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CONTROLE BIOLÓGICO DE ARTRÓPODES PRAGAS DO ALGODOEIRO
COM PREDADORES E PARASITÓIDES

WALTER SANTOS EVANGELISTA JÚNIOR1, JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO JÚNIOR2 e JOSÉ COLA

ZANUNCIO2

RESUMO: Insetos entomófagos, predadores e parasitóides, constituem os principais grupos
de inimigos naturais, que atuam na regulação populacional dos insetos-praga em muitos
sistemas agrícolas. A ação desses inimigos naturais sobre a população de uma espécie-
praga chama-se controle biológico. Na cultura do algodoeiro encontra-se um grande número
de inimigos naturais associados às pragas dessa cultura, contudo a atuação e/ou utilização
desses insetos são limitados pelas excessivas aplicações de inseticidas na lavoura. Uma
das maneiras para a utilização do controle biológico é através da associação deste no
manejo integrado de pragas com adoção de práticas de sistemas de amostragens, nível de
controle, nível de não ação, que auxiliarão na tomada de decisão no controle de pragas e o
uso de inseticidas seletivos aos inimigos naturais. Essas práticas favoreceriam a adoção do
controle biológico por incremento e conservação de inimigos naturais que ocorram
naturalmente no agroecossistema algodoeiro. Assim, o objetivo dessa revisão é relacionar
as principais pesquisas desenvolvidas para a utilização do controle biológico dos principais
artrópodes pragas do algodoeiro no Brasil.

Termos para indexação: Manejo Integrado de Pragas, algodao, predação e parasitismo.

BIOLOGICAL CONTROL OF COTTON PESTS BY USING PREDATORS AND PARASITOIDS

ABSTRACT: Entomophagous insects, predators and parasitoids are the main group of
natural enemies which is involved on the regulation of the pest population in several
agricultural systems. Then, the science of biological control is related to the effect of these
natural enemies under the pest population. In cotton there is a great number of natural
enemies, however the usage of these organisms is limited due to the massive spray of
insecticides. One method for using the biolocical control on cotton fields is linking this in
an Integrated Pest Management program considering sampling models, economic thresholds,
inaction levels which will help on pest control decisions. These practices would help the
adoption of biological control by augmentation and conservation of natural enemies related
to cotton fields. Then, the objective of this review paper is to compile information regarding
biological control researches in cotton on Brazil.

Index terms: Index terms: Integrated Pest Management, cotton, predation and parasitism.
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2 Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.
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Introdução

O agroecossistema do algodoeiro, geralmente, constitui um ambiente desfavorável para

muitos inimigos naturais, principalmente pela elevada freqüência de aplicações de defensivos

agrícolas e por ser uma cultura anual com índice elevado de práticas agrícolas (BLEICHER, 1990;

RAMALHO, 1994; FITT, 2000). Tais características tornam o agroecossistema do algodoeiro

muito complexo quanto a adoção do manejo integrado de pragas (MIP) (RAMALHO, 1994; SANTOS

1997; SILVA e ALMEIDA, 1998; SANTOS, 1999; BASTOS e TORRES, 2003). O objetivo principal

do MIP é a adoção de vários métodos de controle de pragas resultando em menores impactos ao

homem e ao meio ambiente, no entanto verifica-se no sistema agrícola do algodão, uma grande

dificuldade na associação de métodos compatíveis com o controle químico (RAMALHO, 1994;

CRUZ, 2002). No Brasil, muitas pesquisas têm tentado a integração do controle químico com o

controle biológico através do uso de produtos seletivos aos inimigos naturais (SOARES et al.,

1996; REIS et al., 1998; SOARES e BUSOLI, 2000; CARVALHO et al., 2001; EVANGELISTA-

JÚNIOR et al., 2002; TORRES et al., 2002, 2003 a, b; TORRES e RUBERSON, 2004; ULHÔA et

al., 2002; MANZANO et al., 2003; CZEPAK et al., 2005; BASTOS et al., 2006).

