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INTRODUÇÃO 

 A goiabeira (Psidium guajava L., Myrtaceae) é uma espécie de ocorrência na 

América do Sul (Risterucci et al., 2005) e possui lugar de destaque dentre as frutíferas 

comercializadas no Brasil. Seus frutos são extremamente apreciados pela população, 

podendo ser consumido in natura ou em forma de polpas, sucos, doces, compotas, entre 

outros (Barbosa & Lima, 2010). Porém, sua produção pode ser limitada com o 

aparecimento de pragas. 

Dentre as principais pragas foliares da goiabeira, destaca-se o psilídeo-da-

goiabeira, Triozoida limbata (Enderlein) (Hemiptera: Triozidae) (Colombi & Galli, 

2009). Esse inseto se tornou importante devido a adoção da poda escalonada e posterior 

brotação (Lima & Gravina, 2009), onde a praga injeta toxinas nos bordos das folhas e em 

brotações novas, provocando enrolamento e necrose da área atacada (Dalberto et al., 

2004; Munyaneza et al., 2010; Yana et al., 2010; Ndankeu et al., 2011). 

 O manejo da praga está quase que exclusivamente sendo realizado com o uso de 

defensivos sintéticos. Até o momento, há apenas um inseticida químico registrado para o 

controle do psílideo-da-goiabeira, o imidacloprid (Provado 200 SC) (Panizi & Galli, 

2011), na qual não apresenta resultados muitos significativos de eficiência (Lima & 

Gravina, 2009). Alguns estudos de levantamento de inimigos naturais e possíveis usos de 

agentes biológicos para o controle do psilídeo foram realizados (Semeão, 2006; Melo, 

2009; Duarte et al., 2012; Duarte et al., 2015; Sá, 2015; Sá & Fernandes, 2015)  

A região de Brazlândia (DF) possui cerca de 70 produtores de goiaba (EMATER, 

2019) e, atualmente, toda a área apresenta problemas com o psilídeo-da-goiabeira. Para 

contornar a situação, os produtores estão testando diversos produtos químicos sem 

registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dentre 

inseticidas, acaricidas e até mesmo fungicidas, para tentar controlar o inseto. Essa prática 

pode reduzir também a presença de insetos benéficos, como os inimigos naturais (Pazini 
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& Galli, 2011). Dessa forma, torna-se necessário um acompanhamento profissional com 

estudos qualitativos e quantitativos para avaliar a real eficácia desses produtos e registrar, 

junto aos órgãos competentes, aqueles que forem mais eficientes no controle da referida 

praga. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Triozoida limbata é atualmente uma das principais pragas da goiabeira na região 

dos Distrito Federal. Os danos causados por esse inseto são preocupantes e o seu controle, 

portanto, torna-se indispensável. Não há, até o momento, um método de controle eficaz 

desse inseto, o que torna o seu manejo mais difícil e oneroso, com muitos casos de 

insucesso. Assim, esse trabalho se mostra importante no sentido de estabelecer e indicar 

o uso dos produtos químicos que se mostrarem mais eficazes para a redução populacional 

dessa praga. Além disso, evitar o uso desnecessário de produtos sem eficiência na região, 

diminuindo o risco de intoxicação e de poluição ambiental. 

 A produtividade da fruta no Distrito Federal está entre 30 e 40 toneladas por 

hectare, numa cadeia produtiva que movimenta pouco mais de R$ 223 milhões por ano, 

a safra ocorre entre fevereiro e abril, com uma safrinha que vai de setembro a novembro. 

As principais variedades são a pedro sato, para consumo in natura, e a paluma, para 

indústria (EMATER,2019).  

