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Controle químico de mosca branca na
cultura da berinjela em função do volume
de calda e do espectro de gotas1

Control químico de la mosca blanca
en el cultivo de la berenjena en función
del volumen de líquido y del espectro de gotas

Chemical control of the white fly
on eggplant plants due to the application
rate and droplet spectrum

José Luís Aguiar Figueiredo1, Mauri Martins Teixeira2, Marcelo Coutinho Picanço3,
Francisco de Assis Carvalho Pinto2 e Mario Herrera Prat4

RESUMO. Avaliou-se a influência da taxa de aplicação e do espectro de gotas durante aplicações de inseticidas, no controle de mosca branca
(Bemisia tabaci), na cultura da berinjela.. Os ensaios constaram de amostragens de ninfas e adultos de mosca branca nos terços apical e mediano
da parte aérea de plantas de berinjela, antes, 4, 7, 14 e 21 dias após a aplicação dos tratamentos e do espectro da população de gotas obtido durante
as aplicações. Os tratamentos utilizados foram resultantes da combinação do tipo de equipamento, bicos hidráulicos e taxa de pulverização, além
de testemunha onde não houve aplicação. O uso de menores taxas de aplicação implicou em gotas de menor tamanho e melhor cobertura, avaliada
em termos de impactos por unidade de área. O melhor controle de ninfas e adultos da mosca branca foi obtido através da combinação de
equipamento costal manual dotado de válvula de pressão constante (2 bar), bico leque (API 11003) e taxa de pulverização de 500 L/ha.

Palavras chave: bico hidráulico, tamanho de gota, pulverizador.

RESUMEN. Se evaluó la influencia de la norma de aplicación y del espectro de  gotas durante la aplicación de insecticidas, en el control de la
mosca blanca (Bemisia tabaci), en el cultivo de la berenjena. Los ensayos constaron de muestras de menores y adultas de la mosca blanca en los
tercios cimero y mediano de la parte aérea de plantas de berenjena, a los 4,7,14 y 21 días después de la aplicación de los tratamientos y del
espectro de la población de gotas obtenido durante las aplicaciones. Los tratamientos utilizados fueron resultados de la combinación del tipo de
equipamiento, boquillas hidráulicas y normas de pulverización, además del testigo donde no hubo aplicación. El uso de menores normas de
aplicación produjo gotas de menor tamaño y mejor cobertura, evaluadas en términos de impactos por unidad de área . El mejor control de las
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2 Professor Adjunto, DEA/UFV, CEP: 36571-000, Viçosa, MG
3 Professor Adjunto, DBA/UFV, CEP: 36571-000, Viçosa, MG
4 Prof. e Inv. Aux., Centro de Mecanización Agropecuaria, UNAH, La Habana, Cuba.
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menores y adultas de la mosca blanca fue obtenido a través de la combinación de la mochila manual dotada de válvula de presión constante (2 bar),
boquilla abanico (API 11003)  y norma de pulverización de 500 L/ha.

Palabras clave: boquilla hidráulica, tamaño de gota, pulverizador.

ABSTRACT. The objective of this work was to determine the influence of application rate and distribution uniformity of insecticide application
for controlling the white fly (Bemisia tabaci) on eggplant plants. On the field were run some tests to sample the white fly nymphs and adults in
the third apical and the medium of the eggplant plants and characterization of the droplets spectrum population. The sampling the white fly (B.
tabaci) nymphs and adults was before the insecticide application and on the 4th, 7th, 14th and 21th days after that and control. Each test was
a combination of equipment, nozzles type and application rate. Best coverage and small droplets was obtained with low application rateThe best
control of white fly nymphs and adults was the treatment with manual knapsack sprayer with constant pressure valve 2 bar, nozzles API 11003
and 500 L/ha.

Keywords: nozzles, droplet size, sprayer.

INTRODUÇÃO

Reduzir as perdas de fitossanitários não é um trabalho
simples, uma vez que fatores como velocidade do vento,
umidade relativa e temperatura do ar influem diretamente no
percurso da gota do pulverizador ao alvo, desviando ou
fazendo com que a gota evapore antes mesmo de atingir o
objetivo.

Segundo Rider & Dickey (1982), a aplicação de produtos
fitossanitários de forma correta é essencial visando o contro-
le com o mínimo de impacto ambiental, e que erros cometidos
durante aplicação de produtos fitossanitários são decorrentes
principalmente de calibração incorreta do equipamento e
inadequada mistura do produto.