O controle biológico de pragas é composto por um ou mais tipos de organismos benéficos -

chamados inimigos naturais - que reduzem a população da espécie praga (PARRA et al., 2002). O

algodoeiro abriga diversas espécies de inimigos naturais que desempenham um papel importante

no controle natural das populações de pragas nesta cultura (CAMPOS et al., 1986; BLEICHER &

BROGLIO-MICHELETTI, 1988; GRAVENA e CUNHA, 1991; CARVALHO e SOUZA, 2002;

DEGRANDE et al., 2003; BARROS et al., 2006). Estes artrópodes são divididos em dois grupos:

predadores e parasitóides (CAMPOS et al., 1986). Entretanto, a grande diversidade de inimigos

naturais associados à cultura do algodoeiro não tem conseguido minimizar a gravidade dos problemas

advindos da ocorrência de insetos-praga nesta cultura (CATE et al., 1990; RAMALHO, 1994).

Aproximadamente 259 espécies de insetos se alimentam do algodoeiro (SILVA et al., 1968),

juntamente com oito espécies de ácaros (FLECHTMANN, 1972).

O controle biológico pode ser obtido: (i) naturalmente quando se utilizam práticas culturais

com no intuito de conservar e/ou aumentar os inimigos naturais presentes no agroecossistema, (ii)

de forma aumentativa ou inoculativa que é realizada através de liberações de inimigos naturais

obtidos em criações massais ou coleta a campo que irão aumentar o número de agentes de controle

biológico naturalmente incidentes na lavoura, e (iii) de forma clássica envolvendo a introdução e

estabelecimento de inimigos naturais exóticos em áreas em que não ocorriam previamente (PARRA

et al., 2002). Pelo fato do agroecossistema do algodoeiro apresentar altos níveis de distúrbios, o

controle biológico dentro da filosofia do MIP tem como objetivo restabelecer um nível satisfatório

de controle natural através da adoção de táticas que favoreçam a ocorrência dos inimigos naturais,

que normalmente estão presentes em baixas populações no agroecossistema (BOTTRELL e

BARBOSA, 1998; CORTESERO et al., 2000; FITT, 2000; LANDIS et al., 2000).

Dentre os insetos predadores associados às pragas da cultura do algodoeiro no Brasil

destacam-se Podisus nigrispinus (Dallas), Supputius cincticeps (Stal), Geocoris, Nabis, Zellus

(Hemiptera); Cycloneda sanguinea e Calosoma sp. (Coleoptera); Chrysoperla externa (Neuroptera);
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Polybia spp., Polistes spp., Cerceris sp. e Solenopsis invicta (Hymenoptera) (GRAVENA e CUNHA,

1991; CARVALHO e SOUZA, 2002). Dentre os parasitóides, destacam-se as famílias Braconidae,

Ichneumonidae, Trichogrammatidae, Aphidiida, Eulophidae, Pteromalidae, Aphelinidae, Eupelmidae

pertencentes a ordem Hymenoptera e Tachinidae agrupada na ordem Diptera (CARVALHO e

SOUZA, 2002; FERNANDES et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2003; BASTOS e TORRES, 2003;

BARROS et al., 2006). Na tabela 1, encontram-se as principais famílias de inimigos naturais das

pragas do algodoeiro.

TABELA 1. Principais grupos de inimigos naturais associados à cultura do algodoeiro e suas pragas.
Adaptado: Bastos & Torres (2003).

