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RESUMO 

 
Dinâmica populacional de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) em 

pomares cítricos do Estado de São Paulo 
 

 O Huanglongbing (HLB) é a doença dos citros mais importante em todo 
mundo, por afetar todas as variedades cítricas cultivadas e ser de difícil controle. No 
Brasil, onde afeta as principais regiões produtoras de citros, a doença vem se 
espalhando e causando enormes prejuízos à atividade. O manejo do HLB depende 
da utilização de ações integradas, dentre elas o controle do inseto vetor, o psilídeo-
asiátco-dos-citros, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). Para controlar 
de forma eficiente esse inseto vetor é necessário que se conheça, por meio de 
amostragens eficazes, suas características de dinâmica tanto temporal quanto 
espacial, identificando regiões mais propensas à infestações e épocas do ano em 
que o inseto se desenvolve melhor. Por isso, o presente estudo teve como objetivos: 
a) avaliar a dinâmica temporal do psilídeo D. citri em pomares do Estado de São 
Paulo, examinando o efeito de diferentes regiões, épocas do ano e idade dos 
plantios; b) verificar a existência de diferenças no número de insetos amostrados em 
diferentes alturas da planta cítrica, comparando diferentes métodos de amostragem; 
e c) investigar o padrão de distribuição espacial do inseto em pomares de diferentes 
idades. Para isso foram realizados levantamentos ao longo de dois anos em seis 
localidades, representativas de três regiões do parque citrícola paulista, com 
pomares de diferentes idades, sendo amostradas todas as fases de vida de D. citri e 
brotações cítricas. Para a avaliação da amostragem de psilídeos em diferentes 
alturas, foram estudados dois pomares com plantas de diferentes idades, com 
avaliação da densidade de psilídeos e brotos cítricos em vários estratos da planta, 
comparando-se dois tipos de amostragem de insetos adultos. Para o estudo da 
distribuição espacial de D. citri foram feitos levantamentos em pomares de dois 
municípios da região citrícola central, analisando-se os dados com geoestatística. 
Foram constatados efeitos de região, idade dos plantios e épocas do ano sobre a 
população de D. citri. As maiores populações do inseto estão presentes na região 
central, onde o inseto ocorre com maior frequência ao longo do ano, seguida da 
região noroeste e sul. Mais ninfas ocorreram em pomares mais jovens, mas a 
população de adultos não necessariamente ocorre em maiores números nestes 
locais. A primavera foi a estação do ano na qual ocorreram as maiores populações 
de insetos, mas elevações populacionais podem ocorrer em qualquer época desde 
que haja brotações presentes e que o clima seja favorável. A altura de amostragem 
influenciou o número de adultos de D. citri detectados no pomar mais velho e de 
todas as fases de vida do inseto no pomar mais novo, bem como o número de 
brotações cítricas. Amostras mais precisas foram geradas pela amostragem com 
armadilhas adesivas do que visualmente, sendo recomendada a amostragem de D. 
citri com armadilhas em pontos mais elevados da planta para melhor precisão. D. 
citri apresentou distribuição agregada e forte dependência espacial na maioria das 
datas de amostragem e em pomares de diferentes idades. Focos foram identificados 
nos pomares, com área de 1.257 m², em média. 
 
Palavras-chave: Psilídeo-asiático-dos-citros; Huanglongbing; Flutuação populacional; 

Amostragem; Geoestatística 
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ABSTRACT 

 
Population dynamics of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) in 

citrus orchards of Sao Paulo State, Brazil 
 

Huanglongbing (HLB) is the most important citrus disease in the world, 
affecting all cultivated citrus varieties, and it is very difficult to control. In Brazil, HLB 
is spreading  in the major citrus producing areas and causing huge losses to the 
citriculture. Disease management depends on integration of different methods, 
including control of the insect vector, the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). In order to effectively monitor and control this 
vector, it is necessary to understand his population dynamics in citrus orchards, 
identifying regions and seasons where the insect develops higher populations. This 
study was designed to investigate the temporal and spatial dynamics of D. citri in 
citrus orchards of Sao Paulo State, examining the effect of different regions, seasons 
and plant age. Surveys of psyllid populations and citrus shoots were carried out over 
two years in six locations, representing three growing regions of São Paulo State, in 
citrus orchards of different ages, where all life stages of D. citri and citrus shoots 
were sampled. The spatial distribution of D. citri was analyzed by geostatistics in 
orchards of two municipalities of the central region of São Paulo State. The efficacy 
of sampling methods (yellow sticky cards vs. visual inspections) and sampling height 
on the tree canopy for estimating psyllid populations and number of citrus shoots was 
investigated as well; this particular study was conducted in two orchards of different 
ages, in the central region. Significant effects of region, orchard age and seasons of 
the year on the population of D. citri were observed. The highest insect populations 
are present in the central region, where the insect occurs more frequently throughout 
the year, followed by the northwestern and southern regions of São Paulo State. 
More nymphs occurred in younger orchards, but the adult population does not 
necessarily occur in higher numbers in the younger orchards. Spring was the season 
of highest populations of D. citri, but population increases can occur at any time if 
there are shoots present and the weather is favorable. The sampling height 
influenced the number of D. citri adults trapped by yellow sticky cards in the older 
orchard, and the numbers of psyllid eggs, nymphs and adults, as well as of citrus 
shoots, visualized on the younger orchard. More accurate sampling data were 
generated by using yellow sticky traps  compared with visual inspections. Yellow 
sticky traps should be placed closer to the top of the citrus tree for better accuracy. D. 
citri showed aggregated pattern and strong spatial dependence in most sampling 
dates and in orchards of different ages. Foci were identified in the orchards, with a 
mean area of aggregation of 1,257 m². 
 
