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RESUMO 

Avaliou-se a ação de diferentes inseticidas aplicados sob a face superior das folhas para 

controle de adultos de B. tabaci biótipo B em plantas de berinjela. Para tanto, comparou-

se o desempenho de cartape, thiamethoxam, thiamethoxam + lambda-cialotrina, 

spiromesifen, imidaclopride, spiromesifen + imidaclopride, betacipermetrina + acefato e 

água destilada, aplicada na testemunha. As avaliações ocorreram com 4, 24, 48 e 72h. 

Na primeira avaliação (4h) após infestação, cartap diferenciou-se com 72,92%, ficando os 

demais com índice variando de 8,06%, para spiromesifen a 45,95%, para thiamethoxam. 

Observou-se, na segunda avaliação (24h), eficiência apenas para cartape (84,09%). 

Mesmo estando próximos à faixa de eficiência, imidaclopride (74,91%), thiamethoxam + 

lambda-cialotrina (78,73%), spiromesifen + imidaclopride (79,09%) e thiamethoxam 

(79,45%) não atingiram o índice mínimo de eficiência. Na terceira avaliação (48h), com 

exceção de spiromesifen, todos os inseticidas exibiram eficiência variando de 83,20%, 

para betacipermetrina + acefato, a 92,38%, para thiamethoxam + lambda-cialotrina. Na 

última avaliação (72h), com exceção de spiromesifen, com 37,39%, os inseticidas 

exibiram elevado percentual de controle, com índices acima de 97,82%; na testemunha 

houve 26,01% de mortalidade de adultos de B. tabaci biótipo B.  
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ABSTRACT - Action of insecticides on adults of Bemisia tabaci B biotype 

(Hemiptera: Aleyrodidae) on eggplant (Solanum melongena L.). 

The action of different types of insecticides over adults stains of B. tabaci B biotype was 

evaluated in tomato crop. The performance of cartap, thiamethoxam, thiamethoxam + 

lambda-cialothrin, spiromesifen, imidacloprid, spiromesifen + imidacloprid, 

betacipermethrin + acephate was evaluated in conjunction with distillate water. The 

evaluation was made within 4, 24, 48 and 72h. In the first evaluation (4h) after inserting the 

pesticide cartap presented different results with an average control of 72.92% whereas all 



 

  

other types had a level variation of 8.06% spiromesifen to 45.95% thiamethoxam. The 

second evaluation (24h) only cartap demonstrated a degree of efficiency (84.09%). The 

third evaluation except spiromesifen, all other insecticides following percentages of 

efficiency that vary of 83.20% betacipermethrin + acephate to 92.38% thiamethoxam+ 

lambda-cialothrin. The evaluation 72h later after inserting except the treatment with 

spiromesifen (37.39%), all pesticides confirmed a percentage of efficiency above 97.82%. 

Within the control treatment there was a 26.01% adult mortality of the B. tabaci B biotype.  

Keywords: Solanum melongena, Insecta, silverleaf whitefly, chemical control  

INTRODUÇÃO 

No Brasil, B. tabaci, ganhou maior destaque a partir de 1990/91, quando o “biótipo B”, 

também referido como B. argentifolii, foi constatado atacando diversas culturas, com destaque 

para hortaliças (Lourenção & Nagai. 1994; França et al., 1996; Villas Boas et al., 1997). O 

biótipo B de B. tabaci destaca-se por sua agressividade, pela maior quantidade de ovos 

depositados (Costa & Brown, 1991), pela grande capacidade reprodutiva e adaptação, além 

da facilidade em adquirir resistência a inseticidas (Prabhaker et al., 1998). 

Este inseto pode ocorrer em diversas culturas em altas densidades populacionais, 

causando danos diretos, indiretos ou estéticos, requerendo uma elevada utilização de 

inseticidas para seu controle. No entanto, observa-se que esse uso intensivo de produtos 

químicos não é suficiente para um efetivo controle da praga. Devido a esse fato é 

especialmente importante a descoberta e utilização apropriada de novas moléculas a fim 

de preservar as já existentes e impedir a ocorrência de resistência de B. tabaci biótipo B a 

esses princípios.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Avaliou-se a ação de cartape (Thiobel 500), thiamethoxam (Actara 250 WG), 

thiamethoxam + lambda-cialotrina (Engeo Pleno), spiromesifen (Oberon), imidaclopride 