Formicidae: Solenopsis, Crematogaster, Pheidole, Conomyrma, Neyvamyrmex; Coccinellidae: Cycloneda, Eriopis, Coleomegilla, Stethorus,

Hippodamia, Delphastus; Anthocoridae: Orius; Nabidae: Nabis, Tropiconabis; Geocoridae: Geocoris; Asopinae: Podisus, Alcaeorrhynchus,

Brontocoris, Supputius; Reduviidae: Zelus, Apiomerus; Carabidae: Calosoma, Lebia, Callida; Dermaptera: Euborellia, Doru; Vespidae:

Polistes, Brachygastra; Chrysopidae: Chrysoperla, Chrysopa; Syrphidae: Pseudodoros, Toxomerus, Allograpta, Ocyptamus; Aranhas:

Latrodectus, Mysumenopsis, Synaemopsis, Xysticus, Lycosa; Ácaros predadores: Phytoseiulus, Amblyseius, Iphizeiodes; Ichneumonidae:

Netelia, Campoletis; Braconidae: Bracon, Urosigalphus; Eulophidae: Euplectrus; Aphidiidae, Lysiphlebus; Aphelinidae: Aphelinus, Aphidius;

Pteromalidae: Catolaccus; Eupelmidae: Eupelmus; Tachinidae: Archytas, Celatoria, Euphorocerai, Eutrichopodopsis, Hyalomyodes, Oria,

Patelloa, Trichopoda, Peleteria, Winthemia.
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A ocorrência e a utilização desses inimigos naturais no agroecossistema do  algodoeiro

contribui para o controle biológico de pragas nessa cultura, tanto de forma natural quanto da

forma aplicada.

Artrópodes pragas do algodoeiro

Durante o ciclo de desenvolvimento do algodoeiro um grande número de artrópodes pragas

encontra-se associados à cultura, no entanto, poucas espécies podem ser classificadas como

pragas-chave para essa cultura, sendo que essa classificação pode variar de região para região em

função dos fatores que regulem a população das pragas e, principalmente, em função da

suscetibilidade da cultivar plantada (BLEICHER, 1990; SANTOS, 1999; BASTOS e TORRES, 2003).

Nas condições de cultivo do algodoeiro no Brasil, nos últimos anos, atenção maior tem sido

voltada para o ataque do bicudo do algodoeiro Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera:

Curculionidade), da curuquerê Alabama argillacea (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae), do pulgão

Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae), da mosca branca Bemisia tabaci (Gennadius)

(Hemiptera: Aleyrodidae) e para o ácaro branco Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari:

Tarsonemidae) e rajado Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae).

Controle Biológico do Bicudo do algodoeiro Anthonomus grandis (Boheman,
1843)

O bicudo do algodoeiro tem sua origem no México, sendo que este inseto se disseminou pelo

Texas, nos Estados Unidos, em 1892. Em 1949 foi encontrado na Venezuela e, em 1950, na

Colômbia. Em 1983 foi encontrado no Brasil nas regiões produtoras de algodão de Sorocaba e

Campinas, no Estado de São Paulo e, em julho, no Estado da Paraíba, no Município de Ingá.

Atualmente, encontra-se disseminado pelas principais regiões algodoeiras do Brasil (RAMALHO e

SANTOS, 1994).

O controle biológico de A. grandis é realizado principalmente por parasitóides que atuam

sobre os estágios imaturos dessa praga (MORALES-RAMOS e CATE, 1992, 1993; ARAÚJO et

al., 1993; PIEROZZI-JUNIOR e HABIB, 1993; RAMALHO e WANDERLEY, 1996; MORALES-

RAMOS et al., 1998; RAMALHO et al., 2000). No Brasil, o bicudo é atacado por 13 espécies de

parasitóides e 10 espécies de predadores (RAMALHO & WANDERLEY, 1996). Os principais inimigos

naturais de A. grandis, no Brasil são os parasitóides Bracon vulgaris Ashmead (Hymenoptera:

Braconidae) e Catolaccus grandis (Burks) (Hymenoptera: Pteromalidae) (CHESNUT e CROSS, 1971;

BARFIELD et al., 1977; ARAÚJO et al., 1993; RAMALHO et al., 2000). Durante o ciclo do

algodoeiro alguns parasitóides têm sido observados parasitando larvas de A. grandis na região

Nordeste (ARAÚJO et al., 1993; RAMALHO e SILVA, 1993; RAMALHO, 1994; RAMALHO et

al., 2000) e no Sudeste do Brasil (PIEROZZI-JUNIOR e HABIB 1993a, b). No estado da Paraíba, a

mortalidade de A. grandis causada principalmente, pelos parasitóides B. vulgaris e C. grandis foi

superior a 10% (RAMALHO & SILVA, 1993).

