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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo, avaliar a infestação de B. tabaci em cultivares de soja 

no polo Paragominas de grãos, Estado do Pará e avaliar o número médio de ovos, ninfas e 

adultos nos diferentes períodos de desenvolvimento da cultura. O experimento foi realizado em 

área localizada no município de Paragominas - PA, as avaliações foram realizadas 

semanalmente: adultos em campo e ovos e ninfas em laboratório ambos, em 10 folíolos por 

parcela. Foram realizados tratos culturais como controle de lagartas e percevejos, adubação, 

calagem, tratamento e inoculação de sementes e as cultivares utilizadas foram selecionadas 

dentre as mais cultivadas na região. As parcelas foram de cinto linhas de cinto metros de 

comprimento, e as plântulas foram avaliadas a partir dos sete dias após a emergência. Os dados 

foram submetidos ao teste de normalidade e análise de variância do teste F e as médias quando 

diferiram significativamente, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

As cultivares M 8644 RR e AS 89109 apresentaram menor número médio de ovos de mosca-

branca. Avaliando o número médio de ninfas, as cultivares AS 89109 (2,10), P98Y12 RR 

(2,31), P98Y51 RR (2,43), M8644 RR (2,49), TMG 1288 RR (2,53), BRS PÉROLA (2,66), 

P98Y52 RR (2,87), BRS 9090 RR (3,02) e BRS SAMBAIA (3,20) apresentaram médias 

inferiores às demais. As cultivares M 8644 RR e AS 89109 foram as menos infestadas por ovos 

de B. tabaci. As cultivares 89109, P98Y52RR, P98Y12RR, TMG1288RR, BRS Pérola e 

BRS9090RR tiveram menos infestação por ninfas. A cultivar BRS PÉROLA foi a menos 

infestada por adultos de B. tabaci e as cultivares P98C81 e TMG132 RR apresentaram menor 

infestação. As infestações de ovos aos 7, 14, 21 e 35 DAE foram às épocas de maior incidência 

da praga, para ninfas os picos se deram aos 28, 35, 49 e 56 DAE. O pico populacional para 

adultos de mosca-branca ocorreu aos 70 DAE na área experimental.  

 

Palavras chave: sugador, resistência de plantas, MIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The aim of this study was to evaluate the infestation of B. tabaci in soybean cultivars at 

Paragominas de grain poles, State of Pará, and to evaluate the average number of eggs, nymphs 

and adults in the different periods of development of the crop. The experiment was carried out 

in an area located in the city of Paragominas - PA, evaluations were carried out weekly: adults 

in the field and eggs and nymphs in the laboratory, both in 10 leaflets per plot. Cultural 

treatments such as caterpillars and bedbugs control, fertilization, liming, treatment and seed 

inoculation were carried out and the cultivars used were selected from among the most 

cultivated in the region. The plots were of belt length waist belts, and seedlings were evaluated 

from seven days after emergence. The data were submitted to the normality test and analysis of 

variance of the F test and the means when they differed significantly, were compared by the 

Tukey test at 5% probability. The cultivars M 8644 RR and AS 89109 presented lower mean 

number of whitefly eggs. The mean number of nymphs was determined by the cultivars AS 

89109 (2.10), P98Y12 RR (2.31), P98Y51 RR (2.43), M8644 RR (2.49), TMG 1288 RR (2.53), 

BRS PEAROLA (2.66), P98Y52 RR (2.87), BRS 9090 RR (3.02) and BRS SAMBAIA (3.20) 

presented lower averages than the others. The cultivars M 8644 RR and AS 89109 were the 

least infested by B. tabaci. Cultivars 89109, P98Y52RR, P98Y12RR, TMG1288RR, BRS Pearl 

and BRS9090RR had less infestation by nymphs. The cultivar BRS PEAROLA was the least 

infested by adults of B. tabaci and the cultivars P98C81 and TMG132 RR presented lower 

infestation. The infestations of eggs at 7, 14, 21 and 35 DAE were at times of greater incidence 

of the pest, for nymphs the peaks occurred at 28, 35, 49 and 56 DAE. The adult population peak 

of whitefly occurred at 70 DAE in the experimental area. 