(Provado 200SC), spiromesifen + imidaclopride (Oberon + Provado 200SC),  

betacipermetrina + acefato (Akito + Orthene750BR). Utilizaram-se vasos plásticos, 

contendo plantas de berinjela ‘Napoli’, com quatro folhas desenvolvidas. Na aplicação dos 

produtos, a pulverização foi feita dirigindo-se o jato à face superior das folhas, até o ponto 

de escorrimento. A aplicação foi efetuada utilizando-se pulverizador de bico tipo cônico e 

pressão constante, com capacidade para 1,25L. Para o preparo da calda, utilizou-se água 

destilada, também aplicada na testemunha sem adição de outros produtos. Após 

aplicação dos produtos, as plantas foram protegidas com gaiolas plásticas cilíndricas, 

fechadas em sua extremidade superior por tecido voil. Decorrida uma hora da aplicação, 

foi realizada a infestação, colocando-se, em cada gaiola (planta), cerca de 150 adultos de 



 

  

mosca-branca coletados na face inferior de plantas de soja do insetário de criação. Para 

facilitar a contagem e separação dos adultos mortos, colocou-se, sobre o solo, um papel 

preto para fins de contraste. As avaliações foram realizadas após 4, 24, 48 e 72 horas da 

infestação. Em cada avaliação, anotou-se o número de adultos mortos, sendo que, na 

última, anotou-se também o número de adultos vivos, obtendo-se o total de insetos na 

parcela. Os vasos foram dispostos em bancadas, em delineamento de blocos ao acaso, 

com oito tratamentos e quatro repetições. Os dados obtidos foram transformados em arco 

seno 100/x  e submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (P<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira avaliação (4h), apenas cartape diferiu dos demais inseticidas, com 72,9%, 

ficando os demais com índices variando de 8,1%, para spiromesifen, a 46,0%, para 

thiamethoxam + lambda-cialotrina. Os resultados superaram os índices de eficiência 

encontrados por Coelho et al. (2006), que utilizaram a mesma tecnologia de aplicação, 

todavia, com dosagens diferentes para plantas de berinjela. Na segunda avaliação (24h), 

apenas cartape (84,1%) apresentou eficiência. Com exceção de spiromesifen, os demais 

inseticidas apresentaram índices variando de 65,9%, para betacipermetrina + acefato, a 

79,5%, para thiamethoxam. Na terceira avaliação, com exceção de spiromesifen, todos 

inseticidas apresentaram-se eficientes, com índices variando de 83,2%, para 

betacipermetrina + acefato, a 92,4%, para thiamethoxam + lambda-cialotrina. Na última 

avaliação (72 h), com exceção de spiromesifen (37,4%), todos os produtos mostraram 

eficiência acima de 97,8% (Tabela 2). Na testemunha, ocorreu 26,0% de mortalidade de 

adultos de B. tabaci biótipo B.  
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Tabela 1. Relação dos inseticidas, bem como seus ingredientes ativos, suas respectivas 

dosagens.  

Tratamentos Ingrediente ativo 
Dosagem 

g ou ml/100L 

Thiobel® 500  Cartape 250g 

Actara® 250WG Thiamethoxam 30g 

Engeo Pleno® thiamethoxam+lambda-cialotrina 50ml 

Oberon® Spiromesifen 135ml 

Provado® 200SC Imidaclopride 120ml 

Oberon® + Provado® 200SC spiromesifen+imidaclopride 135ml+120ml 

Akito® + Orthene® 750BR betacipermetrina+ acefato 40ml+100g 

Testemunha água destilada - 

 

Tabela 2. Médias(1) de mortalidade acumulada (%) de adultos de B. tabaci biótipo B, 

confinados em gaiolas com plantas de berinjela tratadas com inseticidas. Campinas, 

janeiro de 2007.  

Tratamentos 4h 24h 48h 72h 

Thiobel® 500 72,9 a     84,1 a 87,2 a     99,7 a 

Engeo Pleno® 45,9 b     78,7 ab 92,4 a     99,8 a 

Actara® 250 WG 41,7 b     79,5 ab 90,1 a     99,8 a 

Oberon® +Provado 200SC 35,8 b     79,1 ab 92,3 a   100,0 a 

Provado® 200SC   31,3 bc     74,9 ab 87,2 a     99,8 a 

Akito® +Orthene® 750 BR   13,2 cd     65,9 b 83,2 a     97,8 a 

Oberon®  8,1 d     20,9 c 31,7 b     37,4 b 

Testemunha  5,4 d     13,8 c 23,3 b     26,1 b 

C.V. (%)     20,15       9,34  6,36       5,54 

(1) Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
 