Pesquisas pioneiras de coleta e estudos básicos da biologia de parasitóides nativos realizados
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no Brasil, têm mostrado que algumas espécies apresentam características importantes e são
promissoras no controle biológico de A. grandis (BLEICHER & BROGLIO-MICHELETTI, 1988;
ARAÚJO et al., 1993; PIEROZZI-JÚNIOR e HABIB, 1993a; RAMALHO e SILVA, 1993; RAMALHO
e WANDERLEY, 1996; ARAÚJO et al., 1997; RAMALHO et al. 1998; ARAÚJO et al., 1999).

Nas condições brasileiras a espécie mais freqüente é B. vulgaris, no entanto tem se verificado
outras espécies desse gênero ocorrendo de forma espontânea. Espécies do gênero Bracon além de
parasitar larvas de A. grandis, também tem como hospedeira a lagarta rosada do algodoeiro
Pectinophora gossypiella (Saunders) (Lepidoptera: Gelechiidae). Fêmeas de B. vulgaris, antes da
oviposição paralisam as larvas de A. grandis e posteriormente deposita os ovos perto ou sobre as
larvas do bicudo (ARAÚJO et al., 1997; 1999). ARAÚJO et al. (1999), estudaram o ciclo biológico
de Bracon sp. que apresentou duração de 11,7 dias, com sobrevivência larval de 98,7%. Fêmeas
desse parasitóide depositaram 74,0 ovos durante a sua vida e apresentaram longevidade de 34
dias.

Outro parasitóide promissor no controle biológico de A. grandis é C. grandis, sendo presumido
que essa espécie é originária do Sudeste do México e Nordeste da América Central (CATE, 1987;
CATE et al., 1990). C. grandis foi introduzido no Brasil na década de 80 (RAMALHO et al., 1998),
sendo que esse parasitóide apresenta atributos importantes para programas de controle biológico
de A. grandis, como alta dispersão, capacidade de procura por hospedeiros susceptíveis e sincronia
biológica com seu hospedeiro (RAMALHO et al., 2000; SUMMY et al., 1995; MORALES-RAMOS
e CATE, 1993; RAMALHO e WANDERLEY, 1995; RAMALHO et al., 1998).

No Brasil, o potencial de C. grandis no controle de A. grandis foi avaliado através de liberações
inundativas desse parasitóide em áreas de cultivo de algodão no Estado da Paraíba, onde C. grandis

apresentou eficiência na procura e habilidade em reproduzir na área em que foi liberado, além
disso, esse inimigo natural apresentou preferência por larvas de terceiro instar de A. grandis e
causou significativa mortalidade dessa praga quando comparadas às áreas em que C. grandis não
foi liberado (RAMALHO et al., 2000).

A grande vantagem da utilização de C. grandis está na facilidade de multiplicação desse
inimigo natural sobre hospedeiros alternativos como a broca Euscepes postfasciatus (Fairmaire)
(Coleoptera: Curculionidae) (DIAS et al., 1998a), onde a metodologia de criação do hospedeiro
alternativo E. postfasciatus encontra-se disponível (DIAS et al., 1998b). Outro hospedeiro alternativo
potencial é o caruncho do feijão Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (ROJAS et
al., 1999; RAMALHO e DIAS, 2003). Adicionalmente, outros estudos foram direcionados para
adequações das metodologias de criação massal de C. grandis, como parafilme à base de cera de
abelha (AQUINO et al., 2000) e suplementação a base de mel para adultos desse parasitóide
(WANDERLEY et al., 2004). Embora esses parasitóides exerçam papel importante na regulação
populacional de A. grandis, ainda há a necessidade de maiores investigações sobre o potencial
desse grupo de inimigos naturais no controle do bicudo.