 Os psilídeos Trizoida sp. (Hemiptera, Homoptea: Psyllidae) são insetos sugadores 

de seiva. O macho mede, em média, cerca de 2,0 mm de comprimento e apresenta 

coloração esverdeada, com as faces dorsais do tórax e do abdômen pretas. A fêmea possui 

coloração verde-amarelada e mede cerca de 2,4 mm de comprimento. Os ovos, de 

coloração braço-pérola, têm aproximadamente 0,3 mm de comprimento, 0,1 mm de 

largura e possuem a extremidade anterior mais estreia que a posterior, onde aparece um 

pequeno pedúnculo, cuja função é fixá-los ao tecido vegetal. A ninfa possui coloração 
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rósea, e coberta por secreção de cera esbranquiçada, apresenta formato achatado, corpo 

elíptico, antenas curtas e pernas pouco desenvolvidas (Pereira & Bortoli, 1998). 

 Essa praga aparece principalmente de setembro a maio. As fêmeas efetuam a 

postura ao longo dos ramos, nos ponteiros e, também, nas folhas novas, com uma média, 

em laboratório, de l9 a 92 ovos por fêmea. O período de incubação dos ovos foi de sete a 

nove dias e o período larval entre 29 a 35 dias, as fêmeas, tanto as coletadas no campo 

como as obtidas em laboratório, não viveram mais de três dias após o acasalamento 

(Nakano & Silveira Neto, 1968). 

 Mediante os danos ocasionados por psilídeo, a ocorrência deste inseto durante 

todo o ano, a pouca oferta de inseticidas registrados e aos fatores que o dificultam o 

contato do inseticidas com as ninfas, pois estão protegidas dentro da folha enrolada, 

tornam-se necessários estudos que subsidiem o desenvolvimento de estratégias e táticas 

de manejo para esta praga na cultura da goiabeira. 

  

HIPÓTESES 

- Há ao menos um produto químico que seja eficaz (com eficiência superior a 80%) no 

controle do psilídeo-da-goiabeira. 

- Muitos dos inseticidas químicos que estão sendo utilizados pelos produtores de goiaba 

na região de Brazlândia possui pouca ou nenhuma eficiência no controle do psilídeo-da-

goiabeira. 

- O monitoramento e a época de aplicação do produto são essenciais para o controle eficaz 

da praga. 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral 

 Esse trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de diferentes produtos 

químicos sobre ninfas e adultos do psilídeo-da-goiabeira na região de Brazlândia.  
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Objetivos específicos 

- Realizar o monitoramento do inseto, verificando o período mais crítico de danos;  

- Determinar qual é o inseticida químico mais eficaz no controle do psilídeo-da-goiabeira; 

- Propor junto à EMATER e ao MAPA o registro do produto que apresentar maior 

eficácia. 

   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de realização dos experimentos 

  O trabalho será realizado na região de Brazlândia, Distrito Federal, Brasil. O 

clima da região é classificado como AW (clima tropical com chuvas no verão e seca no 

inverno), com a estação chuvosa de outubro a abril e a seca de maio a setembro, segundo 

a classificação de Koppen. A ocorrência e os danos provocados pelo psilídeo-da-goiabeira 

já foram observados em plantas de goiaba em períodos anteriores à condução desse 

experimento na região de estudo.  

 

Produtos químicos que serão testados para o controle do psilídeo-da-goiabeira 

 Os inseticidas que serão utilizados pelos produtores para monitoramento e 

avaliação da mortalidade estão descritos na tabela 1.   
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Tabela 1. Inseticidas que serão testados pelos produtores de goiaba da região de 

Brazlândia (DF) visando o controle do psilídeo-da-goiabeira. 

  

 

 

NOME COMPOSIÇÃO GRUPO DILUIÇÃO DOSE 

ABAMECTIN Abamectina (18 g/litro) 6 
15 a 30 ml em 100 

litros de água 

De 5 a 10 litros de calda por 

planta (1300 a 2600 litros calda 

por hectare) 

VERTIMEC Abamectina (18 g/litro) 6 
30 a 50 ml em 100 

litros de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

DIMEXION Dimetoato (400 g/litro) 1B 
100 ml em 100 

litros de água 

3.84 a 5.76 litros calda/planta 

(600 a 1000 litros calda por 

hectare) 

ACEFATO Acefato (750 g/quilo) 1B 
100 gramas em 100 

litros de água 

3.8 litros de calda por planta (até 

2000 litros calda por hectare) 

