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Introdução

O pulgão do algodoeiro, Aphis gossypii, é um inseto 
de especial importância para a cultura do algodão, 
sendo de comum ocorrência desde a fase inicial até a 
colheita [1]. Na fase inicial da lavoura causa redução
de desenvolvimento das plantas e, indiretamente, 
favorece a ocorrência de fumagina. As plantas 
infestadas apresentam encarquilhamento das folhas, 
especialmente ás do ponteiro e deformações nas 
brotações. Na fase final de abertura de capulhos causa 
perdas pela mela sobre os capulhos (algodão doce) 
além, da presença de fumagina que limita a 
fotossíntese. Os pulgões também transmitem viroses 
que ocasionam perdas significativas em plantas de 
cultivar suscetível. A reprodução do pulgão 
dependendo do ambiente pode ser rápida e pode formar 
grandes colônias em virtude do ciclo de vida curto sob 
condições de temperaturas altas (25-30oC) e hospedeiro
favorável, bem como da reprodução por partenogênese 
vivípara. Assim, para restringir o crescimento 
populacional de A. gossypii é comum o uso de 
inseticidas sintéticos e sistêmicos (via solo ou de 
contato via aplicação foliar) [2].

Os inseticidas naturais formulados a base de óleo de 
nim, óleo de semente de algodão, bem como biológico 
formulado com fungos entomopatogênicos tem sido 
indicados como potenciais para o controle de pulgões 
[3]. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo 
avaliar o uso de inseticidas naturais para o controle e 
proteção da planta de algodão contra a colonização das
plantas pelo pulgão Aphis gossypii empregando o uso 
de inseticida sintético e sistêmico tiametoxam.

Material e métodos

O experimento foi conduzido empregando plantas de 
algodoeiro da cultivar BRS Verde, cultivadas em potes 
plástico de 500mL contendo solo + húmus e 
fertilizadas em cobertura com 20mL de uréia dissolvido 
em água (10 g/L). 

A. Controle

Plantas de algodoeiro ao atingirem 1 par de folhas 
definitivas foram submetidas a colonização por 
pulgões, através do contato com plantas infestadas com 
colônias durante 48h. Após este período, a quantidade 
de pulgões por planta foi determinada com auxilio de
lupa de bancada (aumento10x). Infestações muito 
baixas ou muito altas foram calibradas entre o intervalo 
de 30 a 80 pulgões por planta nas duas folhas 
definitivas. No mesmo dia, as plantas foram 
pulverizadas com os respectivos tratamentos: 
Testemunha (água destilada); Boveril PM (Beauveria 
bassiana isolado ESALQ-PL63 e ESALQ-447) a 5x108

conídios/g, Óleo de nim (0,5%), Óleo de algodão 
(0,5%) e Actara 250WG (tiametoxam a 0,1g 
i.a./200mL). Em todos os tratamentos, inclusive a 
testemunha foi adicionado Tween 20 a 0,1%.

A aplicação dos tratamentos foi realizada com 
pulverizador atomizador manual Airbush set (Paasche 
Airsbush Co., Harwoord Hedights, IL) com pressão de 
1Lb/polegada. O volume de calda aplicado foi de 1mL 
por planta. Após a aplicação, as plantas foram mantidas 
em ambiente aberto por até 2h para a evaporação do 
excesso de calda e, posteriormente, transferidas para 
câmara climática regulada a 28oC e 12h de luz e 
mantidas nestas condições durante as avaliações que 
procederam em intervalos de 24, 48 e 72h. Para fins de 
análise, apenas a população inicial (0h – antes da 
aplicação) e final (72h) foram comparadas entre os 
tratamentos. 

B. Taxa de colonização de plantas de algodão pelo 
pulgão após tratamentos

Os produtos acima testados, também, foram 
investigados quanto ao potencial de proteção da planta 
contra a colonização pelo pulgão após as plantas serem 
pulverizadas. 

As plantas de algodão com duas folhas definitivas 
foram pulverizadas de forma similar ao teste de 
controle, transferidas para casa telada e dispostas junto 



a plantas de algodão infestadas com o pulgão. As 
plantas pulverizadas foram distribuídas entre duas 
fileiras de plantas com alta infestação do pulgão com as 
folhadas em contato entre elas. 