Keywords: Asian citrus psyllid; Huanglongbing; Population dynamics; Sampling; 

Geostatistics 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A citricultura é um setor de destaque pelo Brasil ser o maior produtor mundial 

de suco de laranja. A produção brasileira de laranja em 2015 está prevista em, 

aproximadamente, 13,7 milhões de toneladas, das quais cerca 70% devem ser 

provenientes de pomares paulistas (IBGE, 2015). Isso demonstra a grande parcela 

de contribuição que o Estado de São Paulo tem nesse mercado. Essa produção, 

contudo, vem se reduzindo em relação aos últimos anos. A redução observada no 

Brasil também ocorre nos Estados Unidos, que nos últimos três anos caíram do 

segundo lugar que ocupavam na produção mundial de laranja para o quarto (USDA, 

2015). Além de problemas climáticos, a redução na produção de citros nos principais 

produtores mundiais ocorre em razão de problemas causados pelo Huanglongbing 

(HLB), a principal e mais devastadora doença dos citros no mundo (BOVÉ, 2006). 

Presente há mais de 100 anos na China, o HLB foi identificado no Brasil pela 

primeira vez em 2004 (COLETTA-FILHO, 2004) e, desde então, vem se espalhando 

pelos pomares paulistas, tendo também chegado aos estados de Minas Gerais e 

Paraná (TEIXEIRA et al., 2010), provocando grandes perdas e trazendo prejuízos ao 

setor citrícola. A doença está associada às bactérias Candidatus Liberibacter 

asiaticus, Ca. L. americanus e Ca. L. africanus, sendo as duas primeiras as 

responsáveis pelas infecções no Brasil (GOTTWALD, 2010). A primeira espécie de 

bactéria é a mais amplamente distribuída em citros mundialmente, sendo transmitida 

pelo psilídeo Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) (PARRA et al., 2010), fazendo 

deste inseto a principal praga da citricultura mundial. Por não existirem métodos 

curativos para a doença, as medidas de controle se baseiam na prevenção, 

envolvendo o uso de mudas sadias, a eliminação de plantas doentes e o controle do 

inseto vetor (BELASQUE JR. et al., 2010a). 

O controle eficiente do inseto vetor e, consequentemente, do HLB depende de 

métodos de amostragem eficazes em detectar o psilídeo, para que seja possível 

implementar métodos de controle no momento correto (HALL; HENTZ; 

CIOMPERLIK, 2007).  Diferentes métodos de amostragem são utilizados para 

detectar populações de D. citri em campo, tais como avaliações visuais (SÉTAMOU 

et al., 2008), captura em armadilhas adesivas (HALL, 2009), sucção de insetos 

diretamente nas plantas (YAMAMOTO; PAIVA; GRAVENA, 2001) e batidas dos 

ramos sobre bandejas (HALL; ALBRIGO, 2007). De toda forma, independentemente 
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do método de amostragem utilizado, ele deve ser efetivo mesmo em reduzidas 

populações do inseto, dado o alto potencial de transmissão da bactéria pelo psilídeo, 

que permanece infectivo por toda a vida. Como um único psilídeo infectivo já é 

capaz de infectar uma planta e introduzir a doença em novos pomares, a 

amostragem deve ser capaz de determinar se o inseto está presente no campo e 

sua densidade populacional (SÉTAMOU et al., 2014). 

