
de ácaros/área foliar, para cada variedade de algodoeiro. 

Todos os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.

Também foi avaliado o efeito dos tricomas sobre fêmeas do 
ácaro predador Euseius sp. e sua progênie. Para cada
variedade de algodão G. hirsutum, fêmeas de Euseius sp. 
foram individualizadas em arenas constituídas de folhas de 
algodoeiro colocadas com a face inferior voltada para cima 
sobre uma camada de espuma (4 cm de espessura), 



umedecida constantemente com água destilada. Para 
evitar a fuga dos ácaros da arena utilizou-se algodão 
hidrófilo para recobrir a borda das folhas. Em cada 
arena foram colocados 50 indivíduos de P. latus
(Acari: Tarsonemidae), cuja densidade era reposta 
diariamente, de maneira a se ter sempre a mesma 
densidade disponível deste ácaro como alimento para 
os predadores. 

As fêmeas utilizadas no experimento foram 
provenientes das criações de laboratório e 
permaneceram sem alimento por um período de 48h, 
antes do início dos experimentos, de maneira que 
alimentação anterior não exercesse efeito sobre os 
resultados obtidos. 

O experimento foi montado no delineamento 
inteiramente casualizado, com dois tratamentos 
(variedades de algodoeiro) e 12 repetições. Foram 
feitas avaliações diárias, registrando-se a sobrevivência 
e fecundidade das fêmeas de Euseius sp. e a razão 
sexual da progênie.

Resultados e Discussão

Houve diferença significativa na densidade de 
tricomas entre as variedades de algodoeiro estudadas 
(F= 4,343; P<0,05). Folhas de G. hirsutum var. CNPA 
2001-10575 e var. CNPA 2001-10327 apresentaram 
diferença significativa em relação à var. BRS Verde. A 
menor densidade total de tricomas foi observada em 
folhas da var. BRS Verde, entretanto, estas não 
diferiram significativamente da var. CNPA 2002-
10087.  Avaliando-se cada variedade separadamente, 
não houve diferença significativa no que se refere à 
distribuição de tricomas entre as regiões das nervuras e 
do limbo (Tab. 1).

No que se refere ao total de ácaros encontrados no 
algodoeiro, observou-se que a variedade CNPA 2001-
10575 foi a mais representativa, seguida da var. CNPA 
2001-10327, com cerca de 700 e 600 ácaros, 
respectivamente.

Analisando-se a diversidade de ácaros presentes nas 
diferentes variedades de algodão, observou-se que os 
mesmos estiveram distribuídos nas famílias 
Tarsonemidae, Tetranychidade, Acaridae, Tydeidae, 
Tenuipalpidae e Phytoseiidae. Entretanto, na var. 
CNPA 2001-10575 não houve ocorrência de Acaridae, 
enquanto nas variedades BRS Verde e CNPA 2002-
10087 não houve ocorrência de Tenuipalpidae.

A Família Tarsonemidae esteve representada 
exclusivamente por P. latus e foi a mais representativa 
nas variedades CNPA 2001-10327, BRS Verde e 
CNPA 2001-10575, correspondendo a 72% (n=437), 
56% (n=294) e 55% (n=391) dos indivíduos coletados, 
respectivamente, nessas variedades. Este ácaro é 
conhecido vulgarmente como “ácaro-branco” e, como o 
nome genérico indica, é uma espécie polífaga que ataca 
preferencialmente as partes jovens das plantas, como 
folhas, flores e frutos em desenvolvimento [4]. O
ataque em algodoeiro torna as folhas espessas e 
coriáceas e, posteriormente, quebradiças e com 

rasgaduras, comprometendo o desenvolvimento das plantas e 
a qualidade da produção [5]. 

No que se refere aos ácaros predadores, estes ocorreram em 
todas as variedades de algodoeiro estudadas e estiveram 
representados exclusivamente pela Família Phytoseiidae. Sua 
maior representatividade ocorreu na var. BRS Verde (7%) 
(n=39), seguida das variedades CNPA 2001-10327 e 2002-
10087 (5%) (n=32) e (n=18), respectivamente, e CNPA 
2001-10575 (3%) (n=19).

Os ácaros predadores são considerados os inimigos naturais 
mais efetivos no controle biológico de ácaros fitófagos e os 
representantes da família Phytoseiidae têm sido empregados 
m programas de controle biológico em diversas culturas e
países [4]. Isso reforça a importância do estudo dos diferentes 
efeitos que as características das plantas de algodoeiro podem 
exercer sobre esses organismos, uma vez que os mesmos 
estão ocorrendo com boa representatividade nas variedades 
de algodão aqui estudadas e podem apresentar um grande 
potencial para serem utilizados em programas de controle 
biológico, diminuindo o uso de produtos químicos, que ainda 
hoje é a forma mais comum para o controle de ácaros na 
agricultura [4]. 

