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Introdução

O algodoeiro possui grande diversidade de 
artrópodes herbívoros que podem tornar-se problemas 
ao atingirem níveis populacionais de praga. A 
ocorrência de pragas é um dos fatores limitantes ao 
cultivo do algodoeiro por pequenos produtores do 
semi-árido. Assim, a inserção do algodoeiro em 
sistemas de cultivo adotados pelos pequenos produtores 
do semi-árido necessita de práticas que tenham sucesso 
não só para o cultivo e rendimento por área, mas 
também que seja viável quanto ao manejo das pragas.

O cultivo consorciado com diferentes culturas tem
entre os vários objetivos favorecer o manejo integrado 
de pragas com base em duas hipóteses principais de 
acordo com Root (1973). Uma delas refere-se a 
redução da concentração de recursos em que a espécie 
herbívora especialista terá dificuldade de localizar o 
hospedeiro em ambiente composto com diversas 
espécies. A segunda hipótese trata-se da população de 
inimigos naturais que auxiliam no controle das pragas. 
A presença de diversas plantas permite a ocorrência de 
presas/hospdeiros alternativos, fornecimento de refúgio
e alimento diversificado (néctar e pólen) e microclima 
favorecendo a ocorrência e ação dos inimigos naturais.

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo 
investigar a abundância e diversidade de artrópodes 
herbívoros em algodoeiro colorido, variedade BRS 
Rubi, consorciado e solteiro, cultivados no sistema 
orgânico.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no assentamento 
Queimadas, Remígio, PB, 08º 01’ 46,5” S, 34º 57’ 
28,7” W. O plantio foi realizado em 10/05/08, com
posterior desbaste do excesso de plantas de gergelim
(10/06/08) e algodão (26/07/08).

A área foi preparada com cultivador animal, bem 
como o controle de plantas daninhas. O plantio foi 
manual com enxada e também o retoque entre plantas 
na linha após a passada do cultivador animal durante o 

controle de plantas daninhas. Além disso, foi realizada a
catação de estruturas reprodutivas do algodão caídas ao 
solo e colheita manual.

O experimento foi instalado em blocos ao acaso com 
quatro blocos/repetições composto por 18 linhas (seis de 
cada cultura) com 16m de comprimento. Os blocos foram
separados com duas linhas de sorgo. O consórcio teve o 
arranjo 3x3x3 linhas de plantas para cada cultura. O
espaçamento utilizado foi aquele adotado pelo produtor
local: algodão (1,1x0,4m), milho (1x1m), gergelim 
(0,8x0,8m), feijão e amendoim (0,5x0,5m).

As amostragens procederam em intervalos de 10 dias 
entre 25 de junho a 11 de outubro de 2008, totalizando dez 
avaliações durante o cultivo. A amostragem consistiu da 
vistoria completa de dez plantas por repetição a procura de 
ovos, larvas, pupas, ninfas e adultos de insetos e ácaros. No 
caso de pulgões e ácaros foi adotada a presença e ausência
e, posteriormente, determinado a porcentagem de 
infestação. Os dados oriundos de 10 plantas por repetição 
foram utilizados para a obtenção da média por repetição (n 
= 4). Os herbívoros foram identificados por espécie quando 
possível e a abundância comparada entre os tratamentos 
pela ANOVA empregando medidas repetidas no tempo 
(avaliações) [1]; enquanto a comunidade de herbívoros foi 
comparada entre os sistemas de algodão consorciado e 
solteiro através de análise de variância multivariada, 
mediante curvas de resposta principal (CANOCO 4.5 for 
Windows [2]).

Resultados e discussão

As amostragens através da inspeção visual das plantas de 
algodão, não caracterizou diferença para a abundância de 
herbívoros e porcentagens de plantas infestadas com 
pulgões e ácaros entre os sistemas de cultivo do algodoeiro 
(Tabela 1). Entretanto, o ataque do bicudo (botões e maçãs 
atacadas) demonstrou diferença, sendo o número de botões 
florais e maçãs atacadas superior no sistema de cultivo de 
algodão+feijão+milho e inferior no sistema de algodão 
solteiro (Figura 1). A maior ocorrência de ataque do bicudo 
se deu na avaliação de 13 de setembro. 



