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O algodoeiro é uma planta do gênero Gossypium, com distribuição geográfica muito ampla, 
isso implica, numa grande capacidade de adaptação aos mais variados tipos de ambientes, 
desde climas temperados tropicais e subtropicais, até os mais áridos. Das espécies tetraplóides 
conhecidas, G. mustelinum é a única espécie endêmica do Brasil, sendo encontrada em 
ambientes semi-áridos do Nordeste do país, nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. 
Esse algodoeiro ocorre espontaneamente em populações próximas a fontes de água mais 
persistentes como margem de rios e lagoas temporárias. Uma das principais pragas do 
algodão é a lagarta-rosada (Pectinophora gossypiella). De hábitos noturnos, a mariposa põe 
seus ovos entre as brácteas e a maçã, comprometendo o desenvolvimento e a qualidade da 
fibra e da semente, que pode tornar a maçã defeituosa ou mesmo impedindo-a de abrir-se. 
Objetivando-se estimar o índice de ataque da lagarta em G. mustelinum, foram coletados 
capulhos em ambiente natural, às margens dos rios Tocos e Capivara, que estão dentro da 
Bacia do rio Paraguaçu, localizados ao Leste do estado da Bahia. No rio Tocos, o ambiente 
apresentava-se extremamente degradado devido a presença de pecuária extensiva, onde foram 
encontradas diversas plantas com capulhos e sementes. Ao contrario, no rio Capivara a mata 
ciliar apresentava-se mais conservada, entretanto foram encontradas poucas plantas com 
capulhos. O ataque da lagarta nos capulhos foi analisado por quantificação dos orifícios 
presentes entre as lojas, assim foi observado um índice não muito significativo de infestação 
da lagarta-rosada, sendo observados 29% e 18% de ataque nos capulhos coletados nos rios 
Tocos e Capivara, respectivamente. Foi encontrada uma média de 4 capulhos atacados por 
planta para as plantas do rio Tocos e de 3 capulhos para as plantas do segundo rio. A partir 
desses resultados, percebe-se que a população que apresentou maior ataque da lagarta foi a 
primeira, provavelmente, devido à problemas amostrais, uma vez que as plantas do rio 
Capivara não apresentavam quantidade suficientemente grande de capulhos para adequada 
analise. Desse modo, pode-se observar que G. mustelinum apresenta um índice menor que o 
constatado para as cultivares de algodão (G. hirsutum), que podem apresentar mais de 40% 
dos capulhos da planta adulta atacados por esta praga. Assim, novos estudos devem ser 
realizados para determinar o que ocorre em ambiente natural que ocasiona a menor agressão 
da lagarta rosada.  
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