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 1 - Apresentação 

 

A agricultura familiar depara com um grande desafio nos seus sistemas de cultivos. 

Um dos agentes biológicos do nosso ambiente ecológico tem se tornado uma “praga” 

importante e causado males do ponto de vista da produção e rentabilidade desses 

sistemas.  

A mosca branca, inseto sugador com alta capacidade de reprodução, tem sido 

encontrado em quintais produtivos dos agricultores familiares, que normalmente 

utilizam agua de cisternas de produção de 52m³ para o provimento hídrico dos seus 

cultivos, e principalmente em cultivos de áreas irrigadas as margens de rios ou 

captadas de poços profundos, onde a dinâmica de produção é muito mais efetiva ao 

longo do ano. 

 

2 - Contextualização 

A mosca branca, caracteriza-se por ser diferente das moscas comuns, sendo da 

ordem Hemiptera, possuem dois pares de asas e tendo a espécie Bemisia tabaci, 

como a mais representativa. Já foram registradas mais de 1.500 espécies em 160 

gêneros identificados. 

Polifaga, com ampla capacidade hospedeira, agindo em cultivos de tomate, pimentão, 

abobora, melancia, feijão, dentre outros, e ainda na fruticultura, com atuação bastante 

efetiva em áreas irrigadas, a exemplo dos perímetros públicos irrigados no vale do rio 

São Francisco, Petrolina-PE e Juazeiro-BA, sendo responsável por sérios problemas 

a cultura do coco. Uma das regiões mais expressivas da produção de coco no 

Território Itaparica e da Bahia, o município de Rodelas, também teve um prejuízo 

enorme com a ação desse agente biológico em tempos recentes e ainda convive com 

essa situação, fig. 1. No Rio Grande do Norte foi registrado uma disseminação desse 

agente biológico em ação predatória na cultura do cajueiro, fig. 2, com sérios prejuízos 

aos agricultores/as daquele Estado. 
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Fig. 1. Detalhes do ataque da mosca branca em coqueiro, Rodelas-BA – fonte: Revista Globo 
Rural. 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 2. Detalhes do ataque da mosca branca em cajueiro, Caraubas-RN – fonte: AGENDHA. 

 

Além da capacidade polífaga, esse agente biológico é hospedeiro de uma diversidade 

de vírus que causam transtornos vegetativos/produtivos em diversas culturas anuais, 

a exemplo do feijão (mosaico dourado), pimentão, tomateiro, dentre outros. Na 
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 fruticultura, também é responsável pela proliferação do vírus da “meleira” no 

mamoeiro, que causa sérios problemas a essa cultura. 

O projeto Bahia Produtiva com seu amplo portfólio de subprojetos produtivos, com 

grande número de atividades socioeconômicas, caracterizados pela implantação e 

fomento a atividades vinculadas aos quintais produtivos, agroindústrias e fruticultura, 

todas essas com área sob cultivo de culturas anuais e da fruticultura (coco e caju), 

deve se cercar de cuidados efetivos para evitar a ação predatória desse agente 

biológico, quando em desarmonia no sistema agroecológico de produção. 

Devido a intensidade da ação desse agente biológico, as estratégias de controle tem 

sido baseada no uso intensivo de agrotóxicos, quando a cultura está bastante afetada 

e os prejuízos já são bastante acentuados. 

Da mesma forma que foi pesquisada e identificada as diversas espécies de mosca 

branca e sua ação predatória nos diversos cultivos aqui mencionados, a pesquisa 

também avançou na identificação dos inimigos naturais, que são responsáveis pelo 

equilíbrio biológico desse agente na natureza. 

Destaca-se dentre as estratégias de controle biológico, a ação dos parasitoides, com 

uma diversidade de mais de 150 agentes biológicos; predadores, com registro de 

mais de 500 agentes biológicos com ação predadora sobre a mosca branca; e 

entomopatógenos, a exemplo de diversos fungos, sendo um dos mais conhecidos a 

espécie Beauveria bassiana, amplamente utilizada em ambientes de cultivos 

orgânicos.  

É importante ressaltar que para haver harmonia dentre os agentes biológicos em 

qualquer agroecosistema, é necessário que ocorra também uma diversidade cultural, 

onde as diversas espécies vegetativas influenciam, dentre outros aspectos, a 

diversidade da macro e micro fauna desse ambiente, face as estratégias de 

alimentação, proteção e reprodução estabelecidas por cada um desses agentes 

biológicos, e em interação com as ações dos agentes biológicos danosos aos cultivos 

e seus predadores. No entanto, o que prevalece no campo são estruturas 

socioprodutivas a base da monocultura e com o uso intensivo de agroquímicos 
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 sintéticos solúveis e agrotóxicos, que dificultam esse processo de existência e 

convivência harmoniosa dos diversos agentes biológicos nos sistemas 

agroecoprodutivos.  

 

3 – Conclusão 

 

Atenção especial deve ser dada aos sistemas produtivos que serão trabalhados pelas 

famílias agricultoras, Povos e Comunidades Tradicionais - PCTs, com ênfase aos 

seguintes aspectos: 

 Diversificação dos cultivos nos quintais produtivos. Nos cultivos com cultura 

perene, quando possível intercalar os cultivos com espécies não hospedeiras do 

referido agente biológico, bem como, o plantio nas bordaduras das culturas 

principais; 

 

 Fundamental a utilização de nutrição das plantas com insumos naturais, a exemplo 

de compostos orgânicos, biofertilizantes, pós de rocha, que propiciem uma 

diversidade biológica ao ambiente solo e estrutura vegetativa, compatível com a 

harmonia desejada entre os diversos agentes biológicos; 

 

 Rotacionar os cultivos após cada ciclo produtivo quando se tratar dos cultivos de 

anuais e semiperenes; 

 

 Utilizar-se de estratégias preventivas de identificação e controle da ação danosa 

do agente biológico mosca branca; 

 

 Quando a ação do agente biológico se tornar efetivo nos cultivos, utilizar de um 

controle simples a base de óleo vegetal, na proporção de 2% e mais 1% de 

detergente neutro para um litro de água. Essa estratégia promove um bom controle 

dos ovos e das ninfas da mosca branca, influenciando logicamente na proliferação 

dos adultos; 
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  Outra ação importante é o uso das estratégias de controle biológico, sendo um dos 

mais efetivos e disseminados, a utilização da espécie Beauveria bassiana, que já 

possui uma boa rede de produção e distribuição desse produto.  

 


