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OLIVEIRA, Juliano de. Mosca branca na cultura do feijão. 2017. 37 folhas. 
Trabalho de Conclusão de Curso Bacharel em Agronomia – Unic Primavera do Leste 
– MT, 2017. 

 

RESUMO 

 

 

O controle da mosca branca pode ser atraves de aplicações químicas ou biológicas, 
devido o problema consiste em que o produtor devera ser avisado sobre o foco da 
mosca branca para que possa iniciar uma operação de combate a mosca branca. 
Esse estudo é examinar os danos quantitativos causados pela mosca branca na 
cultura do feijão. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfico, para dar ênfase 
ao conteúdo, foi realizado pesquisas em artigos, teses, livros e sites de fontes 
confiáveis para abordagem do assunto. As pragas que atacam a cultura do feijoeiro 
são capazes de acionar tanto no campo como na pós-colheita, sendo toda a planta 
atacada. Ao termino de esse estudo pode-se que o controle de pragas da cultura 
visa evitar o acréscimo dos indivíduos e que se alcance o conhecido por nível de 
afronta acessível, que é o ponto no qual o abuso do andaço ao feijoeiro inicia a 
provocar prejuízos econômicos ao produtor. 
 
 
Palavras-chaves: Mosca Branca. Feijão. Controle. 

 

  



 

 

OLIVEIRA, Juliano de. White fly on bean culture. 2017. 37 sheets. Bachelor's 
Degree in Agronomy - Unic Primavera do Leste - MT, 2017. 

 

ABSTRACT 

The control of the white fly can be through chemical or biological applications, 
because the problem is that the producer should be warned about the focus of the 
white fly so that it can initiate a combat operation to the white fly. This study is to 
examine the quantitative damages caused by the whitefly in the bean culture. The 
methodology used was a bibliographical review, to emphasize the content, research 
was done on articles, theses, books and websites from reliable sources to approach 
the subject. The pests that attack the bean crop are capable of triggering both in the 
field and in the post harvest, and the whole plant is attacked. At the end of this study 
it is possible that the control of pests of the culture aims to avoid the increase of the 
individuals and that the known level of accessible affront is reached, which is the 
point at which the abuse of the bean to the bean begins to cause economic losses to 
the producer. 

 

Keywords: White Fly. Bean. Control. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Cultura do Feijão (Phaseolus vulgaris L.) e de grande importância no Brasil, 

tanto economicamente como socialmente. Faz parte da refeição diária da cultura 

brasileira, tem sido o maior produtor e consumidor mundial de feijão. No estado do 

Mato Grosso tem sido muito aceito para produzir feijão por ter novas variedades com 

melhoramento genético e tendo assim melhores condições de se fazer safrinha e 

terceira safra ou safra de inverno, onde tem apresentado maiores produtividades 

devido a irrigação. No Mato grosso e produzido o feijão em pequenas e médias 

áreas.   

O controle da mosca branca pode ser atraves de aplicações químicas ou 

biológicas, deve ser resaltado que  o uso indiscriminado de produtos quimicos, pode 

induzir o aumento da população da mosca branca. Essas informações sobre a 

mosca branca é de suma importancia e relevancia para que seja minimizadao custo 

de produção a redução de produtos agrotoxicos e para obter um melhor controle da 

praga que afeta os produtores de feijão. 

Com a intensão de aumentar a produtividade e a tentabilidade a cada safra, e 

ter uma planta cada dia mais sadia, com grãos de alta qualidade, alta produtividade 

e livre de pragas, pois as pragas tem grande importância econômica dando muitos 

prejuízos a diversas culturas. O problema consiste em que o produtor devera ser 

avisado sobre o foco da mosca branca para que possa iniciar uma operação de 

combate a mosca branca. 

O objetivo desse estudo é examinar os danos quantitativos causados pela 

Mosca branca na cultura do feijão. Estudar as principais pragas da cultura do feijão; 

analisar especificamente o ataque da mosca branca na cultura do feijão; identificar 

as principais medidas de controle do ataque da mosca branca na cultura do feijão. 

 Para que a pesquisa fosse desenvolvida foi realizado um levantamento 

bibliográfico para dar ênfase ao conteúdo, foi realizado pesquisas em artigos, teses, 

livros e sites de fontes confiáveis para abordagem do assunto. Foram utilizados 

artigos do site da Scielo, e livros disponíveis na faculdade, depois foram 

selecionados para que houvesse uma fundamentação sobre o tema mosca branca 

no feijão que houvesse a revisão de literatura. 
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1 PRINCIPAIS PRAGAS NA CULTURA DO FEIJÃO 

 

 

O feijão é uma planta da classe das dicotiledôneas, família das Fabaceae, 

espécie Pahseolus vulgaris, planta autógama, de ciclo anual, é fonte de proteínas, 

carboidratos e vitaminas. 

