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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi verificar a distribuição geográfica da mosca-branca do

complexo Sem/s/a em hortaliças, em cultura da mandioca e em plantas silvestres no Estado de Mato Grosso do Sul 

e identificar os hospedeiros e os agroquímicos que estão sendo usados no controle dessa praga. São apresentados 

dados coletados em 203 propriedades rurais e urbanas, em 58 municípios do Estado, nas 11 microrregiões e quatro 

mesorregiões, no período de 2000 a 2006. Foram analisadas 52.550 folhas, escolhidas aleatoriamente, de 40 espécies 

vegetais, das quais hortaliças, mandioca e plantas silvestres, por contagem direta de 104.968 insetos adultos de mosca-

branca. Foi constatada a presença de insetos adultos de mosca-branca em todo o período pré-estabelecido para a 

amostragem, das 6 às 18 horas. Foram registrados casos de severas infestações causadas por mosca-branca em algumas 

espécies de hortaliças, como a ocorrência de 12.964 insetos adultos de mosca-branca em 50 folhas de quiabeiro 

(Abelmoschus escuientus L.), com a média de 259,88 insetos por folha. Há um desconhecimento por parte dos 

produtores quanto às práticas de controle da mosca-branca do complexo Bem/s/a e dos produtos recomendados, sendo 

adotado o método químico como a principal medida de controle dessa praga. Foi identificado, em 140 propriedades, 

o uso de 177 diferentes produtos entre agrotóxicos, produtos de fabricação caseira e de uso veterinário, dos quais 38 

usados no controle da mosca-branca. Esse inseto apresenta alto potencial de dano, causando, inclusive, o abandono da 

exploração de determinadas culturas.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Hortaliças. Mandioca. Plantas silvestres.
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1        INTRODUÇÃO

Espécies de insetos cuja importância na 

agricultura era inexpressiva ou ocasional tornaram-

se pragas muito importantes nas últimas décadas. 

A maioria desses casos pode ser atribuída aos efei-

tos da globalização da economia e à falta ou ina-

dequação das medidas quarentenárias, pois, em 

virtude do grande fluxo do trânsito de vegetais, os 

organismos associados dispersam-se para novas 

áreas, onde, dependendo das condições vigen-

tes, podem se tornar nocivos. A mosca-branca do 

complexo Bemisia pode ser citada como um dos 

exemplos mais importantes desse tipo de praga. 

Bemisia tabaci biótipo A passou de praga secun-

dária à primária e B. tabaci biótipo B já entrou no 

país como praga primária, causando grande im-

pacto socioeconômico pêlos danos que causa e 

pela transmissão de vírus (OLIVEIRA, 2001).

A mosca-branca pertence à ordem He-

miptera, subordem Sternorrhyncha, família Aleyro-

didae. Segundo Vilias Boas et ai. (1997), a família 

Aleyrodidae possui 126 géneros e 1.156 espécies. 

Do género Bem/s/a são conhecidas 37 espécies.

Existem 41 biótipos de 8. tabaci (informa-

ção pessoal)1

Atualmente, considera-se Bemisia argen-

tifolii o biótipo B de Bem/s/a tabaci (ROEL et ai., 

2005).

Conforme Truol et ai. (2003), é extrema-

mente difícil a identificação morfológica de B. ta-

baci, pois se trata de uma coleção heterogênea de 

biótipos geneticamente distintos, sugerindo tratar-

se de “espécie complexo”. Há estudos recentes 

sugerindo que a espécie B. tabaci representa um 

complexo de numerosos biótipos, cada qual com 

suas peculiaridades adaptativas e disruptivas,

Vilias Boas et ai. (1997) relatam que os in-

setos adultos de mosca-branca têm o dorso de cor 

amarelo-pálido e as asas brancas. A cor predominan-

te é a branca, pois suas asas cobrem quase todo o seu 

corpo. Medem entre 1 e 2 mm, e a fêmea é maior 

que o macho. Tanto o inseto adulto como a ninfa 

possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador. As 

mandíbulas e maxilas da mosca-branca formam um 

tubo duplo (probóscide), que é utilizado pelo inseto 

para sucção da seiva floemática. As ninfas são trans-

lúcidas e têm a coloração amarela a amarelo-pálido.

A mosca-branca apresenta metamorfose 

incompleta, passando pelas fases de ovo, ninfa e 

adulto. A reprodução pode ser sexual ou parteno-

genética. Na reprodução sexual, a prole será de 

machos e fêmeas e quando partenogenética, ela 

será constituída somente de machos. A fêmea co-

loca de 100 a 300 ovos durante toda a sua vida. 