A capacitação do aplicador é outro fator limitante que
influencia a qualidade de uma aplicação. Nos dados da
Fundacentro, junto a 3 000 trabalhadores rurais do estado de
São Paulo, observa-se que 85,15 % dos entrevistados não
recebem nenhum tipo de orientação quanto ao manuseio dos
produtos, 90 % não utilizam proteção para o preparo da calda
e 80 % não tomam conhecimento das recomendações especi-
ficadas nos rótulos (Blecher, 1998).

As moscas brancas, do gênero Bemisia, destacam-se
como uma das pragas mais importantes na transmissão de
viroses nas áreas subtropicais (Brown, 1990; Brown & Bird,
1992). Os danos relacionados a perdas de culturas têm sido
sem precedentes nos Estados Unidos e México (Brown, 1990),
na América Central (Brown & Bird, 1992; Brown, 1993), na
Europa (Bedford et al. 1992) e Oriente Médio (Cohen et al.
1988, Cohen et al. 1992).

Atuam como praga nas culturas agrícolas, alimentando-
se da seiva das plantas, matando ou levando à diminuição da
produção, especialmente quando  há alta densidade
populacional do inseto. Induz também o aparecimento de
fungos, provocando o apodrecimento da planta e
comprometendo sua aparência.

Segundo Ferreira & Avidos (1998) este inseto já causou
prejuízos na ordem de US$ 500 milhões nos Estados Unidos,
sendo que em algumas regiões agrícolas, constantemente
atacadas pela mosca branca, o nível de desemprego é supe-
rior a 30 %.

Dentre as principais culturas atacadas estão as hortaliças
da família Solanaceae nas quais se destacam as culturas da
berinjela, tomate, batatinha, jiló, pimenta e pimentão.

Neste trabalho avaliou-se o efeito da população e do es-
pectro de gotas pulverizadas, considerando diferentes taxas

de pulverização e equipamentos manuais de aplicação, no
controle da mosca branca na cultura da berinjela.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos em uma lavoura comercial
de berinjela na cidade de Guidoval-MG, e constou de ensaios
para análise da população de gotas produzidas e controle de
adultos e ninfas da mosca branca. As plantas de berinjela
tinham 6 meses de idade, apresentando-se bem desenvolvidas,
com espaçamento de 1 m entre plantas e 1 m entre fileiras.

Nos ensaios utilizou-se um pulverizador costal provido
de válvula de pressão constante de 2,0 Bar marca Jacto e um
pulverizador costal de precisão marca Spraying Systems.

Foram usados os bicos API 11003 (jato plano) e JD 12P
(jato cônico) cedidos pela empresa Jacto S. A. Para o bico API
11003 usou-se as velocidades de 1,2, 1,71 e 2,4 km/h, obtendo-
se respectivamente as taxas de pulverização de 1 000, 700 e
500 L/ha e para o bico JD 12P velocidade de 0,9 km/h obtendo-
se como taxa de pulverização 700 L/ha. As taxas de
pulverização foram escolhidas com base na taxa de aplicação
que o  produtor utilizava  para  o controle  de  mosca  branca
(1 500 L/ha), estabelecendo 1 000 L/ha, 700 L/ha e 500 L/ha.
Durante os ensaios para garantir a segurança do operador
foram utilizados máscara, luvas, avental, botas e chapéu.

Os tratamentos utilizados em campo, foram combinações
de bico hidráulico, equipamento de aplicação (costal com vál-
vula e costal de precisão) e taxa de pulverização (Tabela 1).

TABELA 1. Tratamentos utilizados no experimento
 de campo. Guidoval-MG.

Tratamento Bico Equipamento Q (l/ha) 
1 API 11003 Costal c/ válvula 500 
2 API 11003 Costal c/ válvula 700 
3 API 11003 Costal c/ válvula 1 000 
4 JD 12P Costal c/ válvula 700 
5 API 11003 Costal de precisão 700 
6 - Testemunha - 

 
Para amostragem das gotas foram utilizadas etiquetas de

papel contact branco, nas dimensões de 30 por 60 mm, sendo
adicionado um corante negro (Guarany) na proporção de 1
grama do corante para 1 litro de água, ao líquido pulverizado,
permitindo sua visualização.