A incidência do HLB ocorre de forma desigual em São Paulo, estando mais 

concentrada na região central (BELASQUE JR et al., 2010b). Dentre as possíveis 

causas para isso estão os efeitos de clima, principalmente temperatura, tanto sobre 

as bactérias associadas à doença (LOPES; LUIZ; MARTINS, 2013; LOPES; FRARE; 

BERTOLINI, 2009), quanto sobre o inseto vetor D. citri (JENKINS; HALL; 

GOENAGA, 2015), além da constatação inicial e maior concentração de inóculo da 

doença nessa região. Sabe-se que a flutuação populacional de D. citri é influenciada 

por fatores climáticos, como temperatura e umidade (HALL; HENTZ; ADAIR JR, 

2008; TECK et al., 2011) e também pela presença de brotações cítricas, que são 

necessárias à oviposição e alimentação das fases jovens do inseto (HALL et al., 

2013). Dessa forma, a interação desses fatores deve alterar fortemente a 

distribuição espacial e temporal de D. citri nas regiões produtoras de citros. 

 O entendimento dos fatores que influenciam a flutuação populacional de D. 

citri e sua distribuição no campo é de extrema importância ao manejo do HLB, ao 

permitir que se identifiquem regiões onde populações do psilídeo são mais elevadas 

e constantes ao longo do ano, bem como fatores locais que influenciem essas 

populações, como características dos plantios. De posse dessas informações, 

aliadas ao conhecimento de formas de detecção mais eficientes do psilídeo, seria 

possível estabelecer estratégias de controle de D. citri mais eficazes e obter 

melhores resultados no controle do HLB. 

 Dessa forma, este trabalho teve como objetivos avaliar a dinâmica 

populacional de D. citri em pomares cítricos do Estado de São Paulo, verificando o 

efeito das diferentes regiões, idade dos plantios e estações do ano sobre a flutuação 

populacional do inseto. Avaliou-se, também, a densidade de D. citri quando 

amostrado em diferentes alturas da planta cítrica, comparando-se diferentes 

métodos de amostragem, e analisou-se o padrão de distribuição espacial do psilídeo 

em pomares de diferentes idades. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Huanglongbing ou greening dos citros 
 

O Huanglongbing (HLB) é atualmente a doença mais preocupante e destrutiva 

da citricultura mundial. Essa doença é causada por bactérias que colonizam os 

vasos de floema do gênero Candidatus Liberibacter, transmitidas por psilídeos 

(BOVÉ, 2006). O HLB afeta todas as variedades cítricas comerciais e tem controle 

muito difícil (LEAL; BARBOSA; COSTA, 2010). 

O HLB é uma doença conhecida há bastante tempo, sobre a qual foram feitos 

registros que datam de 1919 na China. Contudo, a expressão econômica da doença 

era muito pequena nessa época. Anos depois registros foram feitos de doenças 

semelhantes em outros países como Tailândia, Indonésia e também no continente 

africano. Apenas em 2004 surgiu o primeiro registro do HLB no continente 

americano, sendo reconhecidos sintomas da doença no Estado de São Paulo e 

posteriormente, em 2005, no Estado da Flórida, Estados Unidos (BOVÉ, 2006; 

COLETTA-FILHO, 2004).  

O termo Candidatus é adotado pelo fato da bactéria não ser rotineiramente 

cultivada em meio de cultura, o que inviabiliza o estabelecimento do postulado de 

Koch necessário para atestar a bactéria como causadora da doença (MACHADO; 

LOCALI-FABRIS; COLETTA-FILHO, 2010). Contudo em 2008 foi relatado o cultivo 

com sucesso limitado de Candidatus Liberibacter spp. em meio de cultura 

(SECHLER et al., 2009). Uma possível explicação para a impossibilidade ou 

dificuldade de cultivo em vitro de Ca. Liberibacter seria a ausência de certos genes 

necessários a rotas metabólicas da bactéria, que seriam dependentes de 

microorganismos endofíticos para prover as rotas metabólicas necessárias 

(GOTTWALD, 2010). 

Três espécies de Liberibacter são associadas à expressão do HLB, Ca. L. 

africanus, Ca. L. asiaticus e Ca. L. americanos (GOTTWALD, 2010). O primeiro é 

encontrado em plantios do continente africano, principalmente na África do Sul e 

Arabia Saudita e é transmitido pelo psilídeo Trioza erytreae. As outras formas são 

transmitidas pelo psilídeo Diaphorina citri, referido como psilídeo asiático dos citros. 

Ca. L. asiaticus é a forma predominante da bactéria, enquanto que Ca. L. 

americanus era encontrado somente no Brasil até recentemente, quando foi relatada 

sua presença na China (GOTTWALD, 2010). Em 2008 foi detectado um fitoplasma 
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do grupo 16SrIX em associação a plantas de citros, causando sintomas semelhantes 

ao HLB (TEIXEIRA et al., 2008). 

