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RESUMO 

 

A cultura do algodão é fundamental para elevar o padrão socioeconômico das 
regiões produtoras, com impacto no mercado de trabalho e na economia das 
cidades, que possuem crescimento e desenvolvimento constante. As lavouras 
possuem amplo investimento no controle de pragas, onde se destacam os besouros 
da família curculionidae, como as brocas da raiz e do ponteiro, bem como a 
presença do bicudo. O estudo objetiva apresentar o manejo de controle das pragas 
do algodão (Coleoptera: Curculionidae). A metodologia de estudo foi à revisão de 
literatura. Os principais resultados encontrados são quanto ao controle dos insetos 
da espécie Eutinobothrus brasiliensis, Conotrachelus denieri e Anthonomus grandis, 
que devem ser os seguintes: o preparo correto de solo com uso de calcário, que 
causa desfavorecimento às pragas; a semeadura concentrada e no período 
adequado, utilizando-se do tratamento de sementes; eliminar as plantas hospedeiras 
e os restos culturais e de plantas voluntárias, com a destruição das soqueiras; 
providenciar as faixas de plantio-isca na atração de indivíduos sobreviventes da 
entressafra e aplicar inseticidas nessas faixas para eliminar a proliferação 
populacional; quando a entressafra tem de ser acelerada devido ao plantio de outra 
cultura, a técnica de roçagem deve ser aprimorada para beneficiar cultivos futuros de 
algodão.  
 

Palavras-chave: Besouros do algodão; Cotonicultura; Pragas do algodoeiro; Manejo 
integrado de pragas. 
 

 

  



 

 

SOUZA, Jheison Domingos de. Control of cotton pests (Coleoptera: 
Curculionidae).  2017. 29 f. Course Completion Work (Graduation in Agronomy) – 
Universidade de Cuiabá - UNIC, Primavera do Leste, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

Cotton cultivation is fundamental for raising the socioeconomic pattern of the 
producing regions, with an impact on the labor market and the economy of the cities, 
which are constantly growing and developing. The crops have a large investment in 
pest control, where the beetles of the curculionidae family, such as root and pointer 
drills, as well as the presence of the beetle, stand out. The study aims to present the 
management of control of cotton pests (Coleoptera: Curculionidae). The study 
methodology was the literature review. The main results obtained are related to the 
control of the insects of the species Eutinobothrus brasiliensis, Conotrachelus denieri 
and Anthonomus grandis, which should be the following: correct soil preparation 
using limestone, which causes pest disadvantage; the sowing concentrated and in 
the appropriate period, using the treatment of seeds; eliminate host plants and 
cultural remains and volunteer plants, with the destruction of rams; to provide 
planting-bait strips in the attraction of surviving off-season individuals and to apply 
insecticides in these ranges to eliminate population proliferation; when off season 
has to be accelerated due to the planting of another crop, the weeding technique 
must be improved to benefit future cotton crops. 
 

Key-words: Cotton beetles; Cotton culture; Cotton pests; Integrated pest 
management. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem configurado no cenário internacional entre os cinco maiores 

produtores mundiais de algodão e entre os maiores exportadores. Analisando-se as 

regiões brasileiras produtoras de algodão, o Centro-Oeste é o maior e se destaca o 

Estado do Mato Grosso, que figura como o maior produtor agrícola da cultura do 

algodão. A cultura do algodão é fundamental para elevar o padrão socioeconômico 

das regiões produtoras, pois o impacto é notado no mercado de trabalho e na 

economia das cidades, que possuem crescimento e desenvolvimento constante. 

No entanto, as lavouras possuem amplo investimento no controle de pragas, 

onde se destacam os besouros da família curculionidae, como as brocas da raiz e do 

ponteiro, bem como a presença do bicudo. Assim, faz-se necessário o manejo 

dessas pragas com ações que venham minimizar o impacto na produtividade do 

algodoeiro, bem como na manutenção dos solos do cerrado para a continuidade das 

culturas. 

Desta forma, a problemática em estudo encontra-se em saber quais as 

formas de manejo que são empregadas para controlar os besouros (Coleoptera: 

Curculionidae) da cultura do algodão? 

O objetivo de estudo é apresentar o manejo de controle das pragas do 

algodão (Coleoptera: Curculionidae). Inicialmente, apresenta-se a cultura do algodão 

com suas etapas. Em seguida, faz-se uma análise dos principais besouros da família 

Curculionidae. E por último, tem-se a compreensão das formas de controle utilizadas 

para combater as pragas (Coleoptera: Curculionidae) das lavouras de algodão. 

Quanto à metodologia para os meios de levantamento de informações, o 

método de pesquisa bibliográfica, da categoria e do conceito operacional. A 

pesquisa bibliográfica tem como base material publicado em livros, revistas, jornais, 

redes eletrônicas, ou seja, todo material de acesso ao público, que aponte estudos 

científicos para o alcance dos resultados. O estudo desenvolveu-se de agosto a 

novembro de 2017, utilizando-se as seguintes palavras-chaves: besouro do algodão; 

bicudo; broca de raiz; broca do ponteiro; manejo de pragas do algodão. 
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1 COTONICULTURA 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA COTONICULTURA NO BRASIL 

Segundo o Portal de Pesquisas Temáticas e Educacionais (2017), na 

segunda metade do século XVIII e início do século XIX aconteceu o processo de 

cultivo do algodão no Brasil. Nessa época o algodão brasileiro era exportado 

principalmente para a Inglaterra, que foi o ápice da Revolução Industrial e utilizava 

como matéria-prima para a indústria têxtil britânica. Além disso, o algodão não era o 

único produto cultivado no Brasil, mesmo com a diversificação era centralizada na 

produção de gêneros agrícolas. 