As imagens da população de gotas produzidas foram
captadas por uma máquina digital, e analisadas no progra-
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ma «Image Tool for Windows» Versão 2.0 Alpha 3, deter-
minando a cobertura superficial em termos de gotas por
unidade de superfície, a área de cobertura, o diâmetro da
mediana numérica (DMN), o diâmetro  da mediana
volumétrica (DMV) e o coeficiente de homogeneidade
(SPAN).

Para coleta dos dados foram colocadas vinte etiquetas
em cada planta: dez na parte apical e dez na parte mediana,
respectivamente, sendo cinco presas na face superior das
folhas e cinco na face inferior. As cinco folhas em cada
parte da parte aérea foram escolhidas conforme a sua
posição relativa ao deslocamento do pulverizador.

Neste ensaio a aplicação foi realizada somente de um
lado da planta, diferentemente do que ocorreu durante as
aplicações do inseticida, nas quais as aplicações foram
feitas nos do is lados da planta, visando uma melhor
distribuição, em razão do desenvolvimento das plantas.

Fo i u t il izado  o  inseticida Confidor 700GRDA
(Imidacloprid) da empresa Bayer S.A., produto devidamente
registrado no Ministério da Agricultura e usado em larga
escala pelos produtores para controle da mosca branca na
dosagem de 210 g de ingrediente ativo/ha.

O desenho experimental da área de ensaio foi do tipo
blocos ao acaso. Constando 5 blocos com 6 tratamentos
(parcelas) distribuídos aleatoriamente dentro de cada bloco.
A área da parcela foi 5 m de comprimento por 1 m de largura
com cinco plantas. A bordadura útil entre parcelas e blocos
foi de 3 plantas, sendo a área útil do experimento de 800 m2.

Antes da aplicação, em três plantas por parcela em to-
dos os blocos, foi realizada uma contagem do número de
ninfas e adultos de mosca branca nas partes apical e me-
diana das plantas de berinjela. Para insetos adultos foi
adotada a técnica de batida de folha em bandeja plástica
(35 cm de comprimento x 30 cm de largura x 5 cm de
profundidade) e para ninfas fo i adotada a técnica de
contagem direta.

A avaliação de mosca branca consistiu na contagem
do número de ninfas e adultos de mosca branca aos 4, 7, 14
e 21 dias após a aplicação dos tratamentos. As amostras
de mosca branca, adultos e ninfas, foram coletadas de for-
ma idêntica à realizada na pré-avaliação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pré-avaliação, a  parte  mediana  da  parte  aérea
de  plantas  de  berinjela   foi a que apresentou  maior  média
de mosca  branca,  tanto  para  adultos como  para  ninfas
(Tabela 2), similares aos encontrados por Gusmão (2000) que
observou a mesma tendência em tomateiros.

A parcela considerada testemunha apresentou, em todos
os blocos, diminuição ao longo do tempo do número de nin-
fas e adultos de mosca branca, maior que os demais
tratamentos. Possivelmente decorrente do pequeno número
de plantas usadas como bordadura ou em virtude de ter
ocorrido migração do inseto para outra localidade. No primeiro
caso considerando-se como pequena a bordadura, mesmo
sendo tomados todos os cuidados para evitar o problema da
deriva, realizou-se as análises estatísticas dos resultados

obtidos considerando-se somente os demais tratamentos,
excluindo-se as parcelas testemunhas.

TABELA 2. Média de ninfas e adultos de Bemisia tabaci
em função do local de coleta em plantas de berinjela

durante a pré-avaliação. Guidoval-MG

Parte aérea Fase do Inseto 

Apical Mediana 

Ninfas 1,72 b 29,66 a 
Adultos 5,12 b 26,16 a 

 As médias na linha seguidas pela mesma letra não diferem, entre si,
pelo teste F com p < 0,05.

Detectou-se que independente da área de coleta, houve
diminuição do número de ninfas ao longo do tempo para a
maioria dos tratamentos adotados, sendo o tratamento 2
(costal com válvula, bico leque e 700 L/ha), o único
tratamento, cujos valores médios do número de ninfas não
apresentaram diferenças estatísticas ao longo do tempo
(Tabela 3).

TABELA 3. Número médio de ninfas de Bemisia tabaci
na cultura da berinjela após a aplicação dos tratamentos.