 

2.2 Sintomas do HLB 
 

A doença é caracterizada inicialmente pela presença de ramos ou galhos que 

se destacam dos demais pela coloração amarelada de suas folhas, que apresentam 

um padrão de mosqueado devido às manchas amareladas que surgem. Nos frutos 

os sintomas observados se caracterizam pela ocorrência de frutos menores, 

deformados e assimétricos com coloração de casca irregular, podendo ocorrer a 

queda dos mesmos prematuramente. Pode ocorrer também maturação irregular, 

com um lado apresentando-se maduro enquanto o outro permanece verde. Em 

alguns casos ocorre aumento da espessura e clareamento da nervura central da 

folha, que adquire um aspecto corticoso. Nos estágios mais avançados ocorre seca 

dos ponteiros e morte dos mesmos (ATIHE JR. et al., 2006). 

As alterações provocadas pelo HLB nas plantas provocam grandes perdas em 

termos de produtividade, principalmente em decorrência da queda de frutos 

acentuada e ausência destes em ramos sintomáticos (BASSANEZI et al., 2011). 

Tecidos assintomáticos normalmente apresentam mais células bacterianas 

vivas, sendo que naqueles locais onde os sintomas são mais evidentes normalmente 

há poucas células bacterianas viáveis. Plantas contaminadas pelas bactérias 

associadas ao HLB apresentam alterações anatômicas nas células que se iniciam 

pelo inchaço da lamela média entre as células que rodeiam o floema, o que o 

comprime, levando ao colapso e necrose desses tecidos. À essas alterações 

seguem a obstrução dos elementos de vaso pela deposição de calose e acúmulo 

excessivo de amido nas células de parênquima (FOLIMONOVA; ACHOR, 2010). As 

raízes também são danificadas em razão de serem o local de colonização bacteriana 

inicial. A inoculação da bactéria se dá, normalmente, em tecidos jovens, de onde as 

bactérias migram pelo floema até as raízes, onde se replicam, causando perda 

desses tecidos e, na ocorrência de novos fluxos vegetativos, Ca. Liberibacter spp. se 

espalha para o restante da planta (JOHNSON et al., 2014). 
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2.3 Aspectos epidemiológicos do HLB 
 
 Atualmente não existem medidas curativas que possam ser utilizadas 

comercialmente. O efeito de antibióticos em suprimir as bactérias de plantas 

afetadas foi testado com certo sucesso mas ainda não constitui uma alternativa 

viável em ampla escala (ZHANG et al., 2014). As bactérias também podem ser 

eliminadas a partir da utilização de termoterapia, submetendo as plantas doentes a 

temperaturas de 40 a 42 ºC por dois dias, para reduzir ou eliminar o título bacteriano 

de Ca. Liberibacter (HOFFMAN et al., 2013). Mas, apesar de existirem métodos 

curativos bem sucedidos em condições de laboratório, o manejo da doença no 

campo vem sendo conseguido com certo sucesso ao se utilizar estratégias que 

envolvem o plantio de mudas sadias, a eliminação de plantas doentes e o controle 

de D. citri (BELASQUE JR. et al., 2010). 

É sabido que diferentes condições de temperatura afetam as espécies de 

Liberibacter de forma diferente. Enquanto que Ca. L. asiaticus é tido como resistente 

ao calor, temperaturas acima de 32° C afetam negativamente a população de Ca. L. 

americanus, podendo ter implicações na distribuição dessas duas espécies nas 

diferentes regiões do estado (LOPES; FRARE; BERTOLINI, 2009). Além disso a 

transmissão via enxertia é mais fácil para Ca. L. asiaticus do que para Ca. L. 

americanus (LOPES et al., 2009). Temperaturas elevadas também afetam a 

aquisição da bactéria pelo inseto vetor, D. citri, bem como a colonização das folhas 

de citros (LOPES; LUIZ; MARTINS, 2013). Essas características podem explicar em 

parte a maior incidência de HLB nas regiões sul e central do parque citrícola 

paulista, onde ocorrem temperaturas mais amenas (BELASQUE JR. et al., 2010). 

A distribuição espacial do HLB é tida como agregada (GOTTWALD, 2010; 

SÉTAMOU et al., 2008). Gottwald, Aubert e Long (1991) consideraram a doença 

como mais agregada no sentido norte-sul, associando tal resultado ao menor 

espaçamento das plantas nesse sentido no plantio estudado. Esse fator pode estar 

relacionado com o fato de a distribuição da doença poder ser afetada em função de 

diferentes áreas adjacentes aos plantios como estradas, canais ou lagos, 

provocando alteração da distribuição espacial da doença e causando efeito de 

borda. Nesse caso ocorreria maior concentração de psilídeos em algumas plantas 

devido à existência de barreiras geográficas, o que faz com que os insetos se 

estabeleçam em grandes números nas primeiras linhas de plantas que encontram. 
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2.4  O inseto vetor Diaphorina citri Kuwayama 
 