 

Key words: whitefly, plant resistance, MIP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A soja têm sido a protagonista no aumento da área plantada e produção de grãos no país, 

na safra 17/18 o aumento em relação ao ano anterior é de 3,3%, alcançando 35.022,8 mil 

hectares plantados no país. O aumento da produtividade está associado aos avanços 

tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores. O grão é componente essencial na 

fabricação de rações animais e com uso crescente na alimentação humana (CONAB, 2018). 

 De acordo com Ministério do Meio Ambiente – MMA (2018), a moratória da soja é 

uma iniciativa bem sucedida para proteger o bioma da Amazônia legal, atualmente, está 

presente em sete estados Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão e 

Tocantins. Dos 89 municípios monitorados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), 94,4% do desmate não está associado à conversão de terras para o plantio - a produção 

ocorre em áreas de pastagem degradada ou em áreas desmatadas antes de 2008, ano base da 

moratória.            

 Em termos de evolução, observa-se que é nos estados do Norte que o avanço da 

oleaginosa é ainda mais acentuado, apresentando o maior avanço no Pará, aonde os principais 

municípios produtores são: Paragominas (24,05%), Santana do Araguaia (20,92%), Ulianópolis 

(15,95%), Santarém (7,54%), Rondon do Pará (7,11%), Belterra (5,76%), Dom Eliseu (4,74%), 

Mojuí dos Campos (4,19%), Santa Maria das Barreiras (3,39%) e Cumaru do Norte (2,37%), 

totalizando a produção no estado de 506.347 t (FAPESPA, 2015).  

            O cultivo de soja é o mais recente dentre as culturas graneleiras praticadas no município 

de Paragominas. A sua produção apresentou maior crescimento a partir de 2003, aonde a 

produção média anual no período de 2003 a 2007 foi de 18 mil (± 9 mil) toneladas, e a taxa 

média de crescimento anual foi de 60%. Em 2007, Paragominas produziu 21 mil toneladas de 

grãos de soja (4º maior produtor paraense), com uma área plantada de 6.000 hectares (4ª maior 

do estado), sendo o município com maior produtividade do estado do Pará, com produção de 

3,5 toneladas por hectare (IMAZON, 2009). Em 2013, a área plantada com o grão no município 

avançou de 35 mil para 78 mil ha (AMAZÔNIA ORG., 2014).  

  Dentre as pragas que atacam a soja durante o seu ciclo de produção, podemos destacar 

a mosca-branca Bemisia tabaci (Gennadius) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) que vem 

tornando-se um grave problema, pois o seu ataque pode reduzir consideravelmente a 

produtividade da cultura. Em Paragominas, a mosca-branca se mostra como praga de difícil 

controle e são estimadas perdas de até 40% na produção devido à presença deste inseto 

(CONAB, 2016). 
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 Segundo Lara (1991), estudos de resistência de plantas são importantes e podem ser 

associados a outros métodos de controle dentro do Manejo Integrado de Pragas (MIP) para a 

cultura da soja. O uso de plantas resistentes pode ser considerado método ideal de controle de 

pragas agrícolas, já que reduz suas populações abaixo do nível de dano econômico, não 

promove desequilíbrio ao agroecossistema, não onera o produtor, além de serem compatíveis 

em geral, aos demais métodos de controle, características desejáveis quando se pensa em MIP. 

Para a área em questão, Polo Paragominas de grãos, poucos são os estudos relacionados 

aos cultivares utilizados na região e se os mesmos apresentam algum fator de resistência a B. 

tabaci (ARAÚJO, 2016). Até então, o conhecimento é empírico, baseado em observações de 

técnicos e agricultores. Lacuna essa, que a presente pesquisa busca atenuar.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a infestação de B. tabaci em diferentes cultivares de soja em condições de 

campo no plantio da safra de 2016/2017 no polo de grãos de Paragominas- PA. 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o número médio de ovos, ninfas e adultos de B. tabaci em 10 folíolos obtidos de 20 

cultivares de soja, em 11 amostragens; 

•   Avaliar o período de maior infestação de B. tabaci levando em consideração os estágios 

fenológico da cultura. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Soja 

 A soja (Glycine max (L.) Merrill) tem origem da Manchúria, região da China. Sendo 

uma das culturas mais antigas, plantada pelo menos há cinco mil anos e distribuiu-se pelo 

mundo por intermédio dos viajantes ingleses e por imigrantes japoneses e chineses (MISSÃO, 

2006). Esta cultura foi introduzida no Brasil no ano de 1882, cultivada primeiramente no estado 

de São Paulo. Logo após, foi cultivada no estado do Rio Grande do Sul, expandindo seu cultivo 

no ano de 1954 para o estado do Paraná (IEAG, 2015). 