Guidoval-MG

* As médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha ou maiúsculas
na coluna não diferem entre s, pelo teste Scott-Knott com p<0,05

No vigésimo  primeiro  dia após a aplicação , os
tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas en-
tre si. Para o produtor o resultado obtido implica que se
diminuir à terça parte da taxa de pulverização, estará reali-
zando o controle da mosca branca de forma eficiente,
diminu indo  o r isco  de perdas por escorrimento  e
conseqüente contaminação  ambiental como também
pessoal , aumentando  a capacidade operacional das
aplicações e, principalmente, diminuindo custos inerentes
ao processo.

No  controle de adultos de  mosca branca na parte
apical da parte aérea de plantas de berinjela observou-se
uma diminuição do número médio de adultos de mosca
branca após a aplicação para todos os tratamentos utiliza-
dos (Tabela 4). Entretanto, essa diminuição só foi signifi-
cativa para os tratamentos 1 (costal com válvula, bico leque
e 500 L/ha), 2 (costal com válvula, bico leque e 700 L/ha) e
4 (costal com válvula, bico cone vazio e 700 L/ha).

Dias após aplicação*  
Tratamento 

Pré - 
avaliação 4 7 14 21 

(Parte apical da parte aérea) 

1 0,20 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

2 0,20 0,59 aA 1,33 aA 0,00 aA 0,00 aA 

3 2,00 0,62 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,28 aA 

4 5,20 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

5 9,80 1,19 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 

(Parte mediana da parte aérea) 

1 21,00 8,25 aC 15,46 aA 3,11 bA 1,59 bA 

2 21,00 5,03 aC 3,98 aB 2,86 aA 1,58 aA 

3 41,80 17,05 aB 16,40 aA 7,31 bA 2,96 bA 

4 58,60 13,89 aB 7,23 bB 3,73 bA 2,62 bA 

5 44,00 36,52 aA 19,01 bA 3,27 cA 4,31 cA 
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TABELA 4. Número médio de adultos de Bemisia tabaci
na cultura da berinjela após a aplicação dos

tratamentos.. Guidoval-MG

As médias seguidas da mesma letra na coluna não
diferem entre si pelo teste de Tukey com p < 0,05. DMN
(Diâmetro da Mediana Numérica), DMV (Diâmetro da Me-
diana Volumétrica), SPAN (Coeficiente de Homogeneidade)
e COB (Cobertura).

TABELA 6. Valores médios relativos ao efeito dos
tratamentos utilizados no experimento de campo na

caracterização do espectro da população de gotas na
parte mediana da parte aérea de plantas de berinjela à

pressão de 2 bar. Guidoval-MG

Dias após aplicação*  
Tratamento 

Pré - 
avaliação 4 7 14 21 

(Parte apical da parte aérea) 

1 3,40 4,17 aA 4,29 aA 3,23 aA 0,34 bA 

2 8,60 3,36 aA 6,30 aA 1,19 bA 0,16 bA 

3 9,40 5,53 aA 4,10 aA 2,37 aA 0,98 aA 

4 5,00 4,73 aA 4,20 aA 2,87 aA 0,16 bA 

5 7,40 3,95 aA 4,69 aA 1,91 aA 0,16 aA 

(Parte mediana da parte aérea) 

1 21,00 21,80 10,09 aA 15,87 aA 5,27 bA 

2 21,00 26,40 6,27 bA 13,22 aA 3,43 bA 

3 41,80 38,80 13,38 aA 13,97 aA 4,21 bA 

4 58,60 31,20 13,89 aA 12,35 aA 6,15 aA 

5 44,00 32,60 13,38 aA 11,02 aA 6,00 bA 

 * As médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha ou maiúsculas
na coluna não diferem entre s, pelo teste Scott-Knott com p<0,05

A parte mediana apresentou comportamento similar à par-
te apical quanto à diminuição do número médio de adultos
após a aplicação. Verificou-se que essa diminuição não foi
significativa estatisticamente somente para o tratamento 4
(costal com válvula, bico cone vazio e 700 L/ha).