O psilídeo-asiático-dos-citros, D. citri, é um inseto pequeno, medindo quando 

adultos de 2,7 a 3,3 mm de comprimento, com machas marrons nas asas (HALL et 

al., 2013). Os adultos têm abdomes com cores variadas, podendo estar relacionadas 

à características reprodutivas (WENNINGER; HALL, 2008; WENNINGER; 

STELINSKI; HALL, 2009a), susceptibilidade à inseticidas (TIWARI et al., 2012) ou à 

capacidade de voo (MARTINI; HOYTE; STELINSKI, 2014). Quando se alimentam 

nas plantas, os adultos são facilmente reconhecidos por se posicionarem com a 

linha do corpo formando um ângulo de aproximadamente 45° com a superfície da 

planta (HALL et al., 2013). 

A faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento D. citri é de 25 a 28° C, 

enquanto que abaixo de 10° C ou acima de 33° C as populações podem não se 

desenvolver adequadamente. A 28° C, uma única fêmea produz em média, 

aproximadamente, 748 ovos e sua longevidade pode chegar a 51 dias (LIU; TSAI, 

2000). A duração do ciclo biológico é bastante variada, dependendo da temperatura, 

podendo ser de 43,5 dias a 18° C ou de apenas 12,1 dias a 32º C (NAVA et al., 

2007). O psilídeo pode se desenvolver em várias espécies da família Rutaceae 

(TSAI; LIU, 2000), tendo como hospedeiros mais adequados murta [Murraya exotica 

(L.)] e laranjeiras da variedade ‘Valência’ (ALVES; DINIZ; PARRA, 2014). 

Os adultos de D. citri podem se alimentar em folhas e ramos maduros de 

qualquer estádio de desenvolvimento, enquanto que a oviposição e alimentação das 

ninfas ocorre apenas em brotações (AUBERT, 1987), sendo que a postura de ovos é 

feita preferencialmente em brotos com comprimento de 3 a 10 mm (TECK et al., 

2011a). 

A comunicação e localização entre indivíduos é realizada, em parte, pela 

utilização de sinais vibracionais produzidos pelas asas em ambos os sexos (ROHDE 

et al., 2013), enquanto que a orientação para encontrar plantas hospedeiras envolve  

sinais químicos e visuais, utilizados em conjunto (WENNINGER; STELINSKI; HALL, 

2009b) 
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2.5  Transmissão do HLB 
 

A aquisição das bactérias causadoras do HLB ocorre tanto por ninfas quanto 

por adultos de D. citri, sendo que aquisição por ninfas é mais eficiente (PELZ-

STELINSKI et al., 2010). Há indícios que a aquisição por ninfas de 1º e 2º instares 

seja possível mas a inoculação não acontece nesses casos, sendo o tamanho muito 

pequeno do canal salivar uma possível barreira para tal (AMMAR; HALL; 

SHATTERS, 2013). Além disso outra razão para não transmissão do HLB por ninfas 

dos primeiros ínstares é a existência de períodos de latência da bactéria no vetor, 

que podem variar de 8 a 12 dias (GRACA, 1991).  

Psilídeos que adquiriram a bactéria enquanto na fase de ninfas são mais 

eficientes em transmitir a bactéria do que aqueles expostos a ela apenas na fase 

adulta. Isso faz com que ninfas que se desenvolvem em pomares com a presença 

da bactéria sejam especialmente perigosas do ponto de vista epidemiológico. Uma 

vez adquirida, a bactéria permanece por toda a vida do inseto, podendo ser 

inoculada por várias semanas após a aquisição. A ocorrência da transmissão 

transovariana não é um consenso, visto que há relatos que ela não ocorre (HUNG et 

al., 2004) ou que ocorre em níveis muito reduzidos, de no máximo 6% (PELZ-

STELINSKI et al., 2010). 

 

2.6  Monitoramento de D. citri 
 

O monitoramento de D. citri é fundamental para o manejo eficiente do HLB, 

visto que o controle do inseto vetor é uma das estratégias adotadas. Vários métodos 

de levantamento populacional foram empregados ao longo do tempo para avaliar a 

densidade populacional desta praga. A utilização de aspiradores portáteis para 

sugar insetos diretamente das plantas foi utilizada por Yamamoto, Paiva e Gravena 

(2001) para avaliar populações no Estado de São Paulo, enquanto que Hall, Hentz e 

Ciomperlik (2007) utilizaram método de batida de ramos sobre uma superfície onde 

podiam ser contados os psilídeos que caíam. Um outro método comumente utilizado 

é a avaliação visual das plantas em busca de ovos, ninfas e adultos do psilídeo 

(SÉTAMOU et al., 2008; TECK et al., 2011b). Além disso, um método de 

levantamento largamente utilizado, mas limitado a amostragem de adultos é a 

utilização de armadilhas adesivas (HALL et al., 2013), que estão disponíveis em 
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várias cores, mas com maior captura de psilídeos por armadilhas amarelas 