Dentre os predadores de A. grandis, a formiga lava-pé Solenopsis invicta (Buren) (Hymenoptera:

Formicidae) é considerada a principal espécie (FILLMAN e STERLING, 1983; 1985) sendo predadora

dos estádios imaturos de A. grandis. No Brasil essa espécie é relatada como predadora de A.

grandis, porém em pequenas escalas.
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Controle Biológico de Lepidópteros-pragas do algodoeiro Alabama argillacea

(Hüeb., 1818)

Dentre as espécies de lepidópteros pragas do algodoeiro destacam-se o curuquerê do

algodoeiro Alabama argillacea (Hüeb., 1818) (MARUR e SANTOS, 1980; BLEICHER, et al., 1983;

BLEICHER, 1990; RAMALHO, 1994), a lagarta das maçãs Heliothis virescens (Fabr., 1871)

(BLEICHER, 1990; SILVA e ALMEIDA, 1998; SANTOS, 1999) e a lagarta rosada P. gossypiella.

Estes insetos são considerados pragas chave em algumas regiões produtoras. Como pragas-

secundárias, Spodoptera spp. e Pseudoplusia spp. têm sido relatadas (SOARES e ARAÚJO, 2001).

Dentre essas espécies, A. argillacea é considerada a mais importante do algodoeiro (FERNANDES

et al., 2003).

Muitos inimigos naturais estão associados aos lepidópteros praga do algodoeiro,

especialmente, parasitóides e predadores que são considerados eficientes agentes da regulação

populacional desse grupo de praga (FREIRE et al., 1973; BLEICHER et al.,1981; ASKEW e SHAW,

1986; HUFFAKER et al., 1989; DEBACH e ROSEN, 1991; GRAVENA e STERLING, 1983; VINSON,

1997).

Insetos do gênero Trichogramma são vespas que parasitam os ovos dos principais lepidópteros-

praga do algodoeiro (BLEICHER e PARRA, 1989; ALMEIDA et al., 1998a, b). Em condições naturais

a espécie Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) apresentou um elevado

índice de parasitismo em ovos de A. argillacea e H. virescens em lavouras na região de Dourados,

Mato Grosso do Sul (FERNANDES et al., 1999; 2002). A eficiência de parasitismo alcançada pela

utilização de Trichogramma, visando a contenção de surtos populacionais do complexo de lagartas

das maçãs é da ordem de 70 a 80% para as lagartas do gênero Heliothis/Helicoverpa e de 4 a

52% para as do gênero Pectinophora (SMITH, 1996; SAAVEDRA et al., 1997; EL-HAFEZ e NADA,

2000). A utilização de Trichogramma spp. em programas de controle biológico deve-se a facilidade

de multiplicação deste inseto em criações massais (ALMEIDA et al., 1998b; PARRA e ZUCCHI,

2004).

No agroecossistema do algodoeiro são encontrados muitos insetos predadores (CAMPOS et

al., 1986; BARROS et al., 2006; DEGRANDE et al., 2003). Dentre estes, as famílias mais econtradas

são: Pentatomidae, Coccinellidae, Chysopidae, Shyrphidae, Carabidae, Formicidae, Forficulidae

(GRAVENA e CUNHA, 1991).

O complexo de lagartas do algodoeiro atrai diversos predadores, onde os percevejos do

gênero Podisus apresentam grande potencial em programas de controle biológico desse grupo de

praga. Podisus nigrispinus (Dallas) (Heteroptera: Pentatomidae) é a espécie mais estudada, e está

associada a várias culturas incluindo o algodoeiro (GRAVENA e CUNHA, 1991; RAMALHO, 1994;

MEDEIROS et al., 1996; DE CLERCQ, 2000; OLIVEIRA et al., 2001, 2002). Esse predador apresenta

grande potencial para o controle de A. argillacea (SANTOS et al., 1995, 1996; OLIVEIRA et al.,

2001; 2002). P. nigrispinus, em condições de campo apresenta uma taxa de predação de 0,017

lagartas de quarto ínstar de A. agrillacea/hora, consumindo de 9 a 22 lagartas de A. argillacea de

quarto ínstar durante a fase ninfal e de 34 a 74 lagartas durante a fase adulta. Quando alimentados

com lagartas de A. argillacea podem viver de 1 a 2 meses e produzirem, em média, 300 ovos. Em
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condições ideais de produção massal podem viver até 3 meses e produzirem de 600 a 900 ovos/

fêmea (OLIVEIRA et al., 2001; 2002).