PYRINEX Clorpirfós (450 g/litro) 1B 
200 ml em 100 

litros de água 

3.8 litros de calda por planta 

(1000 litros calda por hectare) 

SABRE Clorpirfós (450 g/litro) 1B 
100 a 150 ml em 

100 litros de água 

De 2 a 6.0 litros de calda por 

planta (600 a 1560 litros calda por 

hectare) 

KARATE 

ZEON 

Lambda cialotrina                

(250 g/litro) 
3A 

3 a 4 ml em 100 

litros de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

AMPLIGO 

Lambda cialotrina (50 

g/litro) e 

Clorantraniliprole (1000 

g/litro) 

3A + 28 
10 a 30 ml em 100 

litros de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

ACTARA 250 

WG (SOLO ou 

FOLIAR)* 

Tiametoxam (250 

g/quilo) 
4A 

20 gramas em 100 

litros de água 

De 2.3 a 3.0 litros de calda por 

planta (600 a 1000 litros calda por 

hectare) 

CALYPSO* 
Tiacloprido (480 

g/litro) 
4A 

10 ml em 100 litros 

de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

EVIDENCE* 
Imidacloprido (200 

g/litro) 
4A 

25 ml em 100 litros 

de água 

10 litros calda/planta (2600 litros 

calda por hectare) 

PROVADO* 
Imidacloprido (200 

g/litro) 
4A 

25 ml em 100 litros 

de água 

10 litros calda/planta (2600 litros 

calda por hectare) 

ELLEITO 

Acetamiprido (167 

g/litro) e Etofenproxi 

(300 g/litro) 

4A + 3A 
40 a 50 ml em 100 

litros de água 

3.8 litros de calda por planta 

(1000 litros calda por hectare) 

ENGEO 

PLENO* 

Tiametoxam (110 

g/litro) e Cipermetrina 

(220 g/litro) 

4A + 3A 
100 ml em 100 

litros de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

LOCKER 

Carbendazim (200 

g/litro) e tebuconazole 

(100 g/litro) e cresoxim 

metilico (125 g/litro) 

B1 + G1 

+ C3 

150 ml em 100 

litros de água 

3.8 litros de calda por planta 

(1000 litros calda por hectare) 

ORKESTRA 

Fluxapiroxade (167 

g/litro) e 

Piraclostrobina (333 

g/litro) 

C2 + C3 
10 a 15 ml em 100 

litros de água 

7.70 litros calda/planta (2000 

litros calda por hectare) 

ATIVIUM 

Epoxiconazol (50 

g/litro) e Fluxapiroxade 

(50 g/litro) e 

Piraclostrobina (81 

g/litro) 

G1 + C2 

+ C3 

250 a 300 ml em 

100 litros de água 

De 3 a 3.8 litros de calda por 

planta (800 a 1000 litros calda por 

hectare) 
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Monitoramento do psilídeo-da-goiabeira 

 Após a aplicação dos tratamentos, 20 ramos de goiabeiras serão selecionados ao 

acaso para verificar a eficiência dos produtos, na qual serão feitas contagens do número 

de psilídeos vivos e mortos após 7 e 14 dias de aplicação do produto. Algumas goiabeiras 

sem aplicação servirão como testemunha. Um produto será eficaz quando a eficiência for 

superior a 80%.  

 

Análise dos dados coletados 

 Os dados serão submetidos ao teste de ANOVA e ao teste de Tukey com o uso do 

programa Assistat® e/ou Sisvar® e estudados quanto à eficiência dos produtos utilizando 

a fórmula de Abbot modificada (1925) 

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

2019 2020 
Ju

n 

Jul Ago Set Ou

t 

Nov Dez Jan Fev Mar Ab

r 

Mai Jun 

Revisão de 

Literatura 

X X X X X X X X X X X X X 

Monitoramento 

do psilídeo 

X X X X X X X X X X X X X 

Avaliação da 

eficácia dos 

produtos 

 X X X X X X X X X X X X 

Análise dos 

dados 

     X X    X X X 

Elaboração do 

artigo científico 

           X X 
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