Relatos desse período apontam que o principal produtor mundial de algodão 

era o sul dos Estados Unidos, que também era exportado à indústria têxtil inglesa 

(PORTAL DE PESQUISAS TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, 2017). 

Para Oliveira (2015), o início da cotonicultura ocorreu nos estados do 

Nordeste brasileiro, onde o maior produtor da época foi o Estado do Maranhão que, 

em 1760, procedia à exportação das primeiras sacas da espécie arbórea – perene 

(fibras longas) para a região europeia. 

Na metade do século XVIII, em São Paulo houve o cultivo do algodão 

herbáceo (fibras curtas, ciclo anual). Após houve a expansão das culturas do café e 

da laranja no Estado, bem como a elevação da cadeia produtiva para o Estado do 

Paraná, deslocando-se o parque industrial. Em torno de 1918, as fortes geadas 

devastaram os cafezais e a produção de algodão retornou com força que resistiu por 

mais algumas décadas (OLIVEIRA, 2015). 

Em 1931 foi o início da cotonicultura no Estado do Paraná pelos imigrantes 

japoneses, no município de Sengés que fica localizado no norte paranaense, 

estendendo-se também para Assaí e Uraí, municípios estes que foram criados a 

partir da cultura do algodão (OLIVEIRA, 2015). 

O Centro-Oeste teve a introdução da cotonicultura no Estado de Mato Grosso, 

mais precisamente na cidade de Rondonópolis que ficou conhecida como a ‘Rainha 

do Algodão’ nos anos 60. Na década de 80 houve experiências do cultivo 

mecanizado da fibra em Goiás e Mato Grosso do Sul, no Município de Dourados. 
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Assim, o Mato Grosso não era considerado produtor, vindo a acontecer apenas nos 

anos 90 e a partir daí tornou-se o maior Estado cotonicultor brasileiro (AMPA, 2012).  

De acordo com Zimovski e Conceição (2004), a partir dos anos 80 houve um 

decréscimo nacional, tanto na produção de algodão como na área plantada, 

voltando a crescer somente em 2001. Isso se deve as crises econômicas que 

aconteceram no decorrer desse período. 

Segundo Silva (2014), a região central do Brasil responde nos dias de hoje 

por cerca de 80% da produção de algodão, onde o deslocamento produtivo para 

essa região deu-se devido ao clima e solo favorável para a cultura, a utilização de 

variedades tolerantes a doenças e a mecanização agrícola utilizada. 

1.2 ESTÁGIOS DE CULTIVO DE ALGODÃO 

O algodão, como qualquer outra cultura, necessita de atividades de manejo 

desde o preparo do solo, escolha das sementes, plantio convencional e direto, 

adubação e calagem, controle de pragas e doenças até a colheita mecanizada. 

1.2.1 Preparação do Solo 

Nos terrenos em que será o primeiro cultivo tem de ser com o solo úmido, que 

haja condição de operacionalidade dos implementos, que pode ser com tração 

animal (pequenos produtores) ou no sistema mecanizado, onde o disco de aragem 

deve estar na profundidade de 20 centímetros, pois se consegue incorporar os 

restos da vegetação presente no solo. A seguir, deve-se passar uma grade 

niveladora ou destorroadora, no tempo próximo a semeadura do algodão, para que 

as ervas daninhas sejam eliminadas e no complemento de preparo do solo 

(EMBRAPA ALGODÃO, 2002). 

A finalidade de preparação do solo é de propiciar condicionantes ideais para 

semear, germinar, emergência, estabelecimento das plântulas e desenvolvimento da 

cultura. Assim, a sustentabilidade na agricultura nas atividades de manejo do solo é 

vista como forma de manutenção estrutural, com o mínimo de desagregação e 

transporte de suas partículas, por água ou vento, e máxima infiltração de água, 

evitando-se a erosão (FERREIRA; LAMAS, 2006). 
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Utilizando-se do método convencional de manejo do solo, nos casos de solos 

em que houve cultivo anterior, segundo a Embrapa Algodão (2002), deve-se utilizar 

o arado de aiveca ou de disco, para aproveitamento de restos de outras culturas e, 

após, complementa-se com grade niveladora ou destorroadora na profundidade de 5 

centímetros, também deve ser próximo a semeadura.  

Na maioria das lavouras de algodão da região Centro-Oeste acontece o 

plantio direto, que será analisado a seguir. 

1.2.2 Plantio Direto 

De acordo com a Embrapa Algodão (2002), o sistema de plantio direto 

acontece com a semeadura sem necessitar preparar o solo, ou seja, o 

aproveitamento da palhada ou cobertura morta que ficou no solo com a última safra. 

Isso é importante para conservar o solo e deve ser feita na rotação de culturas, onde 

se aproveita a fertilidade do solo e minimiza-se a ocorrência de pragas e doenças no 

decorrer do cultivo do algodão. 