Muitas pesquisas foram realizadas com o objetivo de propiciar a manutenção e conservação
de P. nigrispinus em áreas algodoeiras, como uso de inseticidas seletivos (EVANGELISTA-JÚNIOR
et al., 2002; TORRES et al., 2002, 2003a, b; TORRES & RUBERSON, 2004), estudos da zoofitofagia
de P. nigrispinus em plantas de algodoeiro e adjacentes à cultura (LEMOS et al., 2001;
EVANGELISTA-JÚNIOR et al., 2003, 2004). Tais estudos contribuem, indiretamente, para a
manutenção de outros percevejos predadores que ocorrem naturalmente no algodoeiro como Nabis

sp., Geocoris spp., Zellus sp. e S. cincticeps (SILVA et al., 1996; AZEVEDO e RAMALHO, 1999;
CARVALHO & SOUZA, 2002).

Muitos outros insetos predadores são relatados como inimigos naturais de lepidópteros praga
do algodoeiro, como Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae) a qual ataca
ovos e pequenas lagartas (GRAVENA e STERLING, 1983; GRAVENA e PAZETTO, 1987; GRAVENA
& CUNHA, 1991). Nos levantamentos realizados por FERNANDES et al. (1999) foram encontrados
os predadores Pheidole spp. e Solenopsis spp. (Hymenoptera: Formicidae), Doru spp. (Dermaptera:
Forficulidae), Polybia spp. (Hymenoptera: Vespidae); Geocoris spp. (Hemiptera: Lygaeidae), Calosoma

spp. (Coleoptera: Carabidae).

Controle Biológico do pulgão Aphis gossypii

O pulgão do algodoeiro Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) é uma praga de

importância agrícola em diversas partes do mundo (BLACKMAN e EASTOP, 1984), inclusive no

Brasil (BUENO, 1999). O grande número de espécies hospedeiras (BLACKMAN e EASTOP, 1984)

e a alta fecundidade (VAN STEENIS e EL-KAWASS, 1995; SOGLIA et al., 2003) são os principais

fatores que dificultam o controle desta espécie.

Dentre os principais inimigos naturais de A. gossypii com grande potencial para o  controle
deste pulgão estão os parasitóides Aphidius colemani Viereck, 1912 (Hymenoptera: Aphidiidae)
(SAMPAIO et al., 2001, 2005) e Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Aphidiidae)
(CARNEVALE et al., 2003; FERNANDES et al., 2000; RODRIGUES et al., 2004). A alta capacidade
de parasitismo (44 a 76%) indica que o pulgão A. gossypii é um hospedeiro adequado ao
desenvolvimento destes parasitóides (CARNEVALE et al., 2003; RODRIGUES et al., 2004;
SAMPAIO et al., 2001) e que estes inimigos naturais são eficientes agentes de controle biológico
natural em plantios de algodão. Porém, falhas no controle de A. gossypii com a utilização de A.

colemani vêm sendo relatadas em cultivos protegidos da Europa (VAN STEENIS e EL-KAWASS,
1995) e no Brasil, devido a alta mortalidade e baixa capacidade de parasitismo em temperaturas
elevadas (RODRIGUES et al., 2004). No entanto, a alta emergência de parasitóides oriundos de
regiões quentes mostrou uma adaptação destes inimigos naturais a temperaturas mais altas. Desta
forma, a utilização de diferentes biótipos deste parasitóide podem aumentar sua eficiência no

controle biológico de A. gossypii em regiões tropicais (SAMPAIO et al., 2005).

