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RESUMO 

 O trabalho basicamente trata-se de uma avaliação de custo de aplicação de diversos produtos para o 

controle do minador-das-folhas dos citros Phyllocnistis citrella Stainton (LEPIDOPTERA, 

GRACILLARIIDAE), com base no ensaio realizado por MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, em 

1997, onde foi testado 5 produtos com ingredientes ativos e modo de ação diferentes. Os valores dos 

produtos utilizados na pesquisa foram atuais. Os tratamentos foram imidaclopride (150 g); Bacillus 

thuringiensis (200 g); lufenuron (75 ml); abamectina + óleo mineral (25 ml + 250 ml); fention (100 ml); 

testemunha. O delineamento estatístico foi blocos completos ao acaso, com seis tratamentos e quatro 

repetições. Em cada tratamento foram utilizadas 20 plantas (5/bloco). Os produtos mais eficientes 

foram Lefenuron e Abamectina + Óleo mineral, e também menos custosos sendo R$ 0,98 e R$ 2,88 

respectivamente, a aplicação mais custosa, a base de Bacillus thuringiensis R$ 400,00. 
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ABSTRACT 

The present study is based on the evaluation of the application cost of several products for the control 

of leaf minerals of citrus Phyllocnistis citrella Station (LEPIDOPTERA, GRACILLARIDAE), based on 

the assay carried out by MORAES; SOUZA; BECKER and BRAUN, in 1997, where 5 products with 

different active ingredients and mode of action were tested. The values of the products used in the 

research were evaluated. The treatments were imidacloprid (150 g); Bacillus thuringiensis (200 g); 

lefunuron (75 ml); Abamectin + oil mineral (25 ml + 250 ml); fention (100 ml). The stastical desing was 

completely randomized blocks, with six treatments and four replicates. 20 plants (5/ block) were used 

in each treatment. The most eficiente products were Lefenuron and Abamectin + mineral oil and also 

less costly
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 if being R$ 0,98 and R$ 2,88 respectively, the most expensive application, the base of Bacillus 

thuringiensis R$ 400,00 

Key-words: Custs; leaf-miner; control. 

 

1. Introdução 

O minador-das-folhas dos citros Phyllocnistis citrella Stainton (LEPIDOPTERA, 

GRACILLARIIDAE) é uma praga extremamente conhecida na citricultura, 

principalmente em viveiros de produção de mudas cítricas, isso devido ao grande 

número de brotações novas, as quais são a parte de maior interesse pelo inseto. 

(SPONAGEL e DÍAZ (1994)) 

O minador-das-folhas é uma praga muito daninha aos citros. Foi identificado por 

Stainton, no ano de 1856, em material coletado em Calcutá (Índia). (MORAES; 

SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997) 

Pesquisas realizadas na Índia comprovaram aumento de 50% de focos de cancro 

cítrico em pomares atacados pela praga. Diminui em até 50% a produtividade da 

planta atacada e reduz o peso dos frutos em até 60%. Em viveiros e em pomares 

novos este inseto pode destruir completamente a planta. (MORAES; SOUZA; 

BECKER e BRAUN, 1997) 

Os danos causados pelo minador do citros vão além da diminuição da área 

fotossintética das folhas através do enrolamento das folhas, mas também deixa 

oportunidades para entrada de outo patógenos na área. 

O controle químico é difícil, pois as larvas são protegidas nas minas pela cutícula 

e as pupas estão cobertas por um casulo de seda e pela folha enrolada 

(SPONAGEL e DÍAZ, 1994) e geralmente o controle apresenta custos quando 

realizados e grandes plantações, sendo assim, este trabalho foi realizado embasado 

nos ensaios com diferentes métodos de controle do minador-das-folhas dos citros 

Phyllocnistis citrella Stainton (LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) por MORAES; 

SOUZA; BECKER e BRAUN, em 1997, para obter então, os custos sobre a 

eficiência de cada tratamento, os valores dos produtos utilizados no ensaio foram 

atualizados para Agosto de 2017. 
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2. Material e Métodos 

O ensaio realizado por MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, foi feito em 

viveiro de laranjeiras da cultivar Valência, localizado no município de Pareci Novo, 

Rio Grande do Sul, em janeiro de 1997. O delineamento estatístico utilizado foi de 

blocos completos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. As parcelas 

constaram de cinco plantas. As avaliações de controle foram efetuadas aos 7 e 14 

dias após a pulverização. Em cada tratamento foram utilizadas 20 plantas (5 por 

bloco), sendo que, para as avaliações, foram coletadas 10 folhas/planta, totalizando 

200 folhas/ tratamento/avaliação. Os dados obtidos foram transformados para (raiz 

quadrada de x-o,5) e feita a análise de variância. As médias dos tratamentos foram 

comparadas pelo teste de Duncan ao nível de 5%. A eficiência dos produtos foi 

calculada pela fórmula de ABBOTT (1925). 

