
BRANCA, (Aleurodicus cocois (Curtis, 1846) no CA
JUEIR01.
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(Curtis, 1846) (Homoptera: Aleyrodidae) do caj~
~ero no Estado do Piaui. Efetuaram-se tres leitu
ras com contagem de in3etos vivos na fase ninfa
e na adulta, coletando-se em cada planta quatro
folhas nos quatro quadrantes. Aplicou-se 0 teste
de Kruskal-Wallis para se verificar 0 efeito dos
tratamentos, e para complementacao deste teste,
usou-se 0 teste de Comparacoes Multiplas. A pe~
centagem de eficiencia do inseticida foi determi
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minada pela formula de Henderson & Tilton.O Thio
meton e 0 Phosphamidon foram os inseticidas que
melhor controlaram a mosca branca nas fases n~n

A mosca branca (Aleurodicus coco~s (Curtis,
l846))(Homoptera: Aleyrodidae) nao era considera
da como praga importante da cultura do cajueiro
(Anacardium occidentale L.) no Estado do Piaui.
Em trabalho realizado por Mesquisa et al. (1978)
nos municipios de Parnaiba, Oeiras e picos-PI,
foi identificada como praga em potencial, embora
com populacoes baixas. Foi tambem constatada que
era a mais comum na regiao do Medio Parnaiba pi
auiense (Lima et al. 1980).

Atualmente sua ocorrencia em areas produt~
ras e bastante alta, constituindo-se num dos se
rios problemas fitossanitarios de maior importa~
cia economica da cultura do cajueiro no Estado
do Piaui.

Na Fazenda MAFISA, situada no municipio de
Ribeiro Goncalves-PI, este inseto chegou a atin
gir 80% das plantas cultivadas, atacando tanto
plantas de 9 a 10 meses como as de 3 anos.

Sales et al (1981) em teste de laboratorio,
com adultos da mosca branca, utilizando defensi
vos organossinteticos, observaram que os inseti
cidas mevinphos, diazinon, malathion, methidathion,



fenthion, endosulfan, dichlorvos e parathion me
tilico, nas doses minimas comerciais, apresenta
ram 94, 95, 97, 99, 99, 100, 100 e 100% de morta
lidade, respectivamente.

Este trabalho teve 0 proposito de testar va
rias alternativas no controle deste aleirodideo
nas fases ninfa e adulta com 0 uso de inseticidas.

o ensa~o foi realizado no plantio de
ros da Fazenda MAFISA, no municipio de
Gon~alves - Piaui, Brasil, durante 0 mes
bro de 1983.

cajuei
Ribeiro
de outu

Escolheram-se plantas com idade de 3 anos e
situadas na area de maior infesta~ao. No momento
da instala~ao da pesquisa, a regiao sofria um p~
riodo sem precipita~ao pluviometrica de aproxi
madamente 7 a 8 meses.

o delineamento experimental adotado foi 0 ~n
teiramente casualizado com 10 repeti~oes e 6 tr~
tamentos: 1) Dimetoato, na dosagem de 300 ml/IOO
litros d'agua (Produto comercial com 50% de
i.a.); 2) Thiometon, lOamI/lOa litros d'agua
(Produto comercial com 25% de i.a.); 3) Testemu
nha; 4) Diazinon + dleo Mineral, 60 ml + 1000
ml/IOO litros d'agua (Produto comercial do Diazi
non com 60% de i.a.); 5) Vamidotion, 200 mll
100 litros d'agua (Produto comercial com



40% de i.a.); 6) Phosphamidon, 200 mlllOO litros
d'agua (Produto comercial com 50% de i.a.). A
unidade experimental foi constituida de uma pla~
ta e 0 tratamento testemunha teve somente 6 rep~
ticoes.

Efetuaram-se 3 leituras com contagem de ~nse
tos vivosna fase ninfa e adulta, como se seguem:
uma antes da aplicacao dos produtos e duas apos
a aplicacao com intervalos de 7 dias, no periodo
compreendido entre 9:00 e 15:00 h.

Em cada leitura coletram-se 4 folhas de cada
planta nos 4 quadrantes e procederam-se as cont~
gens dos insetos. De cada unidade experimental
obteve-se uma m~dia das observacoes.