Analisando-se a flutuação populacional de P. latus
observou-se que, nas variedades de algodoeiro estudadas, 
estes organismos estiveram presentes até o terceiro ou quarto 
mês do ciclo da cultura, desaparecendo nos meses 
posteriores. Nas variedades CNPA 2001-10327 e CNPA 
2001-10575 estes organismos atingiram seu maior nível 
populacional no segundo mês do ciclo, com cerca de 450 e 
400 indivíduos/folha, respectivamente. Na variedade BRS 
Verde alcançou seu máximo com cerca de 290 
indivíduos/folha no terceiro mês. Na variedade CNPA 2002-
10087 seu comportamento apresentou-se bem diferenciado, 
apresentando sua maior densidade no primeiro mês com valor 
máximo de 14 indivíduos/folha.

Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) ocorreu sempre 
em baixas densidades, apresentando maiores níveis 
populacionais no quarto mês na variedade CNPA 2001-10575
e no quinto mês nas variedades CNPA 2001-10327 e BRS 
Verde, com aproximadamente 50 indivíduos/folha, não 
ocorrendo na var. CNPA 2002-10087.

Já Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) manteve 
densidades baixas, próximas de zero, durante todo o ciclo da 
cultura em todas as variedades de algodoeiro estudadas.

No que se refere à relação entre a densidade de 
tricomas/folha, nas diferentes variedades de algodoeiro 
estudadas, e o número de P. latus nessas plantas, não foi 
possível até o momento detectar uma relação direta entre a 
densidade dessas estruturas e uma maior ou menor ocorrência 
desses ácaros (Fig. 1). Desta forma, os estudos devem ser 
continuados, visando detectar possíveis relações entre a 
variação dessas estruturas e as densidades de ácaros 
predadores, como os Phytoseiidae, por exemplo. 

Analisando-se os parâmetros do predador Euseius sp., 
observou-se diferença significativa na fecundidade deste 
ácaro entre as duas variedades de algodoeiro estudadas, sendo 
o maior valor observado em folhas da var. BRS Verde.  
Observou-se ainda que, apesar da densidade de tricomas não 
diferir significativamente entre as variedades de algodoeiro 
utilizadas, estas estruturas podem beneficiar estes predadores, 



uma vez que as fêmeas de Euseius sp. tiveram 
preferência  por ovipositar sobre os tricomas foliares, 
ou, em menor escala, na região periférica da folha 
próximo ao algodão umedecido. Isso é um aspecto 
relevante, pois reforça o observado por outros autores 
em relação à preferência dos Phytoseiidae em habitar e 
utilizar com local de abrigo e oviposição estruturas, 
como domácias e tricomas, que favorecem uma maior 
proteção e/ou microclima mais adequado aos seus ovos 
[6].

No que se refere à razão sexual da progênie de 
Euseius sp., observou-se que na var. BRS verde foi 
encontrada uma proporção de 0,7 machos para 1 fêmea, 
enquanto na var. CNPA 2002-10087 esta foi de 0,5 
machos para 1 fêmea. Estes valores são superiores ao 
observado para Euseius alatus por Reis & Alves [9], 
que corresponderam a uma razão de 1 macho para 1,3 
fêmeas.

Além disso, fêmeas de Euseius sp. sobreviveram por 
um período médio de 15,7 dias na var. BRS Verde, 
tendo este tempo sido significativamente menor na var. 
CNPA 2002-10087. Estas diferenças podem estar 
relacionadas ao modo de distribuição dos tricomas em 
cada variedade e também à outras características 
intrínsecas de cada uma delas, o que reforça a 
importância do conhecimento das características 
estruturais foliares, permitindo entender as relações 
interespecíficas, uma vez que estas podem influenciar 
diretamente na sobrevivência e fecundidade dos ácaros 
predadores [10].
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Tabela 1. Caracterização das folhas de algodoeiro quanto à 
densidade de tricomas.

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na 
linha não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Figura 1. Variação no número de indivíduos de P. latus, T. evansi e 
T. urticae encontrados em plantas de algodoeiro G. hirsutum em 
função da densidade total de tricomas encontrada nas diferentes 
variedades avaliadas: 2109,97 tricomas/área foliar (var. BRS 
Verde); 28,76,80 tricomas/área foliar (var. CNPA 2002-10087); 
4456,30 tricomas/área foliar (var. CNPA 2001-10327); 4900,77 
tricomas/área foliar (var.CNPA 2001-10575).

Variedades Área do 
Limbo

Nervuras Total

Gossypium 
hirsutum
Var. BRS 
Verde

1035,40 +
159,75a 

1074,57 +
156,69a

2109,97 +
315,14 B

Gossypium 
hirsutum
 var. CNPA 
2002-10087

1344,03 + 
425,69a

1532,77 + 
496,76a

2876,80 AB

Gossypium 
hirsutum
var. CNPA 
2001-10327

2169,17 + 
187,94a

2287,13 + 
209,64a

4456,30 A

Gossypium 
hirsutum
var. CNPA 
2001-10575

2373,13 + 
333,88a

2527,63 + 
359,96a

4900,770A