Em média ocorrem entre 11 e 15 gerações por 

ano. A longevidade do inseto depende da tempe-

ratura e da alimentação e varia entre 9 e 17 dias 

para os machos, com uma média de 13 dias, e 

entre 38 e 74 dias para as fêmeas, com uma média 

de 62 dias (VILLAS BOAS et al., 1997).

A mosca-branca do complexo Bemisia

ocorre em países de clima temperado, como o Ja-

pão, o Canadá e os Países Baixos, e na maioria dos 

países tropicais e subtropicais, incluindo a Austrá-

lia (OLIVEIRA, 2001).

No Brasil, embora os primeiros relatos sobre 

a mosca-branca Bemisia spp. datem de 1923 (BON-

1 Informação obtida com a Doutora Luzia Helena Corrêa Lima, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em 

Brasília, DF, em 17 ago. 2006.
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DAR, 1928), o primeiro registro sobre B. tabaci,

causando danos, foi feito por Costa et al. (1973) em 

algodão, em 1968, no norte do Paraná e em soja, al-

godão e feijão nos Estados do Paraná e de São Paulo 

na safra 1972-1973. No início da década de 1990, 

em São Paulo, houve a constatação de um novo sur-

to de B. tabaci atacando uma maior diversidade de 

espécies e com maior severidade (MELO, 1992).

Atualmente, essa praga já pode ser encon-

trada em todos os Estados brasileiros (FERNAN-

DES; CORREIA, 2005). Em Mato Grosso do Sul, a 

presença da mosca-branca do complexo Bem/s/a 

foi constatada em 1997 (informação pessoal)2.

O hábito alimentar da mosca-branca do 

complexo Bemisia é polífago, de grande potencial 

de dano económico, associado às condições cli-

máticas favoráveis, tem proporcionado um cresci-

mento alarmante da população desse inseto e pre-

juízos à agricultura. Czepak (2005) informa que 

existem cerca de 70 tipos de vírus fitopatogênicos 

transmitidos pela mosca-branca.

Os fatores que propiciam o aumento das 

populações do complexo da mosca-branca são as 

condições climáticas, suscetibilidade das culturas 

e das plantas hospedeiras, práticas agrícolas e fi-

tossanitárias inadequadas, a monocultura e o plan-

tio ininterrupto, o que poderá inviabilizar o plan-

tio de culturas importantes no Nordeste, seguido 

da região Centro-Oeste, regiões que já sentem os 

efeitos do biótipo B (OLIVEIRA, 2001).

Os danos que o inseto causa às culturas têm 

frequentemente atingido 100% de perdas, além de 

gerar índices de desemprego superiores a 30% na 

área rural e colapso na produção agrícola de várias 

culturas, conforme Albergaria e Cividanes (2002).

O objetivo deste trabalho foi verificar a 

distribuição geográfica da mosca-branca do com-

plexo Bem/s/a em hortaliças, em cultura da man-

dioca e em plantas silvestres no Estado de Mato 

Grosso do Sul e identificar os hospedeiros e os 

agroquímicos que estão sendo usados no controle 

dessa praga.

2         MATERIAL E MÉTODOS

2.1       DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E 

HOSPEDEIROS

Para avaliar a ocorrência de insetos adul-

tos da mosca-branca do complexo Bemisia em 

hortaliças, em cultura da mandioca e em plantas 

silvestres e para identificar os produtos usados no 

controle dessa praga, foram realizados levanta-

mentos e coleta de dados em 203 propriedades 

rurais e urbanas localizadas em 58 (74%) dos 78 

municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no 

período de março de 2000 a setembro de 2006.

Para se obter uma melhor representati-

vidade espacial dos municípios do Estado em re-

lação à presença da mosca-branca foi adotada a 

Resolução da Presidência do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), R. PR-051, de 31 

de julho de 1989 (IBGE, 2005), que dispõe sobre 

a divisão territorial do Estado de Mato Grosso do 

Sul, e realizado o levantamento da ocorrência da 

mosca-branca em todas as meso e microrregiões 

geográficas (MRGs) do Estado. Atualmente, o Es-

tado está dividido em quatro mesorregiões e onze 

microrregiões geográficas.

