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Bicudo-do-algodoeiro

O bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis
grandis Boh. (Coleoptera: Curculionidae) é

considerado a principal praga da cultura no Brasil, e

em qualquer outra região com sua ocorrência. Sua

relevância é responsável pelo maior programa de

erradicação de uma praga na atualidade - a erradicação

do bicudo nas regiões produtoras de algodão nos

Estados Unidos da América, iniciado efetivamente na

década de 70 e mantido até os dias atuais.

Características comportamentais e ecológicas do

bicudo-do-algodoeiro, como o desenvolvimento no

interior das estruturas reprodutivas do algodoeiro

(botões florais e maçãs) (fotos abaixo), conferem

proteção contra a maioria dos fatores naturais de

mortalidade, comumente observados para outras

pragas, nesta mesma cultura.
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Os adultos dispersam entre lavouras, plantas e

estruturas das plantas, mas quando presentes na

planta, eles apresentam baixa dispersão

permanecendo maior parte do tempo nos botões

florais, flores e maçãs protegidos pelas brácteas

(Foto abaixo).

O projeto REDALGO possui diversos objetivos. Entre

eles, o de divulgar resultados de pesquisas voltados para o

manejo de pragas do algodoeiro. Neste informativo REDALGO

09 são apresentados resultados com inseticidas de risco

reduzido, ainda não registrados para o bicudo-do-

algodoeiro, como futuro controle desta praga. Historicamente,

o controle do bicudo-do-algodoeiro é feito através do controle

químico com inseticidas não seletivos. Desta maneira, o manejo

integrado de pragas (MIP) do algodoeiro preconizando a

adoção de outros métodos de controle como o controle

biológico, seja conservativo ou aplicado é grandemente

dependente das decisões relativas à recomendação de inseticidas

para o controle do bicudo. A importância do bicudo-do-

algodoeiro domina a pesquisa sobre o MIP algodoeiro como

também as edições do REDALGO. Na edição 01 foi abordada a

importância de práticas adotadas antes, durante a após a

colheita, mas com enfoque na redução populacional do bicudo-

do-algodoeiro. Na edição 03 foi apresentada a prática cultural

de poda apical na fase de finalização da lavoura para a redução

populacional de pragas, entre elas, o bicudo-do-algodoeiro e, na

edição 06 foi apresentada o monitoramento do bicudo-do-

algodoeiro usando um tubo reutilizável sem inseticida, contendo

feromônio e cola entomológica, o qual pode ser utilizado em

plantio convencional e agroecológico e com maior potencial de

coleta de insetos durante a safra e entressafra, que a armadilha

tradicionalmente utilizada. Contudo, após a infestação da

lavoura pelo bicudo-do-algodoeiro, o uso de inseticidas

predomina sobre os demais métodos de controle, com

recomendação de inseticidas não seletivos. Desta maneira, esta

edição do REDALGO visa apresentar resultados de pesquisa

sobre inseticidas considerados de baixo risco para inimigos

naturais e o ambiente no controle do bicudo-do-algodoeiro.

Como citar: Torres, J.B., G.G. Rolim, L.S. Arruda & E.M. Barros. 2019.

Inseticidas sintéticos de risco reduzido no manejo do bicudo-do-algodoeiro.

Informativo REDALGO 09. Recife: UFRPE, 2p.



Embora a redução populacional do bicudo-do-algodoeiro pode ser obtida adotando práticas de diversos métodos de

controle, o principal método usado após a infestação da lavoura é o químico, através das pulverizações. Fato que cerca de

25 ingredientes ativos e 90 formulações comerciais são disponíveis para recomendação contra o bicudo-do-algodoeiro, no

Brasil. No entanto, controle eficaz é realizado com inseticidas organofosforados (malationa, metidationa), neonicotinoide

(tiametoxam), pirazol (fipronil), metilcarbamato (carbosulfano). Os piretroides eram recomendados como uma das

principais ferramentas devido a eficácia e baixo custo. Atualmente são poucos eficazes ou tem apresentado falhas de

controle, em populações sob pressão de seleção. Assim, apesar da gama de inseticidas registrados, resume-se a poucas

opções, e todos não seletivos.

Para o manejo do bicudo-do-algodoeiro são recomendadas outras práticas além do controle químico. Por exemplo,

aquelas do controle cultural (destruição dos restos culturais, plantas tigueras, data de plantio concentrada, cultura

armadilha, variedades precoces, etc.), método legislativo (vazio sanitário), controle comportamental (feromônio sexual

para o monitoramento, tubo atrai-e-mata), e quando possível a conservação do controle biológico natural mediante

recomendação de inseticidas de baixo impacto ou de risco reduzido.

Nenhum inseticida é totalmente seguro para

o meio ambiente, e conservação dos inimigos

naturais. Mesmo não ocasionando efeito letal

medido por meio da mortalidade, efeitos

subletais podem ocorrer sobre as populações de

inimigos naturais, bem como impacto indireto

na população do inimigo natural, pela falta de

alimento quando o inseticida seletivo utilizado

controla eficientemente a praga alvo (presa e

hospedeiro dos inimigos naturais).

Contudo, inseticidas biológicos, ou de

origem biológica como as espinosinas,

inseticidas reguladores de crescimento, e novas

moléculas como as diamidas são de menor risco

para o ambiente e, em especial, para os inimigos

naturais comparativamente aos inseticidas

não seletivos, anteriormente citados, e

comumente recomendados para o controle do

bicudo-do-algodoeiro.

Inseticidas de risco reduzido

Figura 1. Valores da concentração letal (CL90) das

espinosinas espinosade e espinetoram para matar 90% dos

adultos de diferentes populações do bicudo-do-algodoeiro, em

relação a dosagem desses inseticidas recomendadas para

pulverização da lavoura de algodão contra outras pragas dessa

cultura.