Observou-se que ocorreram diferenças estatísticas signifi-
cativas somente para o vigésimo primeiro dia, onde os
tratamentos 1 (costal com válvula, bico leque e 500 L/ha), 2
(costal com válvula, bico leque e 700 L/ha) e 3 (costal com
válvula, bico leque e 1000 L/ha) foram aqueles que apresentaram,
em média, o menor número de adultos de mosca branca.

Com o aumento da taxa de pulverização houve uma
diminuição do número de impactos por unidade de superfície,
devido à sobreposição de impactos. Entretanto, essa
sobreposição de impactos favoreceu  o aumento da
porcentagem de cobertura. Os tratamentos utilizando bico
tipo leque apresentaram um aumento da porcentagem de co-
bertura, quando comparados ao tratamento com bico cone,
exceção feita à parte apical e inferior da folha.

TABELA 5. Valores médios relativos ao efeito da taxa de
pulverização (Q) utilizada no experimento de campo na
caracterização do espectro da população de gotas na
parte apical da parte aérea de plantas de berinjela a

pressão de 2 Bar. Guidoval-MG

Q 
(L/ha) 

Bico Imp/cm2 
DMN 
(µm) 

DMV 
(µm) 

Span 
COB 
(%) 

(Parte superior da folha) 

700 JD 12P 98 c 244a 337c 1,39d 5,24c 
500 API 11003 166 a 200b 272d 1,30d 9,59b 
700 API 11003 139 b 197b 347c 1,78b 11,39a 
1000 API 11003 128 b 239a 388a 1,59c 11,50a 
700 API 11003p 100 c 178c 365b 1,95a 7,77b 

(Parte inferior da folha) 

700 JD 12P 55 c 278a 383 d 1,38d 2,53c 
500 API 11003 89 a 224c 528 b 2,36b 2,34c 
700 API 11003 80 ab 226c 526 b 2,32b 3,88b 

1000 API 11003 71 b 224c 583 a 2,60a 5,40a 
700 API 11003p 80 ab 254b 440 c 1,73c 5,12a 

 

As médias seguidas da mesma letra na coluna não
diferem entre si pelo teste de Tukey com p < 0,05. DMN
(Diâmetro da Mediana Numérica), DMV (Diâmetro da Me-
diana Volumétrica, SPAN (Coeficiente de homogeneidade)
e COB (Cobertura).

O aumento da taxa de pulverização implicou no aumen-
to do tamanho dos impactos das gotas, avaliado através
do diâmetro da mediana volumétrica, apresentando valo-
res excessivamente altos, podendo implicar em perdas
devido  ao  escorrimento. Todos os t ratamentos
apresentaram valores de coeficiente de homogeneidade
baixos (Tabelas 5 e 6), situados entre os valores encontra-
dos por Carrero (1996).

CONCLUSÕES

Nas condições experimentais observou-se que os es-
pectros das populações de gotas obtidos pela pulverização
com os bicos utilizados nos ensaios, medidos sobre eti-
quetas de plástico (papel contact), permitem visualizar
diferenças nos parâmetros que as caracterizavam,
promovendo um aumento da cobertura superficial à medi-
da que aumentou a taxa de aplicação. Quando são utiliza-
das altas taxas de pulverização o tamanho de impactos
produzido foi excessivamente alto o que pode acarretar em
perdas devido ao escorrimento.

O melhor contro le de ninfas e adul tos de mosca
branca foi obtido através da combinação de equipamento
costal manual dotado de válvula de pressão constante
(2 Bar), bico leque (API 11003) e taxa de pulverização de
500 L/ha.

Q 
(L/ha) 

Bico Imp/cm2 
DMN 
(µm) 

DMV 
(µm) 

Span 
COB 
(%) 

(Parte superior da folha) 

700 JD 12P 68 d 231b 325e 1,40c 2,47d 
500 API 11003 149 a 182d 452d 2,48a 4,84c 
700 API 11003 123 b 212c 531b 2,50a 7,63b 
1000 API 11003 109 c 263a 560a 2,13b 7,93b 
700 API 11003p 117 b 206c 501c 2,43a 11,22a 

(Parte inferior da folha) 

700 JD 12P 58c 245b 311e 1,27d 2,61d 
500 API 11003 104a 218d 599c 2,75a 8,15c 
700 API 11003 86b 241b 649b 2,70a 9,18b 
1000 API 11003 80b 253a 665a 2,63b 11,80a 
700 API 11003p 110a 231c 549d 2,38c 11,68a 
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