Na implantação do plantio direto e na sua estabilização têm-se muitos 

benefícios tanto para o solo como no rendimento da produtividade, o que garante a 

competitividade agrícola. Porém, o benefício maior está em relação à redução 

drástica da erosão, garantindo-se a potencialidade de contaminação do ecossistema 

em comparação com os métodos tradicionais de plantio (LAMAS; STAUT, 2006). 

As vantagens do plantio direto, para Ferreira e Lamas (2006), são as 

seguintes: redução dos custos nas lavouras; elevação da produtividade e qualidade; 

preservação dos recursos naturais; redução de manejo e utilização de maquinário, 

reduzindo-se também o consumo de energia fóssil; melhora do solo e redução da 

erosão; elevação da fertilidade e economia no uso de fertilizantes.  

Em pesquisa desenvolvida por Lacerda e Silva (2007), no experimento que 

utilizou o plantio direto houve superação quando comparado com a preparação do 

solo convencional, tanto no rendimento do algodão por suas variáveis analisadas 

como nos tratamentos, com exceção apenas na altura de planta e matéria seca, pois 

se utilizou o esterco de bovinos em dosagem simples (50 t ha-1). No experimento 

que utilizou o esterco de galinha houve maximização no rendimento, tanto em 

plantio direto quanto em plantio convencional. Porém, o sistema de plantio direto é 
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mais eficiente que o preparo convencional quanto à utilização da água, com maior 

produção de biomassa e rentabilidade da planta do algodão (LACERDA; SILVA, 

2007). 

1.2.3 Sementes 

Segundo a Embrapa Algodão (2002), no processo produtivo do algodão a 

semente é o insumo de menor custo para o agricultor. Assim, tem-se a garantia e 

fiscalização certa com o uso de sementes certificadas, investimento com retorno 

garantido quando a cultivar é recomendada e possui pesquisa que comprove o seu 

rendimento, bem como a elevação da pureza genética, sanidade e percentagem de 

germinação. 

A semente de algodoeiro herbáceo é a melhor opção de integração da 

produtividade na região do Cerrado. Mesmo com a baixa fertilidade natural dos 

solos, exigindo-se altos investimentos em correção e fertilização, a topografia 

contribui a mecanização agrícola na lavoura e favorece o desenvolvimento do 

algodoeiro, com colheita de fibra de alta qualidade (CORREA; SHARMA, 2004). 

O uso de sementes com elevada sanidade é fundamental para o controle de 

patógenos, pois grande parte tem a disseminação na semente através de longa 

distância. Portanto, sementes certificadas evitam a inserção de patógenos nas 

lavouras onde a doença ainda não está presente. Os microrganismos da patogenia 

ficam na superfície das sementes e podem ser controlados com o tratamento através 

de fungicidas protetores, bem como aqueles localizados internamente (infectando as 

sementes) podem-se utilizar fungicidas sistêmicos, pois mesmo que aparentemente 

sadias, as sementes ficam protegidas de patógenos que se encontram no solo. As 

sementes de algodão devem ser comercializadas (EMBRAPA ALGODÃO, 2002).  

A semente deve ser adquiria na forma deslintada para facilitar o tratamento e 

a semeadura, pois eleva a probabilidade de estande adequado. 

1.2.4 Adubação e Calagem 

Com o exame laboratorial da análise química e física do solo, pode-se definir 

a dosagem de calcários e fertilizantes que serão utilizados no cultivo do algodão no 

Cerrado. Geralmente, têm-se as seguintes faixas de parcelamento: o calcário de 1,0 
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a 3,0 t/ha, inserindo-se na profundidade de 20 centímetros, com antecedência de 

mais ou menos 60 dias da semeadura; o Nitrogênio (N) pode ser incorporado de 100 

a 120 quilos por hectare, em três dosagens (20% na semeadura, 40% em 30 dias 

após a emergência, 40% em 60 dias após a emergência); o Fósforo (P) é utilizado 

entre 30 a 90 quilos por hectare em fundação; o Potássio (K) tem-se de 20 a 60 

quilos por hectare, parcelado em duas dosagens (50% n a semeadura, 50% em 30n 

dias com a emergência) (EMBRAPA ALGODÃO, 2002).  

O algodão analisado em experimentos ao longo prazo, percebe-se que o 

sistema de calagem eleva expressivamente a produtividade, onde os melhores 

resultados aconteceram na saturação de bases acima de 60 %, ou ainda, em solos 

com baixo teor de Alumínio trocável. Em contrapartida, a deficiência de Potássio nas 

lavouras de algodão é mais severa em solos com calcário e sem adubação rica em 

Potássio comparando-se com aquelas em que não há calagem e nem aplicação de 

adubação com Potássio. Percebe-se que há uma competitividade entre os nutrientes 

por sítios de troca da membrana plasmática das células radiculares, que acontece 

entre íons com propriedades físico-químicas semelhantes (FOLONI; ROSOLEM; 

GARCIA, 2006). 

1.2.5 Controle de Erva Daninha 

O controle de erva daninha pode acontecer com capina manual, mecanizada 

ou com o uso de herbicidas. 

Capina de forma mecanizada aproveita o uso de cultivadores com tração 

animal em áreas de pequeno porte ou agricultura familiar, já o uso de tratores 

acontece em grandes áreas. Os herbicidas também são utilizados nas grandes 

propriedades ou mesmo em pequenas, pois necessita de cuidados no manuseio, 

com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) devido os efeitos tóxicos 

que podem acontecer nas plantas do algodão, ao ecossistema e ao aplicador 

(EMBRAPA ALGODÃO, 2002).  