Aplicou-se 0 teste de Kruskal-Wallis para se
verificar 0 efeito dos tratamentos, e para com
plementacao deste teste, usou-se 0 de Compar~
coes Multiplas ao nivel de 5% de probabilidade
(Campos 1979). A percentagem de eficiencia dos
inseticidas foi determinada pela formula de Hen
derson & Tilton (1955).

Os resultados da Tabela 1 indicam que as
maiores eficiencias no controle a mosca branca
do cajueiro foram obtidas com os inseticidas
Thiometon 99 e' 100% e Phosphamidon 98 e 99% nas
fases ninfa e adulta, respectivamente, enquanto



que 0 Diazinon contro10u esta praga em 68% na fase
adu1ta, 0 que contraria em parte as observacoes
de Sales et a1. (1981). Esta menor eficiencia
desse inseticida deve-se provave1mente ao nao
contro1e das condicoes c1imaticas a nive1 de cam
po. Verificou-se ainda que 0 Vamidotion foi 0 me
nos eficiente dos inseticidas testados.

Pe10 teste de Kruska1-Wa11is verificaram-se
diferencas significativas entre efeitos dos tra
tamentos no contro1e deste inseto na fase ninfa
e adu1ta. Na Tabe1a 2 encontram-se as diferencas
entre os pares das somas das ordens atribuidas
aos tratamentos pe10 teste de Comparacoes Multi
p1as. Nota-se que no contro1e a mosca do cajuei
ro na fase ninfa, 0 inseticida Thiometon foi su
perior aos demais sem diferir do Phosphamidon,
enquanto que na fase adu1ta aque1e inseticida su
perou somente aos Diazinon + 61eo Minera1,Vamid~
tion e Testemunha.

Por outro 1ado, 0 inseticida Phosphamidon so
mente foi superior ao Diazinon + 61eo Mineral e
ao Vamidotion no contro1e desta praga tanta na
fase ninfa como na adulta.



TABELA 1. Medias de contagem inicial e final da mosca branca do ca
jueiro, percentagem de eficiencia de inseticidas, soma
das ordens pelo teste de Kruskal-Wallis nas fases ninfa e
adulta. Ribeiro Goncalves-PI. 1983.

Dimetoato
Thiometon
Testemunha
Diazinon+o1eo
mineral
Vamidotion
Phosphamidon

79,40
99,60
51,10
86,00

57,50
83.70

Adu1ta
26,70
35,80
7,50
38,10

20,40
28,80

Final
Ninfa Adu1ta
21,40 11,40
0,70 0,20
40,60 12,60
18,60 20,50

30,40
1,00

26,10
0,50

66 75
99 100

Soma das Ordes
pe10s Teste de
Kruskal-Wa11is
Ninfa Adulta
32,95 29,85
11,20 10,30
48,33 38,00
33,85 40,15

40,20
12,40

42,80
13,70



TABELA 2. Diferencas entre pares de ordens das
medias pe10 teste de Comparacoes Multi
p1as na contagem final da mosca branca
do cajueiro nas fases ninfa e adu1ta.
Ribeiro Goncalves-PI. 1983.

Tratamento Fase
(i,j) Ninfa Adu1ta

(Dimetoato, Thiometon) 21,75* 19,55
(Dimetoato, Testemunha) 15,38 8,15
(Dimetoato, Diazinon + Oleo mineral) 0,90 10,30
(Dimetoato, Vamidotion) 7,25 12,95
(Dimetoato, Phosphamidon) 20,55 16,15
(Thiometon, Testemunha) 37,13* 27,70*
(Thiometon, Diazinon + oleo mineral)22,65* 29,85*
(Thiometon, Vamidotion) 29,00* 32,50*
(Thiometon, Phosphamidon) 1,20 3,40
(Testemunha, Diazinon+ oleo mineral)14,48 2,15
(Testemunha, Vamidotion) 8,13 4,80
(Testemunha, Phosphamidon) 35,93* 24,30
(Diazinon + Oleo minera1,Vamidotion) 6,35 2,65
(Diazinon + Oleo minera1,Phosphami
don) 21,45* 26,45*
(Vamidotion, Phosphamidon) 27,80* 29,10

(*): significativo ao nive1 de 5% de probabi1id~
de.



1. 0 Thiometon e 0 Phosphamidon foram os inseti
cidas que me1hor contro1aram a mosca branca
do cajueiro nas fases ninfa e adu1ta.

2. 0 Vamidotion foi 0 menos eficiente dos inseti
cidas testados.
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