É dividida em 3 safras a produção de feijão, na 1ª safra o plantio ocorre entro 

os meses de outubro e dezembro, e sua colheita entre janeiro e março, na 2ª safra é 

realizado o plantio entre os meses de janeiro e março com a sua colheita sendo 

realizada ente os meses de junho e agosto, a 3º safra com o plantio de abril a junho 

e a sua colheita sendo de julho a outubro. 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram produzidas 

484,5 mil toneladas de feijão no Estado, no ciclo produtivo anterior, já para esse ano 

a produção estimada não deve atingir 426,6 mil toneladas (CONAB, 2017). 

Apurado pela Conab em maio o 8º Levantamento de Grãos apontou uma 

diminuição na disponibilidade de grão com boa qualidade para negociar no mercado, 

fazendo assim que haja um aumento nos preços dos produtos, fazendo que o mais 

popular entre os brasileiros seja sentido de forma mais grave entre os consumidores 

de feijão (APROFIRMT). 

Conforme a Conab foi produzida entre o ciclo 2014/2015 quanto no 

2015/2016, 76,8 mil (ha) de feijão, para a safra de 2017 de inverno espera-se colher. 

Com o pensamento de aprimorar os conhecimentos sobre pragas do feijoeiro como 

por exemplo: Ácaro branco, cigarinha verde, elasmo, lagarta rosca, larva minadora, 

trips, vaquinha e em especial a mosca branca. Essa praga tem se mostrado muito 

agressivo durante a terceira safra onde a área e de irrigação via pivô, devido o feijão 

ser na mesma época da cultura do algodão, principalmente na época da desfolha do 

mesmo os ataques são mais severos, tem se mostrado um tanto difícil controlar de 

modo que quando a praga instalada em alto nível de infestação se torna um 

problema ainda maior, devido ter que monitorar a lavoura diariamente (GHELLER et 

al., 2011). 

As pragas podem afetar a produção de feijão, antes e depois da colheita, elas 

atacam mudas de feijão são a larva de milho de semente que causa má germinação 

e mudas deformadas. Os gêneros mais comuns de minhocas incluem Agrotis, Feltia 
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e Spodoptera; gafas brancas e grilos também atacam as mudas. Insetos de 

alimentação de folhas: muitas espécies de crisomelidas atacam feijões. Estes 

também são os vetores da BRMV. Várias espécies de Lepidoptera se desenvolvem 

em feijão, entre elas o bean leaftoller, a lagarta de salmão, Hedylepta indicata e as 

minadoras de folhas (LOLLATO, 1999). 

O besouro de feijão mexicano é uma praga encontrada em muitos países, 

esses insetos penetrantes: as cicatrizes são as pragas mais importantes. Diferentes 

práticas culturais podem ser usadas para reduzir populações e danos. O plantio de 

feijão / milho em associação reduz as populações. Cinco espécies de Aleyrodidae 

(entre elas Bemisia tabaci um vetor de BGMV e martelos cloretos de feijão) vivem 

em feijão, mas também possuem outras plantas hospedeiras. As moscas brancas, 

os pulgões, os thrips e os percevejos são outros insetos piercing. Insetos atacantes 

de vagens: erva-doce de feijão cujo controle químico é conduzido 6 dias após o 

início da floração (OLIVEIRA et al., 1998).  

Os perfuradores de viramas lepidópteros incluem o vermeiro do milho e a 

torção do tabaco, a broca da perca de Epinotia, a barragem do vagem de feijão de 

lima e Maruca testulalis. Insetos de armazenamento: as principais pragas são 

Acanthoscelides obtectus e Zabrotes subfaciatus. Os gorgojos podem ser 

controlados aplicando cinzas, pimenta preta, poeiras inertes, óleos vegetais ou por 

controle químico. Caracóis e lesmas não são insetos, mas podem ser pragas graves; 

Vaginulus plebeius é a espécie mais importante. O melhor controle é obtido pela 

limpeza de ervas daninhas e detritos de plantas; As iscas também podem ser 

usadas. Os ácaros da aranha e os ácaros tropicais podem desenvolver resistência 

aos pesticidas. As principais pragas da América Latina são apresentadas em forma 

de tabela; ilustrações de cor dos insetos e o tipo de danos de colheita também são 

fornecidos (MAFIA et al.,1988). 

Gheller et al. (2011) avaliaram cultivares de feijão no sistema orgânico nos 

municípios de Marechal Candido Rondon e São Miguel do Iguaçu - PR. O material 

genético empregado no trabalho constou de 10 cultivares de feijão. E concluiu que 

entre as cultivares avaliadas em sistema animal, Feijão Preto 60 dias (1.401 kg ha-

1), do grupo preto, e IAPAR 31 (1081 kg ha-1), do grupo chumbinho, foram 

consideradas as mais promissoras.   