Quanto ao controle de pragas será apresentado o estudo nos próximos 

Capítulos. 
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1.2.6 Colheita e Beneficiamento 

A colheita do algodão, de forma manual ou mecanizada, tem de iniciar com a 

planta apresentando a metade dos capulhos totalmente abertos, sempre após 8 

horas da manhã, para que a umidade já tenha sido evaporada, feita em etapas de 

acordo com a abertura dos capulhos (EMBRAPA ALGODÃO, 2002).  

O algodão em pluma é a forma que resulta do processo de beneficiamento do 

algodão em caroço. 

De acordo com Queiroga e Cavalcanti-Mata (2016), o algodão que é utilizado 

em indústrias têxteis tem seu beneficiamento com a colheita, ou seja, o controle da 

umidade e de impurezas interfere na qualidade do algodão durante o 

beneficiamento, o que influencia também no descaroçador, nas sementes e na fibra. 

Assim, o controle da umidade é fundamental, onde sementes pouco úmidas são 

mais fáceis no processamento. 

No caso de cultivo de algodão para beneficiamento de sementes, após a 

colheita tem à separação da fibra das sementes (caroços) por meio de máquinas 

dotadas de rolos ou serras, chamadas de descaroçamento. Sementes descaroçadas 

apresentam cobertura de línter, este é uma superfície fina de pelos curtos aderidos 

ao tegumento das sementes. O línter diminui a capacidade de absorção de água 

pela semente, que pode retardar a germinação. Portanto, deslintar é a forma de 

eliminar, total ou parcialmente, essa cobertura através de processo químico com 

ácido sulfúrico (JERONIMO et al., 2014).  
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2 PRAGAS DO ALGODÃO DA FAMÍLIA CURCULIONIDAE 

 

A presença de inseto em determinado cultivo, analisando-se a sua morfologia, 

não faz dele uma praga; considera-se praga na lavoura quando acontecer elevação 

da quantidade populacional e que estes causem injúrias às plantas e, 

consequentemente venham causar prejuízo econômico ao agricultor (RIBEIRO et al., 

2015).  

Segundo Monteiro e Barbosa (2001), os grupos de insetos consideráveis ou 

que não haja dano econômico favorece o crescimento de populações naturais, que 

são os inimigos das pragas e atuam eficientemente no controle das mesmas. 

Nesses casos, o manejo de populações de inimigos é importante para o 

desenvolvimento de pesquisas, com análises precisas para melhorar o controle de 

pragas, a preservação de cadeias alimentares e do ecossistema em que a 

Agricultura se insere e necessita inteirar-se. 

2.1 EUTINOBOTHRUS BRASILIENSIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

Os fatores de favorecimento de surto de população de Eutinobothrus 

brasiliensis (Coleoptera: Curculionidae) na lavoura se relacionam a elevada umidade 

do solo, áreas baixas, culturas sucessivas de algodão e locais em que não há a 

destruição de restos de outras culturas. O plantio direto em lavouras de algodão é o 

fator preponderante para infestação de populações de insetos, pois a palhada 

protege contra a radiação solar e na presença de outras populações consideradas 

inimigas. Considera-se fase crítica para acontecer infestação por população da 

broca-de-raiz da germinação até aparecer os primeiros botões florais (ALMEIDA et 

al., 2013). 

Para Miranda (2010), o besouro broca-da-raiz na fase adulta apresenta 

tonalidade pardo-escura e tem em média 5 mm de comprimento. A fêmea é 

responsável para abrir a casca das plantas novas do algodoeiro, onde utiliza suas 

mandíbulas e faz postura na altura do colo. O ovo apresenta tonalidade creme 

esbranquiçada, onde no seu interior há o embrião da broca, que fica por volta de 10 

dias desenvolvendo-se e depois se promove a eclosão das larvas. 
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Na fase adulta o besouro broca-da-raiz possui porte pequeno, que apresenta 

medida na média de 3 a 5 mm de comprimento e sua largura fica em torno de 1,5 a 

2,0 mm, sua tonalidade é escura ou quase negra, possui pernas e ventre corporal 

num tom pardo avermelhado. A fêmea faz a postura na parte do coleto do vegetal, 

de forma isolada são depositados os ovos, que são em pequenas aberturas das 

cascas, com formato elíptico (PICANÇO, 2010).  

Para se alimentar as larvas abrem galerias na região dos vasos lenhosos do 

algodoeiro e essas galerias vão aumentando em diâmetro, gradativamente, 

conforme as larvas vão crescendo e há impedimento de circulação da seiva bruta, 

pois ocorre secção dos vasos, o que ocasiona paralisa o crescimento do vegetal. 

Analisando-se a parte externa do vegetal, nota-se que o vegetal inicia um processo 

de definhamento, onde se iniciam os sintomas com um avermelhamento do limbo 

foliar, que murcha e começa a secar e posterior queda das folhas. Na região onde 

fica o colo do vegetal, começa a engrossar devido ao ataque do besouro e a 

presença das larvas instaladas nas galerias. Desta forma, o vegetal morre devido à 

falta de fluxo na seiva, ou há continuação da planta com sua produção 

comprometida por completo (Figura 1) (SANTOS, 2002). 