(SÉTAMOU et al., 2014). Fatores climáticos influenciam a captura de D. citri por 

armadilhas adesivas, ocorrendo maior eficiência de armadilhas expostas a maior 

incidência de luz solar e temperaturas mais elevadas (HALL, 2009). Além da 

amostragem dos insetos diretamente, Hall e Albrigo (2007) propuseram um método 

de estimativa de densidade populacional de insetos baseado na densidade de 

brotações cítricas por amostra. 

 

2.7  Distribuição temporal e espacial de D. citri 
 

O psilídeo pode ser encontrado associado às plantas de citros ao longo do ano, 

ocorrendo a maior concentração populacional de D. citri, normalmente, ao final da 

primavera e início do verão, sendo associada, provavelmente, ao maior fluxo de 

brotações (HALL; ALBRIGO, 2007; YAMAMOTO; PAIVA; GRAVENA, 2001). 

Segundo Costa et al. (2010) a distribuição espacial do psilídeo, ninfas e adultos, é 

do tipo agregada, com maior densidade populacional nos meses Janeiro a Março, 

sendo associado pelos autores, também, ao maior aparecimento de brotações 

novas. A diminuição populacional observada nos meses de outono e inverno pode 

ser atribuída ao decréscimo na produção de novas brotações cítricas, necessárias a 

oviposição e alimentação das ninfas do psilídeos (YAMAMOTO; PAIVA; GRAVENA, 

2001).  

Em estudo realizado em Porto Rico a maior densidade de novas brotações 

cítricas ocorreu nos meses de fevereiro a abril, coincidindo com o pico populacional 

de D. citri. Mesmo em áreas com poucas brotações ainda puderam ser encontradas 

populações de psilídeos ao longo do ano, provavelmente devido à presença 

espécimes de Murraya paniculata, que serviam como local de oviposição e 

alimentação para os insetos (PLUKE; QURESHI; STANSLY, 2008). Dessa forma 

espera-se que ocorra maior densidade de psilídeos quanto maior for o fluxo de 

brotações das plantas. Em pomares na Flórida, a maior densidade de brotações por 

planta ocorre nos meses de Maio a Julho, sendo acompanhada por aumento na 

população de psilídeos. Em outras épocas do ano, contudo, a quantificação de 

brotações, por si só, foi um indicador limitado da presença de ovos e ninfas de 

psilídeos no campo (HALL; HENTZ; ADAIR JR., 2008). 
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Apesar da grande importância de brotações para o aumento populacional do 

psilídeo, outros fatores podem ser determinantes para a flutuação populacional de D. 

citri no campo. As fases iniciais de D. citri parecem ser fortemente influenciadas por 

condições climáticas, como temperatura e umidade relativa do ar, sendo estes 

estágios iniciais do inseto a fase crítica em termos de mortalidade natural (PAIVA; 

PARRA, 2012). Condições de elevada precipitação também podem desfavorecer 

fases de vida jovens do inseto, que têm preferência por clima quente e seco, ao 

eliminar ovos e ninfas por ação das chuvas. 

Segundo Teck, Fatimah e Beattie (2011b), as chuvas tem pouco efeito sobre a 

população de adultos, mas são negativamente correlacionadas com a quantidade de 

ovos nas plantas. Segundo os mesmos autores, a população de ninfas de D. citri é 

fortemente influenciada pelo aumento gradual na temperatura diária, sendo a 

temperatura um fator mais importante do que o fluxo de brotações cítricas.  

As variações em temperatura podem alterar significativamente a duração das 

fases imaturas do psilídeo. Enquanto que a 32 ºC a duração do ciclo biológico do 

psilídeo é de cerca de 12 dias, a 18 ºC a duração do mesmo é de aproximadamente 

43 dias (PARRA et al., 2010). Devido a isso, populações em regiões com condições 

climáticas diversas podem ter número de gerações anuais extremamente diferentes. 

Temperaturas baixas, abaixo de 24 ºC, são um fator que afeta negativamente a 

população, quer seja na oviposição ou no tempo de desenvolvimento dos insetos 

imaturos, ao passo em que temperaturas acima do limite ótimo, de 28 ºC, podem 

não ter um efeito tão prejudicial sobre a população de imaturos e produção de ovos. 

Para as ninfas, a alta umidade relativa, excedendo 87%, é um fator limitante, sendo 

menos importante para os instares mais avançados do inseto (HALL; HENTZ; 

ADAIR JR., 2008). Por outro lado, valores de umidade relativa muito baixos, abaixo 

de 30% podem afetar significativamente a viabilidade das ninfas (PARRA et al., 

2010). 