Outra espécie, Aphelinus gossypii Timberlake (Hymenoptera: Aphelinidae), que foi introduzida

na Califórnia, USA, para o controle do pulgão A. gossypii em diferentes culturas, especialmente no
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algodoeiro, com liberações experimentais a partir de populações de parasitóides encontradas no

Havaí e do Oeste Asiático (BASTOS e TORRES, 2003) foi recentemente encontrada parasitando

A. gossypii em plantios de algodão em Pernambuco (FERNANDES et al., 2000). Esta espécie tem

sido relatada como um importante inimigo natural de A. gossypii, possuindo alta taxa de emergência

e podendo ser associada ao controle químico com o uso de inseticidas seletivos (TORRES et al.,

2003b).

Dentre os predadores de A. gossypii destacam-se a ordem Hemiptera (PRASIFKA et al.,

1999; MENDES et al., 2003), Coleoptera (BOIÇA-JUNIOR et al., 2004), Neuroptera (COSTA et

al., 2002; PESSOA et al., 2003; SANTOS et al., 2003), Diptera e Dermaptera (BASTOS e TORRES,

2003; BARROS et al., 2006). Degrande et al. (2003) realizaram um estudo sobre o levantamento

de predadores através de diferentes métodos de amostragem. Esta pesquisa revelou que grande

número destes inimigos naturais encontram-se em plantios de algodão sem aplicação de inseticidas.

Isto mostra que o controle biológico por conservação de predadores, aplicação de inseticidas

seletivos (TORRES et al., 2003b) ou refúgio (PRASIFKA et al., 1999) pode ser uma alternativa

viável dentro do manejo integrado de A. gossypii.

Estudos sobre a biologia de predadores de A. gossypii têm sido realizados objetivando avaliar

a sua eficiência no controle desta praga. Dentre estes, Cycloneda sanguinea (L.) e Hippodamia

convergens Guérin-Men (Coleoptera: Coccinelidae) apresentaram desenvolvimento adequado e

reduziram a população de A. gossypii em 93,5% e 86,9%, respectivamente em diferentes cultivares

de algodão (BOIÇA-JUNIOR et al., 2004). Por zua vez, o predador C. externa apresentou alta

capacidade predatória, consumindo de 459 a 544 ninfas de A. gossypii durante a fase larval

(PESSOA et al., 2003; SANTOS et al., 2003), enquanto Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae)

consumiu de 30 a 72 ninfas de A. gossypii durante a fase ninfal (MENDES et al., 2003), mostrando

que estes predadores são eficientes agentes de controle biológico dessa praga.

Controle Biológico do ácaro branco Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) e
do ácaro rajado Tetranychus urticae (Kock, 1836)

As duas principais espécies de ácaros responsáveis pelos maiores prejuízos na cultura do

algodoeiro são o ácaro branco Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) (Acari: Tarsonemidae) e

o ácaro rajado Tetranychus urticae (Kock, 1836) (Acari: Tetranychidae). P. latus é também

conhecido como ácaro das rasgaduras, ácaro do bronzeamento das folhas e ocorre nas principais

regiões cotonícolas do Brasil (FLECHTMANN, 1972). Os principais inimigos naturais de ácaros na

cultura do algodoeiro são os percevejos do gênero Geocoris e Orius, o tripes Frankliniella occidentalis

(Pergande) (WILSON et al., 1991) e os ácaros predadores principalmente da família Phytoseiidae

(McMURTRY e CROFT, 1997).

Os ácaros predadores, embora apresentem grande potencial de uso em muitas culturas e já

existirem programas de liberação estabelecidos com sucesso, para a  cultura do algodoeiro as

pesquisas são escassas. O gênero Phytoseiulus é citado como predador de ácaros tetraniquídeos

tais como T. urticae e Tetranychus ludeni (Zacher) em diferentes condições (MORAES e OLIVEIRA,
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1982). Ácaros fitoseídeos das espécies Amblyseius operculatus DeLeon e Iphizeiodes zuluagai

Denmark e Muma são encontrados associados a ácaros fitófagos do algodoeiro. Para a conservação

de ácaros predadores no agroecossistema do algodoeiro é essencial o uso de inseticidas seletivos

(REIS et al., 1998).