Figura 1 – Plantas com sintomas de ataque da broca-da-raiz e planta sadia à 

esquerda 

 

Fonte: Miranda (2010) 
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As larvas apresentam tonalidade branco-amarelada e vão tornando-se 

encurvadas, são ápodas, onde começam a se alimentar a partir da casca do 

algodoeiro, surgindo assim, galerias onde se localiza o cambio. Quando 

completamente desenvolvidas as larvas ficam em média com 6 mm de comprimento, 

aí passam para a fase de pupa, onde constroem câmaras e se instalam para 

repousar, onde se transformam em adultos e saem para o exterior. Da fase de 

postulação de ovos até a emergência adulta tem-se de 40 a 50 dias, mais 

precisamente no período de verão. Também são hospedeiros dessa espécie o 

quiabeiro, guanxuma, mimo de vênus, entre outros (SANTOS, 2002).  

2.2 CONOTRACHELUS DENIERI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

A espécie Conotrachelus denieri também conhecida como broca-do-ponteiro 

ou broca-da-haste foi identificada pela primeira vez em 1986, em lavouras de 

algodão no Estado do Mato Grosso do Sul. Na safra de 1991/1992 ocorreram as 

primeiras infestações no Paraná, mais precisamente na região de Guairá. 

Atualmente, apresenta-se em lavouras de Estados que há produção algodão, 

principalmente na região Centro-Oeste em que há favorecimento pelas condições 

climáticas (ÁVILA; GOMEZ, 2002). 

De acordo com Silva et al. (2008), o besouro broca-do-ponteiro adulto 

apresenta tonalidade ocre, onde há uma mancha clara nos élitros, que mede em 

média 5 mm de comprimento. A colocação de ovos acontece nos ponteiros dos 

vegetais e com a eclosão, as larvas se instalam no caule e fazem galerias no 

sentindo descendente. Em dez dias acontece à morte da planta e o superbrotamento 

nos vegetais desenvolvidos. Nas áreas de refúgio permanente, o besouro adulto 

sobrevive e multiplica-se em outras formas de hospedeiros. Com a abertura de 

lavouras próximas a essas regiões, os besouros infestam os talhões por meio de 

bordaduras.  

A larva da espécie Conotrachelus denieri apresenta quatro estádios de 

crescimento, em seguida caem no solo, penetrando nele e se transformando em 

pupa, com uma tonalidade branco-amarelada. Em regiões quentes ou de verão, o 

ciclo de vida do besouro pode durar em média 25 a 30 dias (ABRAPA, 2016).  



 

 

 

17 

Segundo Santos (2002), os vegetais que possuem 15 dias ou mais até 

sobrevivem, mas apresentam o crescimento paralisado de forma temporária, com 

encurtamento de caule e superbrotamento. Quando acontece a pressão de grandes 

populações há redução significativa do estande, com a necessidade de replantio 

parcial dos talhões na maioria das vezes. 

2.3 ANTHONOMUS GRANDIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

O aumento da população da espécie Anthonomus grandis (Coleoptera: 

Curculionidae), que também é denominada de bicudo do algodoeiro, tem 

favorecimento pelos cultivos fora das épocas recomendadas, ocorrer à destruição de 

restos de outras culturas de forma inadequada, culturas sucessivas de algodão e a 

manutenção de refúgios vegetais próximos à área de cultivo. A criticidade de ataque 

por populações do bicudo acontece como o início da emissão de botões florais e vai 

até a abertura dos primeiros capulhos dos algodoeiros (MIRANDA, 2010). 

O inseto vai fazer seu ataque a partir das bordaduras do cultivo. As injúrias 

acometem os botões florais, que apresentam brácteas abertas e amareladas. A 

alimentação do bicudo vai provocar orifícios que são identificados por perfurações de 

tonalidade escura, sendo que acontece oxidação dos tecidos devido à injúria 

resultante da alimentação e os orifícios de oviposição apresentam-se protuberantes 

quanto à superfície do botão, que possui substância gelatinosa excretada pela 

fêmea. Os botões caem e as flores não se abrem normalmente e as pétalas são 

perfuradas. Os capulhos apresentam em seu interior as larvas que vão destruindo as 

fibras e sementes, onde o vegetal atacado começa a crescer excessivamente 

(Figura 2) (SILVA et al., 2008). 

Na fase jovem do bicudo, as larvas não possuem pernas e apresentam forma 

curva, com tonalidade branco-leitosa a creme, onde o comprimento pode chegar à 

média de 5 a 7 mm. Localizam-se no interior de botões, flores e maçãs atacadas, 

onde ficam todo o período larval e de pupa. Na fase adulta transforma-se em 

besouros, com tonalidade cinza ou castanha, medindo de 3 a 7 mm de comprimento 

e possuem um bico com formato de tromba, que tem e média a metade do 

comprimento corporal. Ficam no interior das flores abertas ou na proteção de 

brácteas (PICANÇO, 2010). 
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Figura 2 – Larva do bicudo em flor do algodoeiro 

 

Fonte: Miranda (2010) 

Segundo Santos (2002), a espécie Anthonomus grandis adulta é um besouro 

que pode ter em média 7 mm de comprimento, mas pode variar no comprimento que 

vai de 3 a 9 mm, da ponta do bico até a parte extrema do abdômen, possui largura 

que equivale a 1/3 do comprimento (Figura 3). Possui cobertura por finos pelos no 

corpo, de tom cremoso que vai mudando para um tomo cinza ou castanho, que vai 

depender da idade, alimentação e condições climáticas onde o besouro se insere.  