Nas propriedades pesquisadas foram le-

2 PREGELLI, Humberto Fernandes. Fiscal Federal Agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura em Mato 

Grosso do Sul (SFA/MS), em Campo Grande, MS, em 2 ago. 2005.
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vantadas as coordenadas geográficas (latitude e 

longitude), com a utilização do aparelho Sistema 

de Posicionamento Global (GPS), sigla em inglês de 

Global Position System, e anotadas as variações hip-

sométricas (altimetria) nas propriedades visitadas. 

Os dados altimétricos da sede dos municípios visi-

tados foram obtidos por meio de publicação oficial 

(MATO GROSSO DO SUL, 1989) e as coordena-

das geográficas foram fornecidas pela Universidade 

para o Desenvolvimento do Estado e da Região do 

Pantanal (UNIDERP) (informação pessoal)3.

Foram identificados os municípios, as 

propriedades, a área total da propriedade, a área 

total cultivada com hortaliças e mandioca e a área 

amostrada, cujas informações foram anotadas em 

formulário próprio.

Nesta pesquisa adotou-se um plano de 

amostragem constituído de um número de hortas 

previamente estabelecido, com no mínimo 15% 

e no máximo 100% em relação ao total de hortas 

existentes em cada município visitado (TABELA 1).

A estimativa do número total de hortas 

existentes nos municípios foi fornecida, no perío-

do de 2000 a 2006, pela Empresa de Pesquisa, As-

sistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso 

do Sul (EMPAER), Agência Estadual de Defesa Sa-

nitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul 

(IAGRO), Centrais de Abastecimento S.A. (CEASA/

MS), prefeituras municipais, empresas privadas 

que comercializam sementes de hortaliças, produ-

tores rurais, supermercados e hotéis.

O número de plantas (unidades amostrais) 

foi fixado em 50, escolhidas ao acaso, e de cada uma 

delas foi escolhida, aleatoriamente, uma folha (subu-

nidade amostral) para contagem da quantidade de 

insetos adultos de mosca-branca. Portanto, o núme-

ro de folhas também foi pré-fixado em 50.

Os levantamentos em campo para con-

tagem de insetos adultos de mosca-branca foram 

realizados no período das 6 horas às 18 horas, 

conforme análise preliminar que indicou ser este 

o período mais adequado.

3 Informações fornecidas por Natalio Abrahão Filho, Coordenador do Laboratório de Física da Atmosfera da UNIDERP, 

em Campo Grande, MS, em 27 jul. 2005.

Número de hortas no município Número de hortas amostradas %

Até 10 3 30 a 100

De 11 a 30 6 20 a 50

De 31 a 50 10 20 a 30

De 51 a 100 15 15 a 30

TABELA 1 - Hortas amostradas em relação ao número total de hortas existentes no município, Mato Grosso do Sul, 
2000 a 2006

V11 N2 AGO 2007.indd 50V11 N2 AGO 2007.indd   50 25/8/2008 17:17:1125/8/2008   17:17:11



Distribuição geográfica, hospedeiros e agroquímicos utilizados no controle da mosca-branca do complexo Bemisia em Mato Grosso do Sul

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 11, n. 2, p.47-59, ago. 2007

51

Foi feita a contagem direta dos insetos 

adultos que se encontravam na face abaxial e na 

face adaxial da folha, com aproximação cuidadosa 

na planta, virando a folha para a direção oposta 

ao sol, segurando-a pela ponta ou pelo pecíolo, 

de forma a não afugentar os insetos. Em seguida 

foi realizada a contagem direta dos insetos adultos 

presentes na face abaxial e adaxial da folha, pre-

dominantemente na face abaxial. Os dados obti-

dos foram lançados em formulário próprio.

O caminhamento foi em ziguezague e a 

escolha da plantas nos canteiros foi ao acaso, de 

forma que toda a área foi coberta com a contagem 

da quantidade de moscas-brancas em 50 folhas, 

como pré-estabelecido.

2.2       AGROQUÍMICOS UTILIZADOS

As informações sobre os agroquímicos 

usados no controle da mosca-branca foram ob-

tidas mediante entrevista com o proprietário ou 

seu proposto, em propriedades rurais e urbanas, 

e anotados separadamente aqueles de uso geral 

na propriedade e os de uso específico no controle 

da mosca-branca. Essas informações foram com-

plementadas com dados de 2000 a 2006, forneci-

dos pela IAGRO (MATO GROSSO DO SUL, 2000; 

2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006), obtendo-

se um quadro geral com as especificações referen-

tes à classe do produto, ingrediente ativo, classifi-

cação toxicológica e se o produto tem as respec-

tivas recomendações e instruções dos fabricantes 

para uso ou não no controle da mosca-branca.