Yamamoto et al. (2001) verificaram população reduzida em pomares nas 

regiões de Monte Azul Paulista e Barretos e associaram tal comportamento a 

condições climáticas desfavoráveis nesses locais, destacando, contudo, que outros 

fatores reguladores, além das chuvas, poderiam estar agindo nesses casos.  As 

variações na dinâmica de brotações e psilídeos, apesar de influenciadas por 

condições climáticas, podem estar associadas a fatores mais complexos, o que torna 

a previsão de picos na população do psilídeos mais complicada. Mesmo em locais 
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situados em regiões próximas, com condições climáticas semelhantes, podem 

ocorrer variações importantes na presença de brotações cítricas e populações de 

psilídeos (PLUKE; QURESHI; STANSLY, 2008). 

Devido à complexidade dos fatores envolvidos ainda existe incerteza quanto a 

contribuição de cada fator à população de D. citri no campo, ainda é difícil definir as 

causas das variações observadas nas populações de diversos locais. A 

disponibilidade de brotações, por si só, pode ser um indicador pouco preciso da 

população local de psilídeos (HALL; HENTZ; ADAIR JR., 2008), sendo necessários, 

portanto, de mais estudos que envolvam os diversos fatores que influenciam o 

desenvolvimento dos insetos no campo. 

Segundo Paiva (2009) a distribuição espacial de ninfas de D. citri se mostra 

mais agregada em relação à apresentada pelo adulto. Em termos temporais sua 

distribuição é dependente da disponibilidade e abundância de ramos novos, sendo o 

tamanho da população também dependente de fatores climáticos. Pluke, Qureshi e 

Stansly (2008) relataram que houve correlação positiva entre aumento de fluxo de 

brotações e aumento populacional de psilídeos, ao passo que a população foi 

reduzida em áreas com pouco disponibilidade de brotações. 

A idade da planta pode ser fator que influencia a distribuição e densidade de 

psilídeos no pomar, visto que plantas mais jovens têm fluxo de brotações maior e 

mais freqüente, tornando-se mais atrativas aos psilídeos adultos em relação a 

plantas mais velhas (COSTA et al., 2010). Segundo Hall e Albrigo (2007), os 

períodos nos quais ocorrem as brotações de plantas de citros são, normalmente, 

sincronizados dentro de uma área de cultivo. Contudo, apesar das plantas 

normalmente apresentarem brotações em épocas próximas, independentemente da 

idade, a sincronia das plantas mais jovens é menor. Isso faz com que plantas mais 

jovens exibam brotações de forma mais frequente e quase que continuamente 

durante períodos de condições climáticas favoráveis, tornando-as mais atrativas aos 

insetos. 

A maior atratividade de plantas mais novas, portanto com maior fluxo de 

brotações, aos psilídeos pode estar ligada a influência produzida por pistas visuais 

combinadas as pistas olfativas, que aumentam a probabilidade do inseto localizar 

seus hospedeiros. No caso de D. citri, este inseto faz uso de pistas visuais em 

conjunto com sinais químicos para se orientar a suas plantas hospedeiras 

(WENNINGER; STELINSKI; HALL, 2009b). 
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A atratividade das brotações de citros a D. citri pode ser explicada pelo padrão 

de coloração próximo aquele que atrai D. citri em condições de laboratório, amarelo 

e verde (WENNINGER; STELINSKI; HALL, 2009b). Além disso, os voláteis emitidos 

pelas brotações de citros e também de Murraya paniculata (L.) Jack, compostos 

basicamente por monoterpenos, sesquiterpenos e ésteres, exercem poder de 

atração sobre os psilídeos. Além da maior ou menor presença de brotações em 

plantas com diferentes idades, o perfil de voláteis emitidos pelas plantas também 

varia conforme a idade da brotação, sendo fator que explica a flutuação populacional 

de D. citri conforme o estágio vegetativo dos citros. Há, também, mudança na 

resposta aos voláteis em função do sexo do psilídeo. Enquanto machos e fêmeas 

respondem positivamente a Murraya paniculata, apenas machos parecem ser 

atraídos pelos voláteis de Citrus sinensis L. (PATT; SÉTAMOU, 2010). 
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3 DINÂMICA TEMPORAL DE POPULAÇÕES DE Diaphorina citri KUWAYAMA, 

1908 (HEMIPTERA: LIVIIDAE) EM POMARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Resumo 