 Esta cultura é uma das principais commodities do Brasil e uma das grandes responsáveis 

pelos excelentes resultados do agronegócio brasileiro. A soja, consumida in natura ou como 

matéria-prima básica na produção do farelo e do óleo, dentre outros produtos, é cultivada 

comercialmente no Brasil há pouco mais de 40 anos (FERREIRA et al., 2015). 

 A produção mundial de soja para a safra 2016/2017 foi 351,311 milhões de toneladas 

em uma área plantada de 120.958 milhões de hectares. Segundo Formigoni (2017), os Estados 

Unidos se destacam como o maior produtor mundial da cultura seguido pelo o Brasil que ocupa 

o segundo lugar, com produção de 113,9 milhões de toneladas em uma área plantada de 33,89 

milhões de hectares e produtividade de 3.362 kg/ha, seguidos por, Argentina, China, Índia e 

Paraguai, respectivamente. (CONAB, 2018).  

  De acordo com Gava (2008), a soja apresenta grande variação quanto ao ciclo, de modo 

geral varia de 70 a 200 dias, porém no clima brasileiro, essa variação vai de 80 a 160 dias, 

podendo ser classificadas em grupos de maturação precoce, semi precoce, médio, semi médio 

e tardio, sendo que esta classificação dependerá da região o qual está sendo cultivada. A boa 

produtividade da cultura depende de vários fatores bióticos e abióticos, os quais interagem com 

o meio, requerendo condições climáticas adequadas e solos férteis (ALBRECHT, 2012).  

 O Polo Paragominas de grãos congrega os municípios localizados às margens da 

Rodovia Belém – Brasília (BR 010), a partir do Município de São Miguel do Guamá até o 

município de Dom Eliseu. Esse polígono com as dimensões de 250 por 100 quilômetros perfaz 

uma área estimada em torno de 2,5 milhões de hectares, a qual vem sendo utilizada, nos últimos 

35 anos, para implantação de pastagens, pecuária de corte e exploração madeireira (ALVES et 

al., 2014).  
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3.2 Mosca-Branca 

 O sugador B. tabaci biótipo B, é um inseto polígafo que se alimenta do floema da planta, 

além de atuar como vetor de vírus. Esta ocasiona danos diretos devido a sua alimentação 

diretamente no floema, debilitando a planta pela sucção de nutrientes além de injetar toxinas, 

ocasionando problemas fisiológicos na soja, além dos danos indiretos que ocorrem por meio da 

excreção açucarada “honeydew” ou “mela”. Essa excreção serve como substrato para o 

crescimento de fungos saprófitas, do gênero Capnodium (fumagina), sobre folhas, flores e 

frutos, impedindo as trocas gasosas, como respiração e fotossíntese, diminuindo a produção 

(Figura 1). Também dificulta a ação de defensivos agrícolas e, consequentemente, acarreta 

maiores custos de produção à cultura (LIMA, 2001). 

 

Figura 1- Fumagina na folha da soja. 

 
Fonte: www.assimquefaz.com/fumagina 

 

O ciclo biológico da mosca-branca é dividido na fase de ovo, um primeiro ínstar da 

ninfa, no qual o inseto se locomove, por alguns minutos, até localizar o local mais adequado na 

planta para então se fixar. Posteriormente, as ninfas passam por três ínstares imóveis, sendo o 

último ínstar incorretamente denominado de “pupa” ou “pseudo-pupa” e, finalmente, os adultos 

(machos e fêmeas) (Figura 2). Os adultos medem cerca de 1,0 mm de comprimento, sendo a 

fêmea ligeiramente maior que o macho (EMBRAPA SOJA, 2009).  
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Figura 2- (a) ovos (b) ninfas (c) adultos da espécie Bemisia tabaci. 

 (a)  (b) (c) 
Fonte: O autor. 