3        RESULTADOS

3.1       DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E 

HOSPEDEIROS

Foi constatada a presença da mosca-branca 

do complexo Bemisia em todas as 203 propriedades 

rurais e urbanas, nos 58 municípios visitados.

Na Figura 1 mostra-se o total de municí-

pios (78) e os municípios visitados (58), por mesor-

região. No Quadro 1 relacionam-se os 58 municí-

pios visitados para levantamento da ocorrência da 

mosca-branca do complexo Bemisia, por meso e 

microrregiões (IBGE, 2005).

Figura 1 - Municípios visitados por mesorregiâo para levantamento da ocorrência da mosca-branca do complexo Bemisia
no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006.

l - Mesorregião dos Pantanais Sul-Mato-Grossense; II - Mesorregião Centro-Norte de Mato Grosso do Sul;
III - Mesorregião Leste de Mato Grosso do Sul; IV - Mesorregião Sudoeste de Mato Grosso do Sul.
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Na Mesorregião dos Pantanais Sul-Mato-

Grossense foram amostradas 17 hortas (68%) das 

25 existentes; na Mesorregião Centro-Norte de 

Mato Grosso do Sul, das 101 hortas existentes 

foram amostradas 58 (57%); na Mesorregiâo Les-

te de Mato Grosso do Sul foram amostradas 49 

hortas (83%) das 59 existentes; e na Mesorregião 

Sudoeste de Mato Grosso do Sul foram amostra-

das 79 (51%) das 155 existentes, perfazendo 203 

propriedades rurais e urbanas amostradas, do total 

de 340 existentes.

A pesquisa foi realizada em uma área de 

492 ha, o que equivale a 81% da área total (608 

ha) cultivada com hortaliças e mandioca nas pro-

priedades visitadas.

As variações hipsométricas (altimetria) 

situaram-se entre 90 m (Porto Murtinho) e 790 

m (Chapadão do Sul) (MATO GROSSO DO SUL, 

1989). As coordenadas geográficas variaram en-

tre 17°34’13,6” (Sonora) e 23°56’49,7” (Mun-

do Novo) de latitude Sul e entre 51°06’23,9” 

(Aparecida do Taboado) e 57° 52’43,4” (Porto 

Quadro 1 - Municípios visitados para levantamento da ocorrência da mosca-branca do complexo Bem/s/a no Estado de 
Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006, distribuídos por meso e microrregiões
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Murtinho) de longitude a Oeste de Greenwich 

(informação pessoal)4.

Foram avaliadas 52.550 folhas, sendo 

52.350 de hortaliças e mandioca e 200 de plantas 

silvestres. Foram pesquisadas 40 espécies vegetais, 

representadas por 34 de hortaliças, cinco de plan-

tas silvestres e mandioca.

Do total de 34 espécies de hortaliças pes-

quisadas, 25 (74%) são hospedeiras da mosca-bran-

ca e em nove delas (26%) não foi constatada a pre-

sença de mosca-branca. Também foram encontradas 

moscas-brancas na cultura de mandioca e em cinco 

espécies de plantas silvestres pesquisadas.

Foi feita a contagem direta de 104.968 

insetos adultos de mosca-branca do complexo Be-

misia nas 52.550 folhas analisadas, sendo 103.772 

encontrados em hortaliças e mandioca e 1.196 em 

plantas silvestres.

Na Tabela 2 mostram-se os resultados da 

ocorrência da mosca-branca nas espécies vegetais 

pesquisadas, a quantidade total de insetos adultos 

por espécie vegetal, a quantidade total de folhas 

analisadas por espécie vegetal e a média de ocor-

rência de insetos adultos por folha, para cada es-

pécie vegetal pesquisada.

A Microrregião Geográfica de Cassilândia 

apresentou a maior porcentagem de espécies in-

festadas por insetos adultos de mosca-branca em 

relação ao número total de espécies cultivadas. 

Das 15 espécies cultivadas nessa microrregião, 

93% delas encontravam-se infestadas por mosca-

branca (Tabela 3).

Nas MRGs de Campo Grande e Iguatemi, 

esse percentual foi de 83%, seguidas das MRGs 

de Paranaíba e de Bodoquena, com 80% de grau 

de infestação. Na MRG do Baixo Pantanal, das 15 

espécies cultivadas em seis delas foi constatada a 

presença da mosca-branca, o que corresponde a 

40%, sendo esta a MRG com menor percentual de 

infestação.