Figura 3 – Bicudo adulto atacando o botão floral da planta 

 

Fonte: Miranda (2010) 

O bico e os olhos do bicudo têm em média 2,5 mm de comprimento, com cor 

escura e as patas dianteiras têm duas aristas (espinhos), uma maior que a outra. 

Nos fêmures das patas médias e posteriores, tem-se apenas uma arista. Os ovos, 
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larvas e pupas vão se desenvolver no interior dos botões florais e nas maçãs do 

algodoeiro. Os ovos são depositados pelas fêmeas nos botões florais e maçãs, onde 

depois de colocar faz a postura do orifício com uma cera, denominada ‘rolha de 

bicudo’. Com 2 dias da postulação as brácteas ficam amareladas, abrem-se e em 5 

dias o botão floral que foi atacado cai no solo (SANTOS, 2002). 

De acordo com Grigolli (2003), com a oviposição não há danos imediatos no 

botão floral, que vai se desenvolver normalmente até iniciar o segundo instar da 

larva do bicudo e depois que vai cair da planta. A alimentação do inseto que vai 

comprometer o desenvolvimento normal do botão, reduzindo-se de forma 

significativa a produtividade dos vegetais e a qualidade final do produto. 
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3 MANEJO DE PRAGAS DO ALGODÃO DA FAMÍLIA CURCULIONIDAE 

3.1 CONTROLE DAS ESPÉCIES EUTINOBOTHRUS BRASILIENSIS E 

CONOTRACHELUS DENIERI 

De acordo com Santos (2002), as técnicas indicadas para o manejo da 

espécie Eutinobothrus brasiliensis também são recomendadas para controlar a 

espécie Conotrachelus denieri. Porém, deve-se atentar para os 80 dias de cultura do 

algodão em que a espécie Conotrachelus denieri ataca as maçãs, com adoção de 

medidas de controle com uso de inseticidas. 

Várias são as medidas para prevenção de besouros nas lavouras de algodão 

que devem ser adotadas, onde se inclui o preparo correto de solo com uso de 

calcário, que causa desfavorecimento à praga; a semeadura concentrada e no 

período adequado, utilizando-se do tratamento de sementes; eliminar as plantas 

hospedeiras da família das Malváceas, como exemplo, o quiabo e o hibisco; 

eliminando-se também os restos culturais e de plantas voluntárias. Podem-se fazer 

faixas de plantio-isca na atração de indivíduos sobreviventes da entressafra e aplicar 

inseticidas nessas faixas para suprimir a população, que evitam prejuízos 

econômicos à cultura que será implantada na área de cultivo (PICANÇO, 2010).  

Para Silva et al. (2010), a presença no solo dos fungos entomopatogênicos 

consegue-se desenvolver o controle biológico natural, mas em áreas que 

apresentam desequilíbrio e as populações de broca tenham condições de se elevar, 

esses organismos conseguem pouca eficiência ou parcial. Assim, muito importante 

que se use sementes tratadas com inseticidas sistêmicos na prevenção de 

explosões populacionais. As áreas que possuem histórico de ocorrência, os 

inseticidas devem ser aplicados no sulco de plantio, que possuem efeito moderado. 

Além disso, tem de se fazer a rotação de culturas para evitar o cultivo do algodoeiro 

por 3 safras em áreas propensas a infestação de inseto, onde se configura em 

eficiência elevada na redução de populações de insetos que prejudiquem essa 

cultura. 

Ainda que não haja meio de estimar o possível ataque de besouros, há de se 

tomar medidas preventivas para o controle dessas pragas. O melhor indicador na 

prevenção é o histórico da região ou da área que será cultivada com o algodão, 
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onde o controle cultural é à base de manejo efetivo dos insetos. Deve-se fazer 

adequadamente a destruição das soqueiras, em tempo hábil, sendo que é o fator 

essencial para controle, bem como antecipar as operações para preparar o solo em 

média 40 dias antes, na eliminação de refúgios e para desalojar os adultos do 

ponteiro, o que vem a favorecer o manejo das mesmas. Ao identificar os pontos de 

abrigos e mapear os pontos iniciais que serão atacados pelo inseto nas áreas de 

plantio vai favorecer a colocação de plantio isca, bem como a determinação de focos 

de infestação (IMAMT, 2015). 

Os besouros na fase adulta que são sobreviventes de entressafra são 

atraídos pelas primeiras plantas que vão emergir no local de cultivo, sendo então, 

uma boa estratégia instalar as áreas iscas para atrair e combater esses insetos. As 

faixas de plantio isca podem ter cerca de 500 m2, que podem ser feitas nas 

bordaduras e próximas de áreas permanentes de vegetação protegida, que são 

pontos de abrigo do besouro, que deve ser feito com 10 a 15 dias de antecedência a 

safra definitiva da lavoura. As faixas iscas devem ser feitas com a semeadura 

utilizando sementes tratadas com inseticidas e fungicidas. Com a emergência dos 

algodoeiros, cerca de 3 a 5 dias, tem de dar início as aplicações de inseticidas, 

reaplicando-se a 7 ou 10 dias, durante os 40 dias dos vegetais. Essas faixas de 

plantio são bons indicadores de futuras ocorrências e na sinalização do potencial da 

infestação do besouro da broca nas lavouras (SANTOS, 2002).  