Os danos ocasionados pelas pragas na cultura do feijoeiro são capazes de 
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ser observados a partir de a plantio até no momento em que os grãos estão secos 

nas vagens ou inclusive armazenados, e, por causa de à variedade de espécies que 

ocorrem, aproximadamente todas as estruturas da planta abrange se demonstrado 

suscetíveis (OLIVEIRA et al., 1998). 

Sendo uma planta que apresenta ciclo limitado, o feijoeiro pode ser 

amanhado duas a 3 vezes no inclusive ano agricultor. Em consequência disso, e da 

alteração estacional nas populações de pragas, condições climáticas, cultivares e 

costumes de amanho usadas, os prejuízos à cultura variam nas distintas épocas de 

gleba e a cada ano. De forma maior parte, da perca do feijoeiro se estima da praga 

que ataca a cultura  cerca de 33 a 86% (MAFIA et al.,1988). 

Segundo Mafia et. al., (1988) salienta que as pragas que atacam a cultura do 

feijoeiro são capazes de acionar tanto no campo como na pós-colheita, sendo toda a 

planta atacada. Em números as perdas são capazes de abalançar entre 30 e 90% 

da fabricação, dependendo do tempo do ano, da idade da cultura, dentre mais 

elementos. O controle de pragas da cultura visa evitar o acréscimo dos indivíduos e 

que se alcance o conhecido por nível de afronta acessível, que é o ponto no qual o 

abuso do andaço ao feijoeiro inicia a provocar prejuízos econômicos ao produtor.   

Há diversas técnicas de controle, no entanto a mais empregada é a 

administração absorvido, que consiste em um conjunto de costumes de batalha á 

andaço. Dentre essas atitudes incluem-se o controle artístico, (que é a uso de alguns 

costumes como adiamento ou adiantamento na plantação), a circuito de cultura, e 

outras que alvejam abalar do tempo acertado à andaço, ou abater a andaço por falta 

de alimento, tendo como exemplo (OLIVEIRA et al., 1998) 

O consumo do controle biológico, isto é, o emprego de insetos inimigos 

naturais de pragas, fungos, bactérias e vírus capazes de abater a indivíduos de 

pragas. Utilizam-se similarmente barreiras fitossanitárias que impediriam o aberto 

abertura de material no país, evitando dessa maneira, a alastramento das pragas de 

um local no qual já há para um local no qual também não ocorram (VIEIRA, 2006).   

Segundo Oliveira et al. (1998) relataram que no estado de Minas Gerais, o 

feijão comum é, tradicionalmente, plantado em duas épocas: na época das águas no 

momento em que, ocasionalmente, o exagero de abundância chega a arruinar a 

apanha, especialmente se esse exagero coincidir com o tempo da apanha e na 

época da seca no momento em que, na maior parte das vezes, a abundância é 
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escassa.  

Para evitar os riscos advindos destas duas épocas na plantação, vários 

agricultores optam pelo plantação na estação do inverno, no momento em que as 

chuvas são escassas, no momento em que a temperatura é mais baixa e o 

comprimento do dia é mais limitado. Neste caso, a cultura precisa ser irrigada e 

como esta execução é alusivo a cara, ela constantemente vem associada à uso de 

fertilizantes, de sementes selecionadas e, especialmente, ao controle de pragas. 

Neste caso a produtividade alcançada pode variegar de 1.500 a 2.500 K/ha. 

Independente da data de gleba, os agricultores mineiros utilizam constantemente a 

mesma agricultar, Carioca, que na plantação de estio leva de 85 a 90 dias para 

adquirir a madures e na plantação de idade leva 104 dias (VIEIRA, 2006).   

De acordo com Rodrigues (1997), a maior parte dos produtores brasileiros de 

feijão comum seguem as recomendações técnicas para a cultura, ou seja, fertilizante 

no plantio (embora, aproximadamente constantemente, sem avaliação química de 

solos) a base de formulações prontas ou misturas de Uréia, P2O5 e K2O, além de 

adubagem de abafador com uréia.  

De acordo com Pallini Filho et al. (1989), estudando os efeitos do uso de 

defensivos e da adubagem, associações ou isoladamente, para o combate das 

pragas do feijoeiro, concluíram que os tratamentos mais eficaz foram as aplicações 

de  inseticida associada com o emprego de fertilizantes.  

Já para Grisley (1997) salientou que a rentabilidade e a ambiguidade dos 

sistemas de fabricação, o investimento é pouco, por sua vez, reduz a produtividade 

esperada da cultura, sendo um dos motivos desta ambiguidade a ocorrência de 

pragas (Grisley, 1997).   

Em ofício do seu ciclo limitado e da capacidade de se ter de 2 a 3 cultivos de 

feijão num ano agricultor, além da alteração estacional das populações de pragas, 

condições climáticas, cultivares e costumes de amanho, os prejuízos com a 

fabricação do feijoeiro oscilam nas distintas épocas de gleba (MAGALHÃES; 

CARVALHO, 1988).  