Das 26 espécies de hortaliças e mandioca 

em que foi constatada a presença de mosca-bran-

ca, destacam-se 11, considerando as de maior ex-

pressão socioeconômica para o Estado.

Na abóbora, cultivada em oito MRGs, foi 

constatada a presença de insetos adultos de mos-

ca-branca em seis delas (75%).

Referente à alface, cultivada em 11 MRGs, 

foi constatada a presença da mosca-branca em seis 

microrregiões (54%).

4 Informações fornecidas por Natalio Abrahão Filho, Coordenador do Laboratório de Física da Atmosfera da UNIDERP, 

em Campo Grande, MS, em 27 jul. 2005.
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Tabela 2 - Ocorrência de insetos adultos de mosca-branca nas 40 espécies vegetais pesquisadas nos 58 municípios, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006

Tabela 2 - Ocorrência de insetos adultos de mosca-branca nas 40 espécies vegetais pesquisadas nos 58 municípios, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006

*Transcrito de LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto convencional. 6. 
ed. Nova Odessa: Instituto Plantarium, 2006. e de FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olerícultura: agrotecnologia 
moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa, UFV, 2000.
** Não foi feita a contagem, mas foi constatada a presença de insetos adultos de mosca-branca.
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Em 100% das microrregiões foi observada 

a presença da mosca-branca nas culturas de berin-

jela, de couve e de mandioca.

De sete MRGs cultivadas com pepino, em 

cinco (71%) constatou-se a presença dessa praga.

O pimentão, cultivado em nove MRGs, 

em quatro delas (44%) foi constatada a presença 

de mosca-branca.

Em quatro (44%) microrregiões, de nove 

MRGs cultivadas com pimentão, foi observada a 

presença desse inseto.

A mosca-branca na cultura do repolho foi 

observada em seis (67%) das nove MRGs, onde 

essa hortaliça é cultivada.

Das oito MRGs que cultivam tomate, constatou-

se a presença de mosca-branca em sete delas (87%).

Foram registradas severas infestações de 

mosca-branca do complexo Bemisia em algumas 

culturas, destacando-se a ocorrência de 12.994 

insetos adultos em 50 folhas de quiabeiro, com a 

média de 259,88 insetos por folha, em uma pro-

Tabela 3 - Número médio de insetos adultos de mosca-branca (insetos adultos/folha), por espécie vegetal e por 
microrregião geográfica, no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006

— Não cultivada nas propriedades visitadas
O Não foi constatada a presença de insetos adultos de mosca-branca

priedade no município de Cassilândia.

Na Tabela 4 destacam-se as 14 maiores 

ocorrências de insetos adultos nas plantas hospedei-

ras pesquisadas, em 58 municípios do Estado e as 

respectivas médias, considerando-se apenas aquelas 

espécies que apresentaram média superior a cinco 

insetos adultos de mosca-branca por folha analisada. 

A referida Tabela também apresenta o mês de visita à 

propriedade e as informações sobre a hora de início 

da contagem de insetos adultos da mosca-branca.

As espécies preferenciais constatadas nesta 

pesquisa, considerando-se as maiores ocorrências de 

insetos adultos de mosca-branca, em 50 folhas das 

hortaliças e mandioca pesquisadas, foram, em ordem 

decrescente: quiabo (Malvaceae),   pepino   (Cucur-

bitaceae),   couve   (Brassicaceae),   couve-flor (Bras-

sicaceae), repolho (Brassicaceae), abóbora (Cucur-

bitaceae), couve-brócolos (Brassicaceae), berinjela 

(Solanaceae), tomate (Solanaceae), jiló (Solanaceae), 

almeirão (Asteraceae), mandioca (Euphorbiaceae) e 

mostarda (Brassicaceae). Dentre as plantas silvestres 

destaca-se a falsa-serralha (Asteraceae).
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3.2 Agroquímicos Usados para o Con-

trole da Mosca-Branca do Complexo Bemisia

Do total de 203 propriedades visita-

das, em 43 (21%) não foram coletados dados 

sobre o uso de agroquímicos para o controle 

de mosca-branca.

Das 160 propriedades nas quais foram co-

letadas informações, 140 (87,5%) delas usam algum 

tipo de produto para controle de pragas, doenças ou 

plantas daninhas, de um modo geral ou no controle 

da mosca-branca do complexo Bemisia, e 20 (12,5%) 

delas não usam qualquer tipo de produto.

As 140 propriedades usam, para fins agrí-

colas, 177 produtos agroquímicos, sendo 141 

agrotóxicos, 26 produtos de fabricação caseira e 

10 produtos de uso veterinário.