 

Ainda segundo Embrapa Soja (2009), os insetos adultos da mosca-branca têm o dorso 

amarelo-pálido possuindo dois pares de asas membranosas de cor branca. A fêmea tem a 

capacidade de postura que vai de 100 a 300 ovos, durante todo seu ciclo de vida, que é variável 

e dependente da alimentação e temperatura. Os ovos medem aproximadamente 0,2 mm e são 

colocados na face inferior das folhas jovens. Nas primeiras horas após a postura, os ovos 

possuem um formado alongado com um pedúnculo de cor branca amarelada, que se torna 

marrom escura no final. A fase de ovo dura cerca de 5 a 7 dias quando ocorre o início da eclosão 

das ninfas Entretanto, esse tempo em geral, pode variar em função das condições climáticas e 

do hospedeiro (EMBRAPA, 2012). 

Horowitz e Ishaaya (1995) relatam que, em muitos casos, o tratamento com inseticidas 

convencionais não é eficiente devido, principalmente, ao fato dos estágios imaturos e dos 

adultos localizarem-se na face inferior das folhas e pelo rápido desenvolvimento de resistência, 

porém hoje existem produtos que auxiliam no combate a estes insetos quando estão em fases 

de ovo e nifa, alguns exemplos são produtos de ação translaminar, onde após aplicação foliar a 

planta absorve o produto e trasloca para toda planta (xilema, floema, parte abaxial da folha, 

etc.) atingindo o local de oviposição deste inseto. Alguns inseticidas mais utilizados na região 

contra a mosca-branca e aprovados pelo MAPA estão dispostos na Tabela 1.    
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Tabela 1- Inseticidas mais utilizados na região de Paragominas – PA, contra B. tabaci.            

Ingrediente ativo  Grupo químico Produto 

Cyantraniliprole  Antranilamida Benevia 

Acetamiprido  Neonicotinóide Battus 

Imidacloprido e Beta-ciflutrina  Neonicotinóide e piretroides  Connect 

Piriproxifem  Éter piridiloxipropílico Epigle 100 

Acetamiprido  Neonicotinóide Mospilan WG 

Espiromesifeno  Cetoenol Oberon 

Piriproxifem   Éter piridiloxipropílico Tiger 100 EC 

 

3.3 Resistência de plantas     

Os maiores danos da agricultura são causadas em grande parte por pragas e doenças, 

acarretando perdas mundiais que atingem até 37% da produção, dos quais 13% são diretamente 

ligados a insetos. Dessa forma, o uso de cultivares resistentes consiste em um importante fator 

a ser incluído no programa amplo e racional de controle integrado (SILVA-FILHO; FALCO, 

2000). 

A resistência de plantas a insetos consiste na soma relativa de qualidades hereditárias 

possuídas pela planta a qual influencia o resultado do grau de dano que o inseto causa, o que 

representa a capacidade que possuem certas plantas de alcançarem maior produção de boa 

qualidade, do que outras cultivares, em geral, em igualdade de condições. Dessa maneira, a 

resistência é uma condição genética (BUENO et al., 2006).  

Segundo Silva (2016), é possível observar diferentes níveis de respostas de cultivares 

ao ataque de determinado inseto, de modo que diferentes graus de resistência podem ser 

atribuídos como: 

• Imunidade – é determinado inseto quando ela não sofre nenhum tipo de dano, ou seja, 

não é consumida nem injuriada pela praga, sob quaisquer condições. 

• Alta resistência - considera-se que uma planta é altamente resistente quando em 

determinadas condições sofre pouco dano em relação ao dano médio sofrido pelas cultivares 

em geral.  

• Resistência moderada – resistência moderada é quando uma planta sofre um dano 

pouco menor que o dano médio sofrido pelas cultivares com as quais é confrontada.  

• Suscetibilidade – uma planta é suscetível quando sofre dano bem semelhante ao dano 

médio sofrido pelas cultivares com as quais é comparada.  

• Alta suscetibilidade – pode-se dizer que uma planta é altamente suscetível quando esta 

sofre um dano bem maior do que o dano médio sofrido pelas cultivares com que é comparada.  

 Fonte: O autor. 
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Em relação as características envolvidas na manifestação da resistência, estes 

mecanismos de resistência podem atuar interferindo no ciclo biológico do inseto (antibiose), no 

comportamento de seleção do hospedeiro para alimentação, oviposição ou abrigo (antixenose 

ou preferência) ou não atuarem sobre a praga, mas sobre o hospedeiro, permitindo-lhe 

compensar o ataque sofrido sem comprometimento da produção (tolerância) (SMITH, 2005; 

BASTOS et al., 2015).  