De qualquer maneira, para Leite (1996), um dos mais sérios motivos das 

perdas nesta cultura é a ocorrência simultânea de distintos espécies de insetos no 

decorrer de todo o seu ciclo de amanho.  A maior parte das pragas do feijoeiro é dá 

Condição Insecta, com por volta de 15 espécies de valia econômica, com amplo 
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abastecimento geográfica pelo país. Dentre elas estão a cigarrinha verde, as 

vaquinhas, a lagarta elasmo, as lagartas das vagens e os carunchos, que atacam os 

grãos em pós-colheita. A mosca branca, as larvas minadoras, os ácaros e os 

percevejos são essenciais, no entanto, dependem da região no qual está sendo 

arrumado o amanho (MAGALHÃES; CARVALHO, 1988)  

Grisley (1997) atribuiu 80% das perdas na agricultura de feijão no Quênia aos 

insetos-praga. Mais de 80% dos agricultores concordaram que grande parte destes 

80% foi por causa de, especialmente, à mosca branco e ao pulgão, com queda na 

produtividade da ordem de 30 a 40 K/ha. Setenta por cento dos agricultores, em 

outra data, atribuíram as perdas às lagartas desfolhadoras, com queda na 

produtividade da ordem de 22 a 25 K/ha.   
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2 MOSCA BRANCA 

 

 

As moscas brancas (Hemiptera: Aleyrodidae) são um grupo extremamente 

importante de pragas de insetos agrícolas que causam sérios danos ao enfraquecer 

plantas, excremendo mel e transmitido várias centenas de vírus de plantas. O mais 

importante economicamente importante é a mosca cosmopolita Branca Campesina 

Bemisia tabaci (Gennadius), que é um complexo de espécies de mais de 20 biótipos. 

Os biótipos B e Q, entre os mais predominantes e prejudiciais em todo o mundo, 

diferem em muitos parâmetros biológicos, incluindo resistência a inseticidas, 

capacidade de danificar plantas e tolerância a condições ambientais (PERRING; 

COOPER; RODRIGUEZ, 1993). 

Outra importante praga de insetos de mosca branca é a mosca branca de 

estufa Trialeurodes vaporariorum (Westwood), que é menos importante como vetor 

de vírus, mas causa sérios danos por alimentação direta nas plantas. Considerando 

que T. vaporariorum pode ser identificado com base na morfologia externa, os 

biotipos de B. tabaci são apenas bem definidos por marcadores de DNA (CZOSNEK 

H; GHANIM; GHANIM, 2002). 

A simbiose é bastante comum entre as espécies de moscas brancas 

conhecidas. Tanto B. tabaci quanto T. vaporariorum abrigam a principal bactéria 

obrigatória Portiera aleyrodidarum, que complementa sua dieta desequilibrada [5]. B. 

tabaci também pode abrigar uma variedade diversa de simbiontes secundários 

facultativos, incluindo Gammaproteobacteria Arsênfono (Enterobacteriales), 

Hamiltonella (Enterobacteriales), Fritschea (Chlamydiales) e Cardinium 

(Bacteroidetes) e Alphaproteobacteria Rickettsia (Rickettsiales) e Wolbachia 

(Rickettsiales) (DALTON, 2006).  

Uma associação clara entre biótipos de B. tabaci e simbiontes secundários 

tem sido observada nas populações israelenses: Hamiltonella é detectada apenas 

no biótipo B, Wolbachia e Arsenophonus apenas no biótipo Q e Rickettsia em ambos 

os biótipos. Fritschea só foi detectada no biótipo A dos Estados Unidos, e apenas 

Arsenophonus foi associado a T. vaporariorum. Praticamente nada é conhecido 

sobre as funções que esses simbiontes podem cumprir em moscas brancas 

(PERRING, 2001).  
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Já em outros artrópodes, eles podem influenciar a nutrição do hospedeiro, a 

utilização da planta hospedeira e a capacidade de lidar com fatores de estresse 

ambientais, induzir resistência aos parasitóides e afetar manipulações reprodutivas. 

Por exemplo, Wolbachia, Cardinium, Rickettsia e Arsenophonus são conhecidos por 

manipular a reprodução em uma ampla gama de espécies de insetos, induzindo 

incompatibilidades citoplasmáticas ou tendência de proporção de sexo (CZOSNEK 

H; GHANIM; GHANIM, 2002).  

Hamiltonella defensa induz resistência parasitóide no pulgão da erva, 

enquanto que Fritschea bemisiae não tem efeito conhecido. Estudos recentes 

mostraram que diferentes infecções únicas e misturadas com simbiontes 

secundários em B. tabaci podem afetar a capacidade dos insetos de tolerar 

pesticidas sintéticos. O estado de diversidade e infecção de outras populações 

mundiais de moscas brancas não foi documentado (MAHADAV, 2008).  

