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Figura 2. Múmias de Lysiphlebus testaceipes (A), adultos de Cycloneda sanguinea (B) e Naemia (Eriopis)  connexa (C).
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Constatou-se que a riqueza de inimigos naturais no sistema de 
plantio convencional foi superior (S=5) à riqueza no sistema de 
plantio adensado (S=3).

O índice de Simpson foi de 0,96 e 0,95, respectivamente para 
os sistemas convencional e adensado; indicando semelhança na 
dominância encontrada nos dois sistemas de plantio.

O índice de Shannon-Wiener (H') foi 0,06 e de 0,05, 
respectivamente para os sistema convencional  e  adensado, 
representando uma baixa diversidade.

As equitatividades representadas pelo índice de Hill modificado 
nos sistemas de plantio  convencional e adensado foram muito 
baixas (0,81 e 0,92), respectivamente, indicando uma concentração 
da abundância entre as espécies.
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ANALISE FAUNÍSTICA DOS INSETOS BENÉFICOS EM SISTEMAS DE PLANTIO CONVENCIONAL E 
ADENSADO DE ALGODOEIRO

Área:

No Mato Grosso, o plantio do 
algodoeiro com espaçamento 
adensado (0,38m ou 0,45m em lugar 
de 0,76 e 0,90m no plantio 
convencional) aumenta a densidade 
populacional de plantas de 90.000-
120.000 plantas.ha-1 (convencional)    
para     200.000- 250.000 plantas.ha-1

O ensaio foi instalado no campo experimental do IMA-mt em 
Primavera do Leste na safra 2008/09 com a cultivar CD408. 
Delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dois 
tratamentos (plantio convencional (0,90m) e plantio adensado 
(0,45m)) e 10 repetições ou parcelas, com superfície 70m x 70m.

As amostragens dos predadores (Coleoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera e Neuroptera) e dos parasitoides de pulgões (múmias) 
foram em 10 plantas inteiras/parcela, durante 13 semanas (14 de 
março a 06 de junho). As plantas foram escolhidas nas três linhas 
centrais de cada parcela com um caminhamento em zigue-zague. 

Pulverizações realizadas com respeito à pressão de doenças e 
insetos: 3 com fungicidas (controle da ramulária), 1 com acaricida 
(ácaro rajado), 13 com inseticidas (tripes, lagartas e pulgões), 
destas, 7 para baixar a densidade do pulgão Aphis gossypii.

 A análise faunística foi elaborada com base nos parâmetros 
riqueza, frequência, constância (Tabela 1) e dominância. Para os 
índices de Simpson, de Shannon-Wiener (H') e o de Hill modificado 
usou-se o programa DivEs.

Como espécies ‘acidentais’ foram verificadas no sistema de 
plantio convencional o Geocoris sp. (Hemiptera: Geocoridae) e 
Chrysoperla sp. (Neuroptera: Chrysopidae).

A diversidade faunística observada em ambos os sistemas de 
plantio do algodoeiro foi muito baixa sendo influenciada pelas 
aplicações de agrotóxicos. 

Uma análise faunística com o calculo dos parâmetros ‘riqueza’ 
(S), ‘frequência’, ‘constância’ e ‘dominância’ foi feita num ensaio 
para comparar a situação dos insetos benéficos presentes nos dois 
sistemas de plantio, convencional e adensado. 

(adensado), podendo assim provocar modificações no microclima 
bem como na população dos agentes de controle biológico (Fig.1). 

Figura 1. Plantio adensado x convencional.

Foto: Pierre Silvie

O parasitoide Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: 
Aphidiidae) (múmias) (Fig. 2A) foi a especie dominante e, também, 
a mais frequente, com 98,1% de presença nas amostragens no 
sistema de plantio convencional e 97,5% no sistema de plantio 
adensado (Tabela 2).
As espécies constantes foram Cycloneda sanguinea (Coleoptera: 
Coccinelidae) e L. testaceipes; já a espécie Naemia (Eriopis) 
connexa (Coleoptera: Coccinelidae) foi considerada ‘acessória’ 
(Tabela 2, Figuras 2B e 2C).

Tabela 2. Frequência, dominância e constância dos inimigos 
naturais que ocorreram nos plantios convencional e adensado do 
algodoeiro, cultivar COODETEC 408. Primavera do Leste, MT, 
2009.

1N: total de indivíduos, 2d: dominante, n: não-dominante, 3w: constante,                      
y: acessória, z: acidental, 4SPC: sistema de plantio convencional, 5SPA: sistema de 
plantio adensado.

Tipo Interpretação
Constante (w) Presente em mais de 50% das amostras
Acessória (y) Presente entre 25 e 50% das amostras
Acidental (z) Presente em menos de 25% das amostras

Tabela 1. Interpretação da constância.

Inimigo natural
N1 Freqüência (%) Dominância2 Constância3

SPC4 SPA5 SPC SPA SPC SPA SPC SPA

Cycloneda 
sanguinea 

(Col.:Coccinelidae)
24 35 1,5 2,3 n n w w

Naemia connexa
(Col.:Coccinelidae) 5 4 0,3 0,3 n n y y

Geocoris sp.
(Hem.: Lygaeidae) 1 0 0,1 0 n - z -

Lysiphlebus 
testaceipes

(Hym.: Aphidiidae)
1555 1510 98,1 97,5 d d w w

Chrysoperla sp.
(Neur.: Chrysopidae) 6 0 0,4 0 n - z -
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