3.4 Maturação das cultivares 

A maturação fisiológica da planta de soja é atingida no estádio R7 e se caracteriza pelo 

aparecimento de uma vagem normal com coloração de vagem madura, em qualquer nó da haste 

principal da planta. Enquanto que, o último estádio de desenvolvimento de soja é o R8, 

denominado de maturação plena, se caracteriza pela presença de 95 % das vagens apresentando 

coloração de vagens maduras (PACHECO et al., 2009). Contudo, o número de dias para 

maturação da planta depende da interação da região (condições ambientais) e do cultivar 

(genótipo).          

 Devido à sensibilidade da soja ao fotoperíodo, a adaptabilidade de cada cultivar varia à 

medida em que se desloca o seu cultivo em direção ao sul ou ao norte, ou seja, quando varia a 

latitude. Portanto, cada cultivar tem uma faixa limitada de adaptação em função do seu grupo 

de maturidade (EMBRAPA SOJA, 2011).       

 Segundo o MAPA (2012), são estabelecidas cinco macrorregiões sojícolas (MRS) de 

acordo com o grupo de maturidade relativa (Tabela 2), além de existir também a classificação 

de 20 regiões edafoclimáticas (REC) distintas para pesquisa e indicação de cultivares. O 

objetivo foi para que os obtentores indiquem as respectivas cultivares segundo as macrorregiões 

e regiões edafoclimáticas. 

Tabela 2 - Agrupamento de cultivares de soja com cinco macrorregiões sojícolas (MRS). 

Macrorregião 

Sojícola 

Grupo I  

(Ciclo curto)  

Grupo II  

(Ciclo médio) 

Grupo III  

(Ciclo longo) 

GMR 
3
 NDM 

4
 GMR NDM GMR NDM 

1 – Sul  ≤ 6.3 ≤ 130 6.4 a 7.4 131 a 145 ≥ 7.5 ≥ 146 

2 - Centro-Sul ≤ 6.7 ≤ 125 6.8 a 7.6 126 a 135 ≥ 7.7 ≥ 136 

3 - Sudeste ≤ 7.5 ≤ 120 7.6 a 8.2 121 a 130 ≥ 8.3 ≥ 131 

4 - Centro-Oeste ≤ 7.8 ≤ 115 7.9 a 8.5 116 a 125 ≥ 8.6 ≥ 126 

5 – Nordeste / Norte ≤ 8.6 ≤ 112 8.7 a 9.3 113 a 125 ≥ 9.4 ≥ 126 

Legenda: GMR - Grupos de Maturidade Relativa; NDM - Número de dias para a maturação (emergência - 

maturação de colheita). Fonte: MAPA, 2012. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local de realização do trabalho 

O experimento foi conduzido na área pertencente ao NAPT (Núcleo de Apoio e 

Transferência de Tecnologia) da Embrapa Amazônia Oriental de Paragominas em parceria com 

a Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA, Campus Paragominas - PA, entre os 

períodos de 23/01/2017 (plantio) a 10/04/2017 (última avaliação) (Figura 3).  

Figura 3- Localização da área de estudo. 

 

    Fonte: O autor. 

O clima da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, isto é, tropical 

chuvoso com estação seca bem definida, com temperatura média anual de 26,5ºC e a umidade 

relativa do ar varia de 70% a 90%. A pluviosidade média anual é de 1.800 milímetros, com um 

período mais chuvoso, entre os meses de dezembro a maio, e outro mais seco entre junho e 

novembro (IMAZON, 2009).         

 O tipo de solo predominante no município é o latossolo amarelo distrófico, que cobre 

95% do território municipal. O relevo predominante da região varia de plano a suave ondulado, 

com altitude média em torno de 200 metros e predomínio de vegetação secundária (capoeira) 

(RODRIGUES et al., 2002). 
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4.2 Delineamento experimental  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema de parcelas 

subdivididas (20 parcelas x 11 avaliações x 4 blocos), correspondendo a avaliação da infestação 

de 20 cultivares de soja e 11 datas de amostragens aos 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 e 

77 DAE, sendo uma repetição de cada cultivar por bloco. Cada parcela constituiu-se de cinto 

linhas de cinto metros de comprimento, sendo as três centrais consideradas como área útil. 