No âmbito de um grande estudo para identificar o estado das pragas da 

mosca branca na Croácia, descrevemos a distribuição das populações de moscas 

brancas naquele país, o estado de sua infecção por simbiontes secundários, co-

infecções e localização espacial dentro dos estádios de desenvolvimento dos 

insetos. Curiosamente, a infecção com simbiontes secundários e padrões de 

localização em B. tabaci diferiram em alguns casos de resultados publicados 

anteriormente. Em T. vaporariorum, esta é a primeira vez em que tal estudo foi 

relatado (DALTON, 2006). 

Duas espécies de moscas brancas mais difundidas na Croácia, T. 

vaporariorum e B. tabaci, e seu estado de infecção por simbiontes secundários. Sua 

distribuição geográfica foi tal que B. tabaci não foi encontrado na parte continental 

do país. Isto é provavelmente devido às diferenças climáticas entre as partes 

costeiras e continentais. O T. vaporariorum, no entanto, foi coletado de todas as 

partes do país. B. Tabaci foi encontrado para abrigar Rickettsia, Wolbachia, 

Cardinium e Hamiltonella, enquanto que T. vaporariorum abrigou apenas 

Arsenophonus e Hamiltonella. Assim, Hamiltonella foi o único endosymbiont comum 

a ambas as espécies de moscas brancas (PERRING; COOPER; RODRIGUEZ, 

1993).  

As sequências do gene 16S rRNA de Hamiltonella das diferentes populações 

de B. tabaci testadas neste estudo foram idênticas ao que ocorreu com as 
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sequências do mesmo gene de todas as populações de T. vaporariorum. A 

comparação das sequências do gene 16S rRNA da Hamiltonella de ambas as 

espécies de moscas brancas revelou 95% de similaridade. Esta alta similaridade 

sugere diferentes linhagens de Hamiltonella que colonizam ambas as espécies de 

moscas brancas, no entanto, a ocorrência antiga de transferência horizontal entre as 

duas espécies, após o qual Hamiltonella se localizou no bacteriócito, não pode ser 

excluída (LUO, 2002).  

Essas duas espécies de moscas brancas se alimentam do floema da planta e 

compartilham plantas hospedeiras, e a transmissão horizontal pode, portanto, 

ocorrer através do hospedeiro. Além disso, as moscas brancas compartilham plantas 

hospedeiras com outros alimentadores de phloem, como pulgões, plantas e picadas 

de folhas, que também são conhecidos por albergar endosimbiontes (PERTEA, 

2003). 

Esses insetos podem ingerir endosimbiontes no sistema vascular, que 

seguem a via circulatória da transmissão, atingindo as glândulas salivares do inseto 

que podem estar envolvidas na transmissão desses simbiontes. Um estudo recente 

mostrou que as glândulas salivares podem de fato ser infectadas por 

endosimbiontes, como no caso do Cardinium em Scaphoideus titanus (CZOSNEK H; 

GHANIM; GHANIM, 2002). 

É difícil hipotetizar como as infecções com simbiontes ocorreram entre as 

moscas brancas em uma escala evolutiva: poderia ter sido o resultado de 

transmissão horizontal, perda ou nova aquisição de simbiontes, o que explicaria 

parcialmente as infecções mistas e a heterogeneidade entre algumas das 

populações coletadas. Algumas populações apresentaram taxas de infecção muito 

baixas ou faltam alguns simbiontes, sugerindo a introdução recente desses 

simbiontes nas populações, possivelmente através de transferência horizontal ou 

introdução de novas populações de moscas brancas com novos complementos 

simbióticos na Croácia através do comércio regular de plantas (PERRING; 

COOPER; RODRIGUEZ, 1993).  

Entre os 20 indivíduos testados na população de Zadar, apenas um indivíduo 

apresentou infecção com Hamiltonella e Cardinium. As múltiplas infecções 

observadas entre algumas das populações, como as de Turanj e Kastela, também 

podem ser explicadas por transferências horizontais eficientes, o que permitiu o 
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aparecimento de simbiontes máximos em uma população. No entanto, alguns outros 

fatores internos podem influenciar as transferências horizontais máximas e as taxas 

máximas de infecção nos mesmos indivíduos (PERRING, 2001). 

Esses fatores incluem competição por espaço e recursos entre dois ou mais 

simbiontes, ou pelo contrário, a interação positiva entre os simbiontes pode contribuir 

para a máxima infecção em um indivíduo. Outro fator importante é a resposta do 

hospedeiro à presença desses simbiontes que na maioria dos casos irão influenciar 

a comunidade bacteriana que reside no hospedeiro (HEINZ, 1996). 