Segundo Miranda (2010), os vegetais com caules curtos, que são 

sinalizadores do ataque do besouro broca-do-ponteiro, deverão ser arrancados e 

destruídos para evitar a formação da segunda geração na próxima cultura. Assim, 

instalar faixas iscas em vários pontos da área de cultivo será essencial para o plantio 

direto do algodoeiro, pois os vegetais que servirão de iscas e estabelecidos nas 

bordas dos talhões vão indicar a ocorrência e atrair os besouros para fora da 

lavoura. Além disso, utilizar os inseticidas no período de dessecação é essencial na 

redução da população do besouro no interior da área. 

A semeadura do algodão tem de ser no período recomendado para a região 

aonde vai se estabelecer o cultivo, pois antecipara a semeadura não é recomendado 

devido ao indício de maiores manifestações das populações de insetos (SILVA et al., 

2010). 
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Além disso, as lavouras têm de ser implantadas e planejadas com uso de 

inseticidas sistêmicos que deverão ser aplicados no preparo das sementes e 

também no solo, pois há proteção média de 30 a 70% para controlar os besouros da 

broca-do-ponteiro, que vai depender também do produto utilizado e da umidade do 

solo no período. O controle eficiente dos besouros necessita de complemento com 

aplicação aérea de inseticidas, a partir de 30 dias da emergência dos vegetais. 

Quanto aos inseticidas mais utilizados no controle da espécie Conotrachelus denieri 

são o paratiom-metil, além de outros, tais como o clorpirifós, triazophós, 

monocrotofós e cloridrato (SANTOS, 2002). 

3.2 CONTROLE DA ESPÉCIE ANTHONOMUS GRANDIS 

Silva et al. (2010) afirma que deve haver monitoramento intensificado do 

bicudo a partir do estádio de duas folhas verdadeiras do algodão, ou fase V2. Como 

o inseto possui característica de iniciar a população pela bordadura da área 

cultivada do algodoeiro, assim que for constatada a presença desse inseto devem 

ser feitas pulverizações em bordadura.  

Já no período de florescimento do vegetal, após os botões florais emergirem, 

tem de se adotar o controle no nível 5% de plantas com botões florais e que 

apresentem indícios de orifícios de alimentação ou oviposição do besouro. Persiste-

se no monitoramento constante em todo o ciclo da planta, caso aconteça à 

existência de populações na fase final do cultivo ou de colheita, deve-se fazer a 

aplicação de inseticida para destruir os restos culturais. Tal medida vai suprimir ao 

máximo a conservação de população na entressafra (MIRANDA, 2010).  

Ao analisar-se o trato digestivo do besouro adulto, que foram capturados em 

áreas de cultivo de algodão do Cerrado brasileiro, entendeu-se que o bicudo 

alimenta-se do pólen de dezenove famílias Pteridophyta, bem como de esporos de 

fungos e de cistos de algas. Conforme a pesquisa desenvolvida, na fase inicial do 

ciclo do algodão, as famílias de plantas Poaceae, Malvaceae, Smilacaceae, 

Asteraceae, Fabaceae, Clusiaceae podem ser usadas como fonte de alimento para 

besouros adultos nas áreas de cultivo. Nas áreas do Cerrado o bicudo consegue se 

alimentar de famílias Chenopodiaceae e Scheuchzeriaceae, e nas entressafras tem-
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se a família Smilacaceae, que foi a predominante na alimentação explorada pelo 

inseto (RIBEIRO et al., 2010). 

O controle comportamental do bicudo se faz pela técnica de atração e morte 

como o uso do tubo-matabicudo (TMB®). Tal dispositivo é feito em papelão, com a 

tonalidade verde-limão, que possui em seu revestimento a atração alimentar e 

possui um dispositivo que libera lentamente o inseticida. O tubo possui na parte 

superior um dispersor que libera o feromônio sexual do inseto. Os tubos são 

colocados nas bordaduras das áreas com algodão, no período de pré-plantio e pós-

colheita, que favorece a elevação da mortalidade dos besouros adultos do bicudo. 

Tal técnica é vantajosa por ter ação específica de localização e morte do bicudo 

apenas, onde se excluem os inimigos naturais e de grande utilidade em áreas de 

pequenos produtores agrícolas (MIRANDA, 2010). 

Quando as maças do algodoeiro estiverem na média de 60% abertas e as 

que não abriram tiverem mais de 25 dias, na fase de uso do desfolhante insere-se o 

inseticida que vai contribuir para reduzir a população de bicudos. A fase de desfolhar 

vai suprimir a alimentação do besouro, principalmente no ponteiro e procede a 

antecipação da colheita, onde os insetos que continuarem nos vegetais desfolhados 

entrarão em contato com o inseticida e morrerão (IMAMT, 2015).  

Segundo Silva et al. (2010), tem-se uma destruição de população eficiente e 

na fase de dessecação das plantas se devem misturar inseticida ao produto 

dessecante para complementar a ação química para reduzir a população que se 

abrigaria nas vegetações de refúgio na entressafra, próximas às áreas de cultivo e 

que vem prevenir a infestação por gerações futuras. Também é importante a 

eliminação das plantas voluntárias que surgirem na entressafra, como exemplo, as 

que surgem devido às sementes caírem na beira de rodovias. 