4.3 Tratos culturais 

No preparo da área adotou-se o sistema convencional, realizando duas gradagens. Para 

isso, fez-se o uso de uma grade aradora e uma niveladora, incorporando o calcário dolomítico 

na dosagem de 2000 kg.ha-1. 

A adubação de plantio foi realizada conforme a necessidade da cultura, utilizando 100 

kg de P2O5 e 60 kg de K2O. Afim de controlar pragas e fungos no estágio inicial de 

desenvolvimento da cultura, as sementes foram tratadas com produto fitossanitário de ação 

fungicida (i.a. Piraclostrobina e Metil Tiofanato) e também inseticida (i.a. Fipronil), na 

dosagem de 100 a 200 mL do produto comercial por 100 kg de sementes. Posteriormente, as 

sementes foram inoculadas com a bactéria Rhizobium, que faz com que a planta de soja consiga 

fixar simbioticamente todo o nitrogênio que necessita para seu desenvolvimento. Todos os 

produtos são recomendados para cultura da soja de acordo com AGROFIT (2014). O controle 

das plantas daninhas foi realizado por meio de capina manual.  

A semeadura foi realizada de forma manual, com densidade de plantio de 200 a 320 mil 

plantas/hectare de acordo com a recomendação para cada cultivar. Adotando segundo Embrapa 

(2011), espaçamento de 0,50m entre linhas.  Os tratos culturais como adubação, calagem, 

tratamento e inoculação de sementes, foram realizados quando necessário observando as 

exigências da cultura. 

As cultivares utilizadas (tratamentos) no presente estudo foram selecionadas dentre as 

mais cultivadas na região (Tabela 3), convencionais, com resistência a glifosato (Roundup 

Ready) e com tecnologia Intacta (Bt), (dispostos em esquema de blocos cazualizados (DBC) 

com quatro repetições). Todas as cultivares já foram plantados na região anteriormente e foram 

também acrescentado no experimento possível cultivares em estudos por órgãos de pesquisas 

como a Embrapa.  
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Tabela 3 - Cultivares utilizadas no presente estudo. 

 

Convencionais 

Uruçuí Campo Novo BRS Pérola 

BRS Sambaíba P98C81 

 

 

RR 

 

BRS 9090 RR 

 

M-8766 RR 

 

M-8867 RR 

 

BRS 9090 RR M-8766 RR M-8867 RR 

M-9056 RR M-9144 RR P98Y51 

P98Y52 P99R03 Syn 1183 RR 

Syn 1285 RR ANsc 89 109 RR TMG 1288 RR 

Intactas (Bt) M-8210 IPRO M-8644 IPRO Syn 13870 IPRO 

Fonte: O autor. 

4.4 Levantamento populacional de Bemisia tabaci 

A coleta foi realizada em duas etapas, aonde a primeira constituindo na contagem de 

dez folíolos por parcela dos adultos de mosca-branca através das avaliações efetivadas 

semanalmente em campo,, avaliando-se as partes superiores e inferiores da planta, por inspeção 

visual, utilizando-se a técnica da folha virada, que consiste em segurar a folha, pelo pecíolo 

virando-a lentamente, com cuidado, para não afugentar os insetos (BARBOSA et al. 2002). 

Enquanto que, a segunda etapa foi realizada por meio da coleta de dez folíolos por parcela para 

a contagem de ovos e ninfas de B. tabaci em laboratório com o auxílio de microscópio 

estereoscópico. 

 As amostragens de incidência de B. tabaci foram iniciadas aos sete dias após a 

emergência das plantas (DAE), registrando-se semanalmente o número de ovos, ninfas e adultos 

de B. tabaci, sendo avaliados dez folíolos por parcela, em vinte parcelas com uma repetição de 

cada cultivar em quatro blocos durante onze semana, totalizando 17.600 folíolos avaliadas em 

todo o ciclo da soja. Esses folíolos (um por planta) foram retirados das três linhas centrais da 

área útil. 
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4.5 Análise dos dados  

Os dados coletados referentes ao número médio de ovos, ninfas e adultos de B. tabaci 

foram submetidos a um teste de normalidade dos dados, sendo transformados, caso necessário, 

posteriormente submetidos a uma análise de variância através do teste F e as médias, quando 

diferiram significativamente, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados obtidos no presente trabalho estão dispostos na Tabela 4, onde se observa 

os números de ovos, ninfas e adultos que foram encontrados nas cultivares em estudo e de 

acordo com estágio de crescimento da soja.  