A ocorrência de infecções mistas em ambas as espécies também sugere que 

esses simbiontes secundários não são essenciais para essas moscas brancas, 

permitindo que sua presença seja variável. Em um relatório, Hamiltonella foi 

encontrado em 40% das populações de B. tabaci, e 0 a 40% das populações de 

pulgões de ervas foram identificadas como portadoras de Rickettsia. Somente 

Hamiltonella era altamente prevalente nas populações de B. tabaci e às vezes 

atingia a fixação, indicação de uma interação mutualista ou obrigatória com o inseto. 

Tais interações podem ocorrer por meio da complementação da função do simbionte 

primário no que se refere ao preenchimento das necessidades alimentares do 

hospedeiro ou ao aumento da aptidão do hospedeiro (DALTON, 2006). 

Todos os simbiontes detectados em ambas as espécies de moscas brancas 

foram localizados juntamente com o simbionte primário Portiera nos bacteriócitos em 

um ou mais estádios de desenvolvimento. No entanto, alguns foram estritamente 

localizados aos bacteriócitos durante todos os estádios de desenvolvimento 

Hamiltonella e Wolbachia em B. tabaci, Hamiltonella e Arsenophonus em T. 

vaporariorum, enquanto outros estavam localizados dentro e fora do bacteriócito 

Rickettsia e Cardinium em B. tabaci. Symbionts que são estritamente localizados aos 

bacteriócitos são transmitidos verticalmente e, portanto, podem contribuir para a 

aptidão do hospedeiro. No entanto, eles são menos propensos a manipular a 

reprodução de seu hospedeiro, pois isso requer invasão de órgãos reprodutivos fora 

do bacteriócito (PERRING; COOPER; RODRIGUEZ, 1993).  

Assim, a localização restrita de Hamiltonella em B. tabaci e T. vaporariorum, 

Wolbachia em B. tabaci e Arsenophonus em T. vaporariorum sugere o envolvimento 

em fornecer ao hospedeiro uma vantagem funcional ao invés de manipular sua 

reprodução. Curiosamente, Wolbachia foi localizada no bacteriócito e não foi 
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observada fora dele, invadindo outros órgãos. Wolbachia pode ser encontrada em 

todas as principais ordens de insetos em várias freqüências diferentes, e tem sido 

associada a distúrbios reprodutivos. No entanto, o padrão de localização em B. 

tabaci observado aqui sugere que Wolbachia não manipula a reprodução nesta 

mosca branca, mas sim desempenha outras funções desconhecidas (PERRING; 

COOPER; RODRIGUEZ, 1993).  

Não se pode excluir que, em alguns estágios do desenvolvimento adulto, 

Wolbachia possa invadir o sistema reprodutivo e causar manipulações reprodutivas 

conhecidas, no entanto, descobrir isso requer mais investigações. Uma grande 

vantagem da localização confinada de alguns simbiontes com o simbionte primário 

no bacteriócito é que o sistema imunológico do hospedeiro é assim evitado, 

representando uma vantagem bidirecional para o hospedeiro que investe menos 

recursos na manutenção dos níveis de simbiontes e para o simbionte, que é não 

reconhecido pelo sistema imunológico do hospedeiro (HEINZ, 1996).  

Esta localização confinada garante números baixos de células da bactéria 

devido ao espaço limitado no bacteriosomo e, portanto, para o hospedeiro, um 

menor custo de fitness é associado à manutenção do simbionte. Uma vantagem 

adicional para o simbionte é a facilidade de transmissão vertical de uma geração 

para a próxima. "Empurrar um passeio" com o simbionte primário no bacteriócito 

isenta o simbionte secundário de invadir e entrar no ovo sozinho durante a oogênese 

e garante sua transmissão durante a transferência do bacteriócito para o ovo 

(PERRING, 2001). 
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3 MEDIDAS DE CONTROLE DA MOSCA BRANCA 

 

 

A eficiência do controle da mosca branca foi examinada em condições de 

estufa, enfocando em particular os altos níveis de umidade favorecendo a infecção 

das larvas da mosca branca infestando a superfície da folha. A teoria das 

transferências de umidade que ocorrem dentro da camada limite da folha em 

condições laminares é delineada e um modelo para a distribuição da temperatura do 

ar e da umidade é desenvolvido (PERRING, 1996) 

Das 1200 espécies descritas de mosca branca (Homoptera: Aleyrodidae), 

apenas cerca de 20 espécies são consideradas pragas potenciais. Até 

recentemente, a maioria das pesquisas sobre controle de as moscas brancas foram 

direcionadas para a mosca branca da estufa [Trialeurodes vaporariorum 

(Westwood)]. No entanto, desde meados dos anos 80, batata doce / folha branca de 

folha branca [Bemisia tabaci (Gennadius), Bemisia argentifolii Bellows & Perring] 

criou problemas de tal uma grande escala no campo e em grandes estufas 

comerciais que a concentração a pesquisa mudou para esta praga (BYRNE AND 

BELLOWS, 1991; PERRING, 1996). 