As avaliações procederam com a determinação do 
número de pulgões presentes nas plantas 24, 48, 72 e 
120h após exposição das plantas pulverizadas para 
serem colonizadas.

O número de pulgões por planta foi submetido ao 
teste de normalidade e homogeneidade de variância, 
sendo necessário transformação em raiz (x + 0,5) para 
atender os pré-requisitos da análise de variância 
(ANOVA). Em seguida, os resultados foram 
submetidos à ANOVA com medidas repetidas no 
tempo (avaliações), pois as contagens de pulgões foram 
feitas nas mesmas plantas empregando o PROC 
ANOVA do SAS [4]. Os resultados, posteriormente, 
quando significativos para efeito de tratamento, as 
médias foram comparadas em cada intervalo de tempo 
empregando o teste de Tukey HSD a 5% de 
significância. 

Resultados e Discussão

A. Controle

A pulverização das plantas de algodoeiro com os 
inseticidas naturais e biológicos a base de óleo de nim, 
óleo de algodão e do fungo Beauveria bassiana
(Boveril) não foram capazes de reduzir 
significativamente a população de pulgões presentes 
nas plantas após a aplicação (F1, 82 = 1,14; P = 0,2881) 
(Fig. 1). Vale salientar que a infestação inicial (0h) foi 
semelhante entre todos os tratamentos. 

Plantas pulverizadas com o Boveril apresentaram 
maior infestação após 72h da pulverização (63,5%) 
comparada à infestação inicial (45,5%), bem como o 
tratamento testemunha (35,1 versus 55,5%),
caracterizando assim crescimento populacional da 
praga e uma interação significativa entre tempo e 
tratamentos (F4, 82 = 6,88; P < 0,0001). Por outro lado, 
as plantas pulverizadas com o inseticida tiametoxam 
apresentaram 100% de controle 72h após o tratamento 
diferindo de todos os demais tratamentos (F4, 82 = 
13,27; P < 0,0001).  

Interessantemente, plantas de algodão tratadas com 
os inseticidas óleos de nim ou de algodão não 
apresentaram redução de população, porém também 
não apresentaram aumento populacional como nos 
tratamentos testemunha e Boveril. Esses resultados 
indicam que os óleos testados não apresentaram efeito 
inseticida de contato como esperado, mas podem ter 
causado efeito na reprodução da praga. Assim, testes 
com maiores intervalos de avaliação poderão 
demonstrar se o óleo de algodão e o óleo de nim serão 
capazes de ocasionar uma redução populacional do 
pulgão por impedir ou reduzir a reprodução desta 
espécie após tratamento. 

O inseticida sintético tiametoxam considerado como 
padrão de controle, neste teste, demonstrou eficiência 
de 100% de controle do pulgão como esperado [3].

B. Taxa de colonização de plantas de algodão pelo 
pulgão após tratamentos

Os inseticidas naturais e biológico testados não 
foram capazes de proteger significativamente a planta 
de algodão da colonização pelo pulgão A. gossypii
(Fig. 2). Ao longo do tempo houve um aumento 
significativo de pulgões colonizando as plantas (F3, 36 = 
3, 17; P = 0,0361). O número médio de pulgões em 
plantas de algodão nos tratamentos testemunha, óleo de 
algodão, óleo de nim, Boveril e tiametoxam foi 119,4; 
116,2; 81,0; 81,0 e 19,2, respectivamente, após 5 dias 
da pulverização. Em todos os tratamentos houve um 
aumento no número de pulgões por planta (Fig. 2). 
Entretanto, o inseticida sintético padrão de controle 
deste estudo tiametoxam demonstrou 
significativamente menor taxa de colonização de 
plantas de algodão pelo pulgão (F4, 27 = 41,29; P < 
0,0001). 

Assim, os resultados obtidos demonstram que os 
inseticidas naturais e biológico testado não foram 
eficientes no controle e restrição de colonização da 
planta de algodão pelo pulgão A. gossypii.
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Figura 1. Controle do pulgão do algodoeiro Aphis gossypii com inseticidas naturais e sintético.
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Figura 2. Colonização de plantas de algodoeiro pelo pulgão Aphis gossypii após aplicação de inseticidas naturais e sintético.