 
 Tabela 4: Número médio de ovos, ninfas e adultos de Bemisia tabaci biótipo B em dez folíolos,  

               obtidos em vinte cultivares de soja, em onze amostragens. Paragominas-PA, 2017. 

Cultivar  (n = 44) Ovos Ninfas Adultos 

BRS 9090RR 0,57 abc 3,02 c 0,81 ab 

SYN 1285 RR 1,07 ab 5,19 abc 1,01 ab 

BRS PÉROLA 0,65 abc 2,66 c 0,56 b 

M 8766 RR 0,60 abc 3,53 bc 0,93 ab 

M 8644 RR 0,40 c 2,49 c 0,70 ab 

AS 89109 0,41 c 2,10 c 0,75 ab 

TMG 1288 RR 0,65 abc 2,53 c 0,75 ab 

P98Y12RR 0,49 bc 2,31 c 0,67 ab 

BRS SAMBAIBA 0,58 abc 3,20 c 0,71 ab 

 P98C81 0,98 abc 4,63 abc 1,17 a 

 TMG 132RR 1,17 a 4,64 abc 1,18 a 

 P99R03RR 1,13 a 6,55 ab 1,03 ab 

P99R73RR 0,78 abc 3,43 bc 0,92 ab 

 BG4290RR 1,06 ab 5,13 abc 0,99 ab 

 RK8115 IPRO 0,73 abc 3,60 bc 0,74 ab 

 P98Y51RR 0,58 abc 2,43 c 0,83 ab 

 M 8210 IPRO 0,77 abc 5,30 abc 0,84 ab 

 W791RR 1,05 ab 7,29 a 0,97 ab 

 P98Y52RR 0,57 abc 2,87 c 0,66 ab 

 SYN 1183RR 1,16 a 4,79 abc 1,03 ab 

F (C) 5,00** 5,74** 2,92**  

C.V. (%) 50,350,69 53,26 36,45 

Período de Avaliação (A) (n = 80) 

7 DAE (1) 1,57 a 0,22 e 0,46 de 

14 DAE (2) 1,33 a 1,23 de 0,73 cd 

21 DAE (3) 1,39 a 1,87 de 0,80 cd 

28 DAE (4) 0,68 bc 7,69 a 0,81 cd 

35 DAE (5) 1,40 a 6,77 a 0,66 cd 

42 DAE (6) 0,91 b 3,77 bc 1,36 b 

49 DAE (7) 0,39 cde 7,50 a 0,21 e 

56 DAE (8) 0,50 bcd 6,59 a 0,49 cde 

63 DAE (9) 0,15 de 4,16 b 0,86 c 

70 DAE (10) 0,09 de 2,16 cd 2,31 a 

77 DAE (11) 0,054 e 0,78 de 0,81 cd 

F (E) 39,97** 50,27** 47,89** 

C.V. (%) 52,44 46,04 42,01 
 

  

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Para análise estatística, os dados foram transformados em (x + 0,5)1/2. 

DAE: Dias após a emergência. 
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  As cultivares M 8644 RR e AS 89109 apresentaram menor número médio de ovos de 

mosca-branca B. tabaci biótipo B 0,40 e 0,41 respectivamente, resultados semelhantes foram 

encontrados por Oliveira et al. (2017) que encontrou de 0,47 a 3,18 de número médio de ovos 

por folíolo, avaliando cultivares transgênicas e convencionais, sob condições controladas, na 

fazenda experimental da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, localizada no 

município de Cassilândia –MS. 