Nos ecossistemas naturais e agroecosistemas onde os pesticidas não são (ou 

são seletivamente) usado, uma série de inimigos naturais geralmente mantém o 

número de moscas brancas em muito baixo números: predadores, parasitóides e 

agentes patogênicos, todos tomam seu pedágio. Exemplos de pesticidas as culturas 

gratuitas mostram que as espécies de moscas brancas podem ser mantidas em 

densidades bem abaixo da economia limiar (VAN LENTEREN ET AL., 1996).  

Controle biológico comercial de mosca branca de estufa através de 

libertações do parasitoide. Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) é 

atualmente usado em cerca de 5000 ha de culturas de estufa e na maioria dos 

países com uma importante indústria de estufas. Apesar alguns predadores e 

patógenos entomófagos são promissores para o controle da estufa mosca branca, o 

controle economicamente viável é baseado em apresentações de parasitoides 

(Gerling, 1990). 

O controle biológico das espécies de Bemisia não é tão fácil como o da 

mosca branca de estufa. Bemisia pode ser controlada pela introdução de uma 
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mistura de E. formosa e Eretmocerus eremicus Rose & Zolnerowich (= Eretmocerus 

californicus Howard). Este procedimento é seguido tanto na Europa como nos EUA. 

O predador Macrolophus Caliginosus Wagner é freqüentemente adicionado aos 

parasitoides, pois esta mistura de dois parasitoides e um predador resulta em um 

melhor controle durante um longo período. Em algumas culturas M. Caliginosus às 

vezes causa danos à planta (por exemplo, em tomates de cereja). Na área do 

Mediterrâneo, Eretmocerus mundus Mercet pode ser liberado em vez de E. 

eremicus. No Mediterrâneo, o controle biológico da Bemisia é muito difícil durante o 

período mais quente da estação por causa de uma alta incidência de transferência 

de vírus por esta mosca branca (GERLING; MAYER, 1996). 

Uma busca mundial de novos inimigos naturais da Bemisia está em 

andamento (Gerling e Mayer, 1996). Grande parte dessa pesquisa é oportunista e a 

avaliação do potencial de controle dos inimigos naturais é muitas vezes um processo 

puramente empírico. Nem o agricultor nem o cientista são muito ajudados por essa 

abordagem porque muitos projetos são encerrados prematuramente se o sucesso 

não for obtido rapidamente e, portanto, a visão científica não evolui. Nossa 

abordagem de controle biológico baseia-se na compreensão do funcionamento dos 

inimigos naturais nos agroecossistemas e no desenvolvimento de critérios para uma 

seleção cientificamente sólida de inimigos naturais (Vet Dicke, 1992, van Lenteren, 

1993).  

Tal abordagem não precisa diminuir o desenvolvimento de programas práticos de 

controle biológico, como é frequentemente reivindicado por profissionais de controle 

biológico. Isso é ilustrado pelos sucessos que tivemos em estufas nos últimos 25 

anos, quando foram avaliadas cerca de 70 espécies inimigas naturais das quais 25 

são comercialmente usadas para o controle de pragas hoje (Van Lenteren et al., 

1997b). O controle biológico da mosca branca é revisada. São fornecidas 

informações de fundo sobre a biologia das moscas brancas e seus inimigos naturais, 

são discutidas diferentes estratégias para o controle da mosca branca e discutem-se 

fatores que podem resultar em falha no controle biológico da mosca branca. 
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Trialeurodes vaporariorum foi encontrado pela primeira vez na Europa em 

estufas no Reino Unido durante 1856 e descrito nesse ano por Westwood. 

Westwood supôs que as espécies foram importadas com plantas vivas ou na 

embalagem de Orchidaceae do México. Esta espécie polifagosa de mosca branca é 

conhecida por atacar 249 gêneros de 84 famílias de plantas angiospermas. 

Atualmente, a espécie é cosmopolita. Uma pesquisa de seu status de praga e 

biologia pode ser encontrada (RUSSELL, 1977). 

Em 1926, um produtor de tomate chamou a atenção do entomologista inglês 

Speyer para a pupa negra entre as escamas normalmente brancas da mosca branca 

da estufa. Das pupas pretas, emergiram parasitoides que foram identificados como 

E. formosa. Dentro de alguns anos, uma estação de pesquisa na Inglaterra estava 

fornecendo 1,5 milhão desses parasitoides anualmente para aproximadamente 800 

viveiros na Grã-Bretanha.  

Segundo Van Lentenren et. Al. (1992), nos anos 30, E. formosa foi enviada 

para outros países europeus, Canadá Austrália e Nova Zelândia. Após a Segunda 

Guerra Mundial, a distribuição de E. formosa parou porque os inseticidas 

recentemente introduzidos forneceram controle sobre a maioria das culturas de 

estufa. Poucos anos depois, no entanto, observaram-se os primeiros sinais de 

resistência aos pesticidas. O interesse nos parasitoides da mosca branca aumentou 

no início dos anos 70 quando ocorreram enormes surtos de pragas (VAN 

LENTEREN et. al., 1992). 

