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Origimiria da Asia, aPhyllocnistis citrella Stainton e uma praga exotica recentemente introduzida
no Brasil, tendo sido inicialmente constatada no estado de Sao Paulo, e conhecida na lingua inglesa par
"Citrus leafminer" - rninador das folhas de Citrus - e urn microlepidoptero pertencente a familia
Gracillaridae e subfamilia Phyllocnistinae (Fig. 1).
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Lima (1945) fez descriyao do genero Phyllocnistis, afirmando tratar -se de microlepidopteros muito
pequenos, de asas anteriores lanceoladas, estreitas, mais ou menos caudadas; as asas posteriores sao muito
estreitas, lineares e longamente franjadas. As tibias posteriores apresentam uma fileira regular de longas
cerdas espinhosas.

As larvas (Fig. 2) fazem minas nas folhas (Fig. 3), abrindo galerias longas etortuosas, alimentando-
se do conteudo liquido das celulas. Provocam enrolamento e injurias foliares, podendo ocorrer ataques
em ramos de brotayoes novas,resultando na morte do tecido foliar e queda de folhas. As infestay5es
pesadas podem retardar 0 crescimento das plantas (Lourenyao & Muller, 1994).

A P. citrella e uma praga de grande potencial em termos de danos economicos, sendo
considerada muito seria nos paises em que esta estabelecida.

Na india, Singh (1984) reporta que 0 minador das folhas de Citrus e uma das pragas de maior
destaque. Lin et al (1985) revelam que na China a infestayao de brotos de Citrus no outono pode chegar
de 52,1% a 84,0%. Wilson (1991) menciona que e1a ocorre em Darwin, no Nordeste da Australia,
atacando mais da metade das folhas novas produzidas em quatro variedades de Citrus e durante os meses
mais quentes 0 seu cilclo de vida variou de 14 a 18 dias. Heppner (1993) constatou que esta praga esta
estabelecida na Florida, EVA.

Lourenyao &Muller (1994) fizeram urn alerta a tecnicos e agricultores ligados a citricultura, sobre
a possibilidade de introduyao desta praga no Brasil, atraves de material propagativo de Citrus.
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A primeira constatavao de P. citrel/a no estado do Piaui foi no dia 22 de agosto de 1996, na cidade
de Teresina, em mud as de Citrus spp. provenientes do estado de Sao Paulo e que estavam colocadas it.
venda em comercio de mudas e plantas, 0 que provavelmente possibilitou a expansao da praga para outras
localidades do estado.

Os materiais infestados com sintomas da praga (minas nas folhas) foram coletados de diversos lotes
de mudas e levados ao laboratorio de Entomologia da EMBRAP A-CP AMN, onde foi realizada a
identificavao de acordo com as caracteristicas da praga e os sintomas apresentados nas folhas. Nos
materiais examinados foram encontradas larvas (Fig. 2), pupas (Fig. 4) e adultos (Fig. 1) deP. citrel/a,
sendo observada a presenva de urn parasitoide pupal ainda nao identificado.

Com base no que foi relatado, conclui-se que P. citrel/a esta presente no municipio de Teresina,
estado do Piaui, e, considerando-se as condivoes climaticas favoraveis ao seu desenvolvimento e a
abundancia de hospedeiros, esta praga tern amplas possibilidades de se expandir em curto espavo de
tempo na regiao, podendo vir a se tomar a principal praga dos Citrus.
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