Cartaxo et al. (2002) afirma que a destruição das soqueiras do cultivo de 

algodão é uma prática brasileira obrigatória, pois apresenta eficiência e agilidade em 

pequenas áreas produtivas, porém, nas grandes áreas o tempo de realização se 

prolonga o que pode facilitar a evolução de colônias de insetos-pragas, que podem 

atacar a estrutura da planta de rebrota do algodão. No processo de rebrota acontece 

à elevação da população dessas pragas para os cultivos futuros, o que ocasiona 

graves prejuízos de produção agrícola, onde se deve aprimorar a roçagem do 

algodão em grandes áreas, que será um fator importante para a cotonicultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo abordado conseguiu atingir os objetivos através das formas de 

manejo para controlar os besouros (Coleoptera: Curculionidae) que atacam a 

cotonicultura. O algodão começou a ser cultivado no Estado de Mato Grosso na 

década de 60, sendo uma cultura favorecida pelo clima da região de Cerrado e 

como as demais precisa de cuidados desde o preparo do solo; análise das sementes 

a serem utilizadas; a forma de plantio, que predomina o sistema de plantio direto; a 

adubação e calagem; o controle de pragas e doenças, bem como a colheita 

mecanizada. 

Entre os besouros da família Coleoptera: Curculionidae tem a espécie 

Eutinobothrus brasiliensis que apresenta proliferação em lavouras com elevada 

umidade do solo, áreas baixas, culturas sucessivas de algodão e locais em que não 

há a destruição de restos de outras culturas. Desta forma, o sistema de plantio direto 

é condição fundamental para que as lavouras de algodão sejam infestadas por 

populações do besouro broca-de-raiz, da germinação até aparecer os primeiros 

botões florais. As larvas abrem galerias na região dos vasos lenhosos do algodoeiro 

e essas galerias crescem constantemente em diâmetro e acontece o impedimento 

de circulação da seiva bruta, ocorrendo paralisa no crescimento do vegetal e inicia 

um definhamento que é visível, com um avermelhamento do limbo foliar, que murcha 

e começa a secar e posterior queda das folhas.  

Já a espécie Conotrachelus denieri conhecida como broca-do-ponteiro ou 

broca-da-haste deposita os ovos nos ponteiros dos vegetais e com a eclosão, as 

larvas se instalam no caule e fazem galerias no sentindo descendente, bem como é 

uma população que se beneficia dos mesmos fatores apresentados na proliferação 

do besouro broca-de-raiz, principalmente pelo plantio direto na cotonicultura. 

No caso da espécie Anthonomus grandis, também denominada bicudo do 

algodoeiro, é favorecida com os cultivos fora das épocas recomendadas, ou seja, os 

restos de culturas antigas que resistem após a colheita. Assim, devem-se destruídos 

os restos de outras culturas de forma inadequada, culturas sucessivas de algodão e 

a manutenção de refúgios vegetais próximos à área de cultivo. A fase crítica do 

ataque do bicudo acontece no início da emissão de botões florais e vai até a 

abertura dos primeiros capulhos dos algodoeiros, sua alimentação vai provocar 
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orifícios que são identificados por perfurações de tonalidade escura, sendo que 

acontece oxidação dos tecidos devido à injúria resultante da alimentação, onde o 

interior dos capulhos contêm larvas que vão destruindo as fibras e sementes, onde o 

vegetal atacado começa a crescer excessivamente. 

Quanto ao controle dos insetos, o besouro broca-de-raiz e o broca-de-

ponteiro podem ser feitos no mesmo manejo, com algumas medidas que servem 

para as demais pragas do algodoeiro também, tais como o preparo correto de solo 

com uso de calcário, que causa desfavorecimento às pragas; a semeadura 

concentrada e no período adequado, utilizando-se do tratamento de sementes; 

eliminar as plantas hospedeiras e os restos culturais e de plantas voluntárias, com a 

destruição das soqueiras; além de providenciar as faixas de plantio-isca na atração 

de indivíduos sobreviventes da entressafra e aplicar inseticidas nessas faixas para 

eliminar a proliferação populacional. Nos casos em que a entressafra tem de ser 

acelerada devido ao plantio de outra cultura, a técnica de roçagem deve ser 

aprimorada para beneficiar cultivos futuros de algodão. 

Ainda assim, quando ocorre a emergência dos vegetais, cerca de 3 a 5 dias, 

tem de dar início as aplicações de inseticidas, reaplicando-se a 7 ou 10 dias, durante 

os 40 dias dos vegetais. Também tem de cuidar para os 30 dias após a emergência, 

com aplicação aérea de inseticidas e com 80 dias de cultura do algodão, em que a 

espécie Conotrachelus denieri ataca as maçãs, com adoção de medidas de controle 

com uso de inseticidas. 

Conclui-se que a cotonicultura precisa de agrônomos que acompanhem 

constantemente o cultivo e também nas entressafras para que não aconteça a 

infestação de populações de besouros e outras pragas, bem como doenças, sendo 

fundamental o incentivo de pesquisas que venham favorecer o manejo integrado de 

pragas do algodão para a máxima produtividade. 
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