Devido ao perigo representado pelo Huanglongbing (HLB) ou greening dos 
citros para principais regiões produtoras de citros no Brasil, faz-se necessário lançar 
mão de métodos de controle eficientes do inseto vetor Diaphorina citri Kuwayama 
(Hemiptera: Liviidae), que se tornou a principal praga dos citros mundialmente à 
medida em que as bactérias associadas ao HLB foram introduzidas nas áreas de 
produção. Para que se possa fazer o controle adequado do psilídeo é necessário o 
conhecimento dos níveis populacionais que este inseto atinge, bem como as épocas 
e regiões mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Com objetivo de avaliar 
diferenças na abundância e época de ocorrência de D. citri em diferentes regiões 
citrícolas do Estado de São Paulo, amostragens quinzenais das diversas fases de 
vida do inseto foram realizadas em pomares de laranja (Citrus sinensis), localizados 
em Artur Nogueira e Botucatu (Sul), Fernandópolis e Jales (Noroeste) e Itápolis e 
Vista Alegre do Alto (Centro). Em cada localidade, dois módulos (1 ha cada) com 
plantas de idades diferentes foram selecionados, sendo amostradas 20 plantas em 
cada um. A área amostral foi definida por um molde quadrado, medindo 0,5 x 0,5 m, 
inserido num ponto escolhido aleatoriamente na planta, onde foram contabilizados 
brotações cítricas, ninfas e adultos do inseto e verificada a presença ou ausência de 
ovos. Para a amostragem de adultos foram instaladas 9 armadilhas adesivas 
amarelas (10 x 30 cm) por módulo, substituídas a cada 15 dias. As amostragens 
foram conduzidas por um período máximo de dois anos, sendo utilizadas análises de 
variância e testes de correlação para avaliar os efeitos de diversas variáveis sobre a 
flutuação populacional dos insetos. Maiores médias de adultos por armadilha por 
quinzena foram obtidas em Vista Alegre do Alto (7,61 ± 1,94) e Itápolis (5,04 ± 1,33), 
seguidos de Jales (1,07 ± 0,40), enquanto Artur Nogueira (0,37 ± 0,09), Botucatu 
(0,33 ± 0,13) e Fernandópolis tiveram as menores (0,28 ± 0,07). Número médio de 
ninfas e proporção de plantas com ovos foram maiores nos pomares da região 
citrícola central. A captura de insetos nestes dois pomares foi mais frequente, com 
presença de insetos superior a 97% das datas de amostragem. Maiores médias 
populacionais ocorreram nos meses da primavera e verão, mas em alguns casos 
durante o inverno observou-se picos de plantas com ovos. Ocorreram diferenças nos 
níveis populacionais dos módulos de diferentes idades, mas não foi possível 
estabelecer-se um padrão. A amplitude térmica diária foi positivamente 
correlacionada com o número de brotações cítricas. Temperatura foi correlacionada 
principalmente com a população de insetos adultos. 
 
Palavras-chave: Psilídeo; Regiões citrícolas; Dinâmica populacional 
 
Abstract 

Due to the hazard posed by Huanglongbing (HLB) or citrus greening disease for 
main producing areas of citrus in Brazil, it is necessary to use efficient control 
methods of insect vector Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), which 
became the main citrus pest worldwide as the bacteria associated to HLB were 
introduced into production areas. In order to make proper control of psyllid, 
knowledge about population levels this insect can reach is necessary as well as the 
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time and more favorable regions for its development. In order to evaluate differences 
in the abundance and time of occurrence of D. citri in different citrus producing 
regions Sao Paulo State, fortnightly samples of the various stages of insect life were 
held in sweet orange (Citrus sinensis), located in Artur Nogueira and Botucatu 
(South), Fernandópolis and Jales (Northwest) and Itápolis and Vista Alegre do Alto 
(Centre). In each location, two groves (1 ha each) with plants of different ages, were 
selected and 20 plants were sampled in each one. The sample area was defined by 
a square frame measuring 0.5 x 0.5 m, placed in a randomly chosen point in the plant 
where flush shoots, adults and nymphs of D. citri were counted and the presence or 
absence of eggs was verified. For adult sampling 9 yellow sticky traps (10 x 30 cm) 
were installed per grove, replaced every 15 days. Sampling was conducted for a 
period of two years, and analysis of variance and correlation tests were used to 
assess the effects of several variables on the population dynamics of insects. Higher 
number of adults per trap were obtained in Vista Alegre do Alto (7.61 ± 1.94) and 
Itápolis (5.04 ± 1.33), followed by Jales (1.07 ± 0.40), while Artur Nogueira (0.37 ± 
0.09), Botucatu (0.33 ± 0.13) and Fernandópolis had the lowest (0.28 ± 0.07). 
Average number of nymphs and proportion of plants with eggs were higher in 
orchards of the central region. The capture of insects in these two orchards was more 
frequent with presence of insects in 97% of the sampling dates. Larger population 
means occurred in the