A diversidade de espécies de herbívoros presente 
neste estudo foi caracterizada por 16 taxa, sendo todas 
comumente citadas como pragas do algodoeiro, com 
exceção da lagarta desfolhadora Anomis impasta 
(Tabela 1). Esta última espécie tem sido citada 
recentemente como comum nas lavouras de algodão da 
Paraíba e Pernambuco, embora não sendo reportada 
entre as pragas comuns do algodoeiro na literatura.

A comparação da comunidade de herbívoros entre os 
sistemas de algodão solteiro com 
algodão+feijão+milho e algodão+gergelim+amendoim
não demonstrou maior abundância geral ou de um 
determinado táxon específico em favor de um dos 
sistemas testados (Figura 2). 

Vale ressaltar que a maioria dos herbívoros 
observados são comuns e possuem relativa dispersão; 

portanto algum efeito mais acentuado possa ter sido 
mascarado pelo reduzido tamanho das parcelas (18 linhas 
de 16m de comprimento).

Agradecimentos

A Embrapa Algodão, a FINEP e ao CNPq pelo 
financiamento.

Referências
[1] SAS Institute, 2001. SAS User`s guide: statistic version 8 for 

Windows. SAS Institute, Cary, North Carolina.
[2] LEPŠ, J. & P. ŠMILAUER. 2003. Multivariate analysis of 

ecological data using CANOCO. New York: Cambridge University 
Press, 269p.

[3] ROOT, R.B. 1973. Organization of a plant-arthropod association in 
simple and diverse habitats: the fauna of collards (Brassica 
oleracea). Ecological Monographs, 43: 94-125.

Tabela 1. Abundância média de herbívoros durante a safra 2007 em algodoeiro e algodoeiro consorciado com 
amendoim e gergelim e, algodoeiro com feijão e milho. Remígio, PB.

Sistemas
Taxa Algodão Algodão-Gergelim-Amendoim Algodão-Feijão-Milho
Anomis impasta 0,56 ± 0,09 0,34 ± 0,06 0,41 ± 0,06
Anthonomus grandis 0,08 ± 0,02 0,13 ± 0,05 0,33 ± 0,09
Aphis gossypii* 67,4 ± 4,42 67,1 ± 3,85 61,3 ± 3,72
Bemisia tabaci 0,78 ± 0,12 0,72 ± 0,11 0,66 ± 0,10
Diabrotica speciosa 0,16 ± 0,03 0,22 ± 0,03 0,22 ± 0,06
Dysdercus sp. 1,16 ± 0,60 0,95 ± 0,53 1,16 ± 0,59
Empoasca sp. 0,91 ± 0,22 1,26 ± 0,34 0,97 ± 0,22
Frankliniella sp. 0,06 ± 0,04 0,05 ± 0,03 0 ± 0
Heliothini (Heliothis e Helicoverpa) 0,006 ± 0,004 0,009 ± 0,006 0,02 ± 0,009
Nezara viridula 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,03 0,03 ± 0,01
Pectinhophora gossypiella 0,08 ± 0,04 0,07 ± 0,03 0,11 ± 0,04
Gargaphia torresi 1,11 ± 0,31 1,08 ± 0,32 1,02 ± 0,20
Plancoccus minor 0,16 ± 0,05 0,04 ± 0,011 0,18 ± 0,03
Pseudoplusia sp. 0,04 ± 0,03 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01
Spodoptera frugiperda 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,03 0,02 ± 0,009
Tetranychus gloveri* 9,1 ± 2,76 9,4 ± 3,61 12,9 ± 4,08 

 *Porcentagem de plantas infestadas.



Figura 1. Média de ataque (oviposição e larvas em botões e maçãs) do bicudo Anthonomus grandis avaliada em 
algodoeiro em cultivo solteiro ou consorciado com feijão e milho (A-F-M) e gergelim e amendoim (A-G-A). Barras 
identificadas com diferentes letras apresentam diferença estatística entre os sistemas testados pelo teste de Tukey HSD a 
5% de significância.

Figura 2. Curvas de resposta principal para a comunidade de herbívoros comparando dois sistemas de consórcio ao 
algodoeiro solteiro (Cdt =0).