 A disponibilidade comercial do parasitoide E. formosa abriu o caminho para o 

desenvolvimento de programas de controle biológico e integrado em estufas, mas 

estudos básicos sobre a biologia de E. formosa e sua relação com as plantas 

hospedeira e hospedeira eram necessários antes que este parasitóide pudesse ser 

explorado efetivamente. Atualmente, o controle biológico da mosca branca com E. 

formosa é alcançado em mais de 20 dos 35 países com uma indústria de estufa 

(VAN LENTEREN et. al., 1992). 

Para revisões abrangentes sobre a biologia e história de vida relacionadas à 

planta hospedeira e temperatura de T. vaporariorum e B. tabaci, veja Gerling (1990), 

Van Lenteren e Noldus (1990), Van Roermund e Van Lenteren (1992) e Gerling e 

Mayer ( 1996). A seleção de plantas hospedeiras pela mosca branca de estufa antes 

do pouso parece ser em grande parte um processo aleatório. Embora as moscas 
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brancas exibam preferências de cor - elas são atraídas por cores verde-amarelas - 

isso não necessariamente as leva às plantas hospedeiras mais adequadas à medida 

que aterram em qualquer material amarelo-verde. As moscas brancas não parecem 

usar pistas olfativas na seleção da planta hospedeira (van Lenteren e Woets, 1977).  

As moscas brancas podem distinguir entre espécies e cultivares de plantas 

hospedeiras apenas após o pouso nelas e, principalmente, examinando o tecido 

vegetal (Lei et al., 1996). Os fatores próximos que medem a planta hospedeira 

O impacto de B. tabaci no Vale Imperial sobre a agricultura parece ter 

diminuído desde o registro de imidacloprid (AdmireTM) em 1995 e mudanças nos 

padrões de cultivo que perturbam a continuidade nas plantas hospedeiras da mosca 

branca, ou seja, a eliminação da área de melão de outono (Ellsworth et al ., 2001; 

Palumbo et al., 2001). A espécie Bemisia tabaci omplex, no entanto, desenvolveu 

resistência a muitos inseticidas em todo o mundo.  

Devido à propensão de B. tabaci a desenvolver resistência aos inseticidas, a 

necessidade dos produtores orgânicos para estratégias de controle não químicas e a 

história do controle efetivo da mosca branca por inimigos naturais (Gerling, 1990; 

Gerling et al., 2001; Naranjo, 2001), uma estratégia de controle biológico foi 

investigada. 

Estudos sobre controle biológico aumentativo foram iniciados para 

complementar e apoiar esforços concorrentes para colonizar parasitóides 

recentemente importados do B. tabaci. Estudos de gaiola de campo projetados para 

comparar as taxas de oviposição descobriram que vários dos parasitoides recém-

importados apresentaram desempenho superior a Eretmocerus eremicus nativo 

(HOELMER, 1998).  

Simmons et al. (1998) aumentaram os níveis de parasitismo superiores a 2 

vezes por parasitóides nativos em cantaloupe infestado de B. tabaci em parcelas de 

controle sem liberação em campos comerciais quando produzem lançamentos 

iniciais de exóticos Eretmocerus spp. (Hymenoptera: Aphelinidae) importados da 

Índia e da Espanha. Da mesma forma, a densidade das ninfas das moscas brancas 

foi reduzida pela metade.  

Os resultados de um estudo (Simmons et al., 1998) sugerem que libertações 

de parasitoides podem ser integradas com o uso de imidaclopride, reduzindo a 

necessidade de aplicações tardias de piretróides para controle de moscas brancas 
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adultas. Uma maior dependência de inimigos naturais como Eretmocerus pode 

reduzir a necessidade de tratamentos químicos de moscas brancas mais tarde na 

estação em outras culturas no Vale Imperial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o grande avanço na agricultura e sua grande expansão pode-se 

observar que o caso de pragas no feijoeiro vem aumentando, essa revisão 

bibliográfica proporcionou formas para que haja o controle dessa pragas que vem 

atacando o feijoeiro. 

Ao termino de esse estudo pode-se concluir que o controle de pragas da 

cultura visa evitar o acréscimo dos indivíduos e que se alcance o conhecido por nível 

de afronta acessível, que é o ponto no qual o abuso do andaço ao feijoeiro inicia a 

provocar prejuízos econômicos ao produtor. 

 O estudo demonstrou que o controle da mosca branca no feijoeiro pode ser 

através de controle químicos ou biológicos, a utilização de controles para a mosca 

branca se torna cada vem, mas necessária, pois a mesma pode ocasionar prejuízo 

para os produtores. 
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