Avaliando o número médio de ninfas, as cultivares AS 89109 (2,10), P98Y12 RR (2,31), 

P98Y51 RR (2,43), M8644 RR (2,49), TMG 1288 RR (2,53), BRS PÉROLA (2,66), P98Y52 

RR (2,87), BRS 9090 RR (3,02) e BRS SAMBAIA (3,20) apresentaram médias inferiores às 

demais cultivares de soja utilizadas neste trabalho, isto pode estar relacionado ao fato de a 

mosca-branca ser seletiva na escolha do local para oviposição, sendo atraída pelas plantas de 

acordo com a sua tonalidade da cor esverdeada, e a aceitação do hospedeiro é determinada pela 

picada e prova Jesus et al. (2011). Sendo assim, caso o inseto pousar em um hospedeiro 

adequado permanecerá nele, para futura alimentação e oviposição, por outro lado, se o 

hospedeiro não for adequado, o inseto deixará a planta Rodrigues et al. (2002), fatores que 

devem ser melhor observados em futuras pesquisas. 

Para a infestação de adultos de mosca-branca, destaca-se apenas a cultivar BRS 

PÉROLA com (0,56) em relação a P98C81 e TMG 132RR (1,17 e 1,18) respectivamente, com 

a menor presença de B. tabaci, isto pode estar relacionado à características genotípicas da 

cultivar, apresentando não preferência do adulto pela planta, por outro lado, as demais cultivares 

apresentaram maior infestação de adultos de mosca-branca, não diferindo entre si.   

Para avaliação da infestação da praga, levando-se em consideração o período de 

avaliação, houve diferença significativa para todos os estágios de desenvolvimento da mosca-

branca, ovo, ninfa e adulto.  

As infestações de ovos aos 7, 14, 21 e 35 DAE foram às épocas de maior incidência da 

praga, apresentando infestações médias de 1,57; 1,33; 1,39 e 1,40 ovos em dez folíolos 

observados respectivamente, isto pode estar relacionado à época de semeadura, que foi 

realizada no final da janela de plantio da região, assim nos estágios iniciais de desenvolvimento 

da planta houve migração dos insetos das lavouras das proximidades para a área do 

experimento, facilitando a rápida infestação da praga (DEGRANDE; VIVAN, 2007). 

Resultados diferentes foram encontrados avaliando aos 28, 42, 49, 56, 63, 70 e 77 DAE, 

períodos em que apresentaram serem desfavoráveis ao desenvolvimento da praga com médias 

de 0,60; 0,91; 0,39; 0,50; 0,15; 0,09 e 0,054 ovos em dez folíolos observados respectivamente 
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na área experimental. Isso pode ser explicado de acordo com a Embrapa Soja (2009), a B. tabaci 

tem preferência em relação às plantas mais novas. 

Para infestação de ninfas, as avaliações aos 28, 35, 49, e 56 DAE mostraram-se com 

maior número de insetos, com infestações de 7,69; 6,77; 7,50 e 6,59 ninfas respectivamente, 

isso está relacionado com o curto ciclo da praga, uma vez que, a infestação inicial não foi 

controlada, a taxa de ninfas e adultos tende a subir rapidamente. As fêmeas de B. tabaci 

apresentam capacidade de postura de 100 a 300 ovos durante todo o seu ciclo, podendo durar 

de 19 a 73 dias de acordo com as condições climáticas segundo Rodrigues et al. (2002), que em 

Paragominas são favoráveis para o desenvolvimento da praga, principalmente temperaturas 

elevadas. 

O pico populacional para adultos de mosca-branca ocorreu aos 70 DAE na área 

experimental com infestação de 2,31 adultos em dez folíolos avaliados. Aos 7 e 49 DAE 

apresentou-se com menor infestação de adultos com 0,46 e 0,21 adultos de B. tabaci biótipo B 

respectivamente. 
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6 CONCLUSÕES 

As cultivares M 8644 RR e AS 89109 são menos infestadas por ovos de B. tabaci. As 

cultivares 89109, P98Y52RR, P98Y12RR, TMG1288RR, BRS Pérola e BRS9090RR são 

menos infestadas por ninfas.  

A cultivar BRS PÉROLA é a menos infestada por adultos de B. tabaci e as cultivares 

P98C81 e TMG132 RR  que apresentarão maior infestação. 

 As infestações de ovos aos 7, 14, 21 e 35 DAE foram às épocas de maior incidência da 

praga, para ninfas os picos se deram aos 28, 35, 49 e 56 DAE.  

O pico populacional para adultos de mosca-branca ocorreu aos 70 DAE na área 

experimental.  
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