Do total de 177 produtos, 38 (21%) são usa-

dos no controle da mosca-branca do complexo Be-

misia, sendo 22 agrotóxicos (Tabela 5), 10 produtos 

Tabela 4 - Média das maiores ocorrências de insetos adultos de mosca-branca, município, mês da pesquisa e hora de início 
da contagem do número de moscas-brancas, no Estado do Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2006

de fabricação caseira (água de fumo; água de fumo 

e álcool; água de fumo e pimenta; água podre; de-

tergente neutro; detergente neutro e cal virgem; fu-

macinha - subproduto de carvoaria; fumo, fezes de 

vaca, erva paraíso e urina de vaca; Neen; urina de 

vaca e água) e 6 de uso veterinário (Barrage, Butox, 

Butox CE 25, Creolina, Ectosules e Flytick).

Dos 38 produtos usados no controle da 

mosca-branca do complexo Bemisia, apenas 12 

(32%) são indicados pêlos fabricantes para contro-

le da mosca-branca e 26 (68%) não o são. Deve-

se destacar que, dos 12 produtos indicados pêlos 

fabricantes para controle da mosca-branca, cinco 

deles são indicados para controle da mosca-bran-

ca do complexo Bemisia na cultura do feijão, que 

não foi objeto da presente pesquisa. Se se levar 

esse fato em consideração, apenas sete (18%) dos 

38 produtos são indicados pelos fabricantes para 

controle da mosca-branca nas culturas que foram 

pesquisadas e 31 (82%) dos produtos não o são.
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4        CONCLUSÃO

Em todas as propriedades e municípios vi-

sitados foi constatada a presença de insetos adul-

tos de mosca-branca do complexo Bemisia.

Foi observada a presença desses insetos 

em 78% das espécies vegetais avaliadas, sendo o 

quiabeiro a de maior infestação. As das famílias 

Malvaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae e Brassica-

ceae foram as mais atacadas.

Dentre as espécies invasoras, a falsa-serra-

lha (Emilia fosbergii) foi a mais atacada.

Quadro 2 - Agrotóxicos usados no controle da mosca-branca do complexo Bemisia, no Estado de Mato Grosso do Sul, 
no período de 2000 a 2006

O controle da mosca-branca é realizado, 

em sua maioria, por agrotóxicos, muitos não reco-

mendados para o controle desse inseto, seguido 

por produtos de fabricação caseira e por produtos 

de uso veterinário.

Na sua maioria, os produtores desconhe-

cem as práticas de controle da mosca-branca do 

complexo Bemisia, adotam o método químico 

como a principal medida de controle.

Foi constatada a presença de insetos adultos 

de mosca-branca em todo o horário pré-estabeleci-

do para a contagem, das 6 horas às 18 horas.
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Confirmou-se nas regiões estudadas, alto 

potencial de dano da mosca-branca do complexo 

Bemisia, causando inclusive o abandono de algu-

mas culturas.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, 
HOSTS AND AGROCHEMICALS USED 
IN CONTROLLING WHITEFLY OF 
BEMISIA COMPLEX IN MATO GROSSO 
DO SUL
This study aims to verify the geographical distribution 

of Bemisia complex whitefly in vegetables, in 

cassava plantation and in wild plants in Mato 

Grosso do Sul State and to identify the hosts and 

the agrochemicals used in controiling the plague. 

The data presented were coilected in 203 rural and 

urban properties, in 58 municipalities in 11 micro 

regions and 4 macro regions of the State from the 

year 2000 to the year 2006. It was analyzed 52,550 

leaves randomiy chosen from 40 vegetable species 

(vegetables, cassava and wild plants) by direct 

counting of 104,968 whitefly insects. It was verified 

the presence of adult whitefly insects in ali the pre-

established period for the sampling from 6 am to 

6 pm. It was recorded cases of severe infestations 

caused by whitefly in some species of vegetables, 

like the occurrence of 12,964 adult insects in 50 

leaves of okra tree (Abelmoschus esculentus L.) with 

259.88 insects per leaf on average. The farmers 

are not aware of the Bemisia complex whitefly 

control practices or of the recommended products 

and the main control measurement of the plague 

is the chemical method. It was identified in 140 

properties the use of 177 different products among 

agrochemicals, domestic manufactured products 

and veterinarian products, 38 of which are used 

to control the whitefly. The insect presents high 

damage potential by causing the abandonment of 

certain cultures.

Key-words: Agrochemicals. Vegetables. Cassava. 

Wild Plants.
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