Espinosinas

Testes com duas espinosinas - espinosade e

espinetoram - demonstram grande potencial desses

no controle do bicudo-do-algodoeiro. As

concentrações letais para ocasionar mortalidade de

90% dos adultos de diferentes populações do

bicudo-do-algodoeiro, mediante contato com o

resíduo seco desses inseticidas em folhas tratadas

de algodão (Figura 1), foram inferiores as dosagens
já recomendadas desses inseticidas para pulverização da cultura do algodão contra outras pragas, em especial

lepidópteros. Além disso o controle residual ao longo do tempo, com dosagem de bula para pulverização do algodoeiro

persistiu ocasionando mortalidade de adultos do bicudo-do-algodoeiro acima de 80% até o final do período de

avaliação, aos 8 dias após a pulverização (Figura 2).
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Os inseticidas conhecidos como reguladores de
crescimento (IGRs) são recomendados como eficientes

para fases imaturas dos insetos. São assim denominados por

interferirem no balanço dos dois principais hormônios

envolvidos no processo de crescimento dos insetos: hormônio

juvenil e hormônio da muda (ecdisônio). Esses inseticidas

atuam mimetizando a ação de um desses hormônios, ou

diretamente afetando a formação da nova cutícula, durante a

muda.

Espécies pragas e inimigos naturais são contaminados

durante a fase de desenvolvimento. Assim, a princípio os

IGRS não seriam seletivos, mas por não serem letais para

insetos adultos e fases imaturas de endoparasitoides, escapam

do contato direto com o inseticida, tornam-os de menor risco

comparativamente aos inseticidas neurotóxicos como os

organofosforados, piretroides, neonicotinoides, e etc.

Inicialmente, os primeiros IGRs foram recomendados apenas

para insetos com desenvolvimento completo tendo a fase

larval como alvo. Em algodoeiro, os IGRs se tornaram

populares para o controle de lagartas desfolhadoras e o

complexo de lagartas das maçãs. Posteriormente, novos

inseticidas reguladores de crescimento foram descobertos

mostrando eficácia, também, para ninfas de moscas-branca,

ninfas de percevejos, e etc.

A contaminação da fase adulta, no entanto, pode resultar

em efeitos subletais, em especial, sobre a reprodução durante o

processo de oogênese e desenvolvimento embrionário. Assim,

na busca de inseticidas de risco reduzido para compor o

manejo do bicudo-do-algodoeiro, foram testados os IGRs

Assim, empregando a dosagem já recomendada das espinosinas, e em comparação ao inseticida recomendado como

padrão de controle para o bicudo-do-algodoeiro, a malationa, espinosade e espinetoram mostraram-se como potenciais

alternativas promovendo controle similar ao padrão malationa e com maior eficácia aos 4 e 8 dias após a aplicação

(Figura 2). Além disso, são inseticidas de risco reduzido comparativamente aos inseticidas comumente recomendados.

Figura 2. Mortalidade do bicudo-do-

algodoeiro confinados sobre folhas de plantas

de algodão no dia da pulverização (0) e, 1, 2,

4 e 8 dias após a pulverização com

espinetoram, espinosade e malationa nas

dosagens recomendas de 12, 72 e 1000 g de

i.a./ha.

Inseticidas reguladores de crescimento

análogo do hormônio juvenil (piriproxifem), agonista

do ecdisteroide (metoxifenozida) e inibidor da

síntese de quitina (lufenurom).

A sobrevivência dos adultos e produção de ovos

não foram afetadas pelos inseticidas metoxifenozida,

piriproxifen e lufenurom. Por outro lado, a

viabilidade de ovos foi significativamente reduzida

para fêmeas expostas por 48h em resíduo seco sobre

a folha e alimentação em botão floral de algodão

tratados com o lufenurom.

Figura 3. Viabilidade de ovos depositados por fêmeas

do bicudo-do-algodoeiro confinadas durante 48h

sobre discos de folhas e botões florais tratados com

lufenurom a 0,27 g i.a./L e, posteriormente,

confinadas em plantas de algodão sem inseticida

durante 32 dias.
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O efeito de apenas uma exposição de fêmeas por 48h ao lufenurom sobre a viabilidade de ovos do bicudo-do-

algodoeiro foi independente se a contaminação ocorreu antes ou após a cópula, e se o macho estava ou não

contaminado. A contaminação de fêmeas com o lufenurom na dosagem comercial de 0,27 g de i.a./L reduziu a

viabilidade de ovos para entorno de 2% na semana do tratamento e, manteve o efeito até o encerramento das avaliações

aos 32 dias, com 38,6% de eclosão de larvas (Figura 3).
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Os três inseticidas estudados podem ser considerados de risco reduzido aos inimigos naturais e ao ambiente,

comparativamente aos demais inseticidas recomendados e eficientes no controle do bicudo-do-algodoeiro. Todos foram

estudados empregando dosagens de bula para pulverização contra outras pragas do algodoeiro, especialmente, lagartas

desfolhadoras e de maçãs. No entanto, pulverizações de validação devem ser realizadas considerando tipo de bico, volume

de calda, posicionamento de bico, e etc., visto que o bicudo-do-algodoeiro é uma praga com comportamento próprio,

como já mencionado.

Os resultados apresentados são oriundos de pesquisa e não devem ser considerados como resultados

já para recomendação. Apesar dos três inseticidas e dosagens estudadas serem registradas para pulverização da cultura

do algodão contra outras pragas, esses inseticidas ainda não possuem registro especificamente para o bicudo-do-algodoeiro

necessitando, portanto, uma extensão de uso.