Os produtos utilizados estão na tabela abaixo (tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 1: Produtos utilizados no ensaio de controle químico do minador-das folhas 

dos citros 
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Fonte - MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997 

 
Segundo os mesmos autores, os tratamentos 2, 3, 4 e 5 foram aplicados com 

pulverizador costa manual de 20 litros, utilizando 2,5 litros de calda para molhar a 

copa das mudas. O tratamento 1 foi aplicado utilizando a técnica de molhar o caule 

da muda até a altura de 20 centímetros, e o solo. Para isso, foi retirado o difusor do 

bico de pulverização, gastando em média 10 ml/ muda. A metodologia adotada foi a 

de RAE et al. (1996), consistindo na poda das mudas para provocar novo surto de 

brotação, propiciando condições de ataque do minador-das-folhas dos citros, sendo 

os tratamentos aplicados sobre essa nova brotação. 

Com base nos produtos utilizados foi feito um levantamento atual sobre os custos 

de cada produto (ingrediente ativo) e suas doses de aplicação para o controle, para 

assim, se obter o custo de cada controle com relação a sua eficiência.   

 
 

3. Resultados e Discussão 

Segundo MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997, houve avaliações com 

sete e quatorze dias após aplicação, sendo aos sete dias após a aplicação, os 

tratamentos mais eficientes foram abamectina + óleo mineral, lufenuron e 

imidaclopride, controlando mais de 80% das lagartas de P. citrella (100%, 88,3% e 

86%, respectivamente).  

Já na avaliação 14 dias após a pulverização, nenhuma das diluições testadas 

apresentou eficiência acima de 80%. (MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 

1997). 
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TABELA 2: Resultado do ensaio de controle químico do minador-das-folhas dos 

citros 

 
Fonte - MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997 

 

Os produtos utilizados, apesar de serem eficientes até hoje (2017), alguns 

não estão mais disponíveis no mercado brasileiro, onde foram substituídos por 

novas moléculas ou suas patentes foram vendidos a outras empresas de produtos 

fitossanitários. 

 

TABELA 3: Custos por quilograma ou litro dos produtos utilizados 

 
Fonte - MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997 
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Na tabela 3 estão os preços de cada produto por litro/quilogramas, o preço do 

produto Confidor 720 GR foi consultado em uma tabela disponibilizada pela FTPIEA 

(SP GOV), o Dymipel foi consultado no catalogo online disponibilizado pelo site 

Planeta Sementes, Match foi consultado no dia 19/06/2017 na nota fiscal eletrônica 

emitida pela cooperativa CASTROLANDA, o Vertimec 18 CE foi consultado na 

tabela disponibilizada pela FTPIEA (SP GOV), o Assist foi consultado no dia 

03/07/2017 na nota fiscal eletrônica emitida pela cooperativa CASTROLANDA. O 

único produto que foi retirado do mercado brasileiro foi Lebaycid 100 CE, seu preço 

foi consultado no site productreview.com.au, disponibilizado por John Penrose, onde 

o produto custa U$ 20,00 L, que convertido em reais (U$ 1,00 = R$ 3,12) no dia 

13/09/2017, resultara em R$ 62,40 L, não levando em consideração os custos de 

sua importação. 

Tendo em mãos os valores de cada produto, obteve-se então os seguintes 

resultados (tabela 4). 

TABELA 4: Custo total por aplicação 

 

Fonte - MORAES; SOUZA; BECKER e BRAUN, 1997 

 

A aplicação mais custosa foi o Bacillus thuringiensis, sendo uma única aplicação 

o valor de R$ 400,00 e o produto a base de Imidaclopride no valor de R$ 118,50. As 

duas menos custosas, mas não menos eficientes foram as aplicações a base de 

Abamectina + Óleo mineral e Lefenuron, sendo R$ 2,88 e R$ 0,98 respectivamente. 
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4. Conclusões 

Pode-se concluir que as duas aplicações menos custosas foram as mais 

eficientes, sendo elas a base de Lefenuron e Abamectina + Óleo mineral, porém, 

sabe-se que apesar de serem mais eficientes de imediato não apresentam efeito 

duradoura, e agridem mais o meio ambiente, matando também, possivelmente, 

outros insetos e possíveis predadores naturais.  

A aplicação mais custosa, a base de Bacillus thuringiensis (R$ 400,00) apesar de 

ter seu controle mediamente eficiente de imediato, após ter seu meio estabelecido, 

apresenta um controle duradouro e seletivo. 

O produto menos eficiente, porém não tão custoso foi o a base de Fention, que 

teve seu controle na média de 38% aos 7 DAP e 0% aos 14 DAP, tendo seu custo 

por aplicação de R$ 6,24 
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