Controle Biológico da Mosca branca Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera:
Aleyrodidae)

A mosca branca Bemisia tabaci (= B. argentifolii Bellows & Perring) biótipo B foi introduzida

no Brasil no início dos anos 90 em São Paulo (LOURENÇÃO e NAGAI, 1994). Rapidamente essa

praga se disseminou em 23 estados (LIMA et al., 2000).

Mundialmente, são conhecidos aproximadamente 50 espécies de parasitóides e 114 de

predadores associados a B. tabaci (GERLING et al., 2001). Dentre os parasitóides de B. tabaci

destacam-se os gêneros Encarsia e Eretmocerus (Hymenoptera: Aphelinidae) (POLASZEK et al.,

1992; ENKEGAARD, 1993; HODDLE et al., 1998; SCHUSTER et al., 1998; BARRO et al., 2000).

Esses parasitóides vêm sendo utilizados para controle de moscas brancas em cultivos protegidos

(HODDLE et al., 1998; BARRO et al., 2000; GERLING et al., 2001). Entre os predadores, espécies

pertencentes a diferentes ordens de insetos e e ácaros predadores (NOMIKOU et al., 2001) foram

registradas predando B. tabaci biótipo B no Brasil (BARNADAS et al., 1998; COSTA et al., 1999;

OLIVEIRA et al., 2003). No entanto, o parasitóide Encarsia formosa (Gahan) é o inimigo natural

mais utilizado para o controle biológico de B. tabaci no mundo (HODDLE et al., 1998).

No Brasil, OLIVEIRA et al. (2003) realizaram um levantamento de inimigos naturais de B.

tabaci em plantios de fumo, algodão, tomate, couve, soja, feijão, melão, jiló, onde foram coletados

14 predadores, 12 parasitóides e dois hiperparasitóides. As espécies Encarsia inaron (Walker) e

Encarsia. basicincta Gahan ainda não havia sido registrada e Encarsia aleurothrixi Evans e Polaszek

foi registrada pela primeira vez parasitando B. tabaci. Da mesma forma, os predadores Nephaspis

hydra Gordon e Delphastus davidsoni Gordon (Coleoptera: Coccinelidae) foram registrados pela

primeira vez predando B. tabaci. Em levantamentos realizados em plantios de pimentão verificou-

se os seguintes inimigos naturais Encarsia sp., Psyllobora confluens (F.), Psyllobora lenta Mulsant,

Exochomus sp. e Cycloneda sanguinea (L.) (Coleoptera: Coccinellidae), Chysoperla spp. (Neuroptera:

Chrysopidae), Geocoris sp. (Heteroptera: Lygaeidae) e Orius spp. (Heteroptera: Anthocoridae), no

entanto esses insetos foram encontrados em baixa densidade populacional (LEITE et al., 2002).

Considerações finais

O conhecimento das principais espécies entomófagas associadas ao algodoeiro é muito

importante, bem como as pesquisas básicas de biologia e comportamento dessas espécies.  No

entanto a aplicabilidade e sucesso do controle biológico de pragas na cultura do algodoeiro são

dependentes da sua utilização em programas de manejo integrado de pragas (MIP). Embora muitos

inimigos naturais estejam presentes na lavoura, a ação dos mesmos é limitada pela utilização

excessiva de inseticidas, o que torna o sistema cotonícola muito complexo para a adoção do MIP.

No entanto, o impacto do controle químico poder ser minimizado pela utilização de inseticidas
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seletivos aos inimigos naturais. Adicionalmente, o controle biológico aumentativo, através de

liberações de predadores e parasitóides no ambiente, aliados a técnicas de conservação desses

inimigos naturais no agroecossistema surge como uma alternativa promissora no controle de pragas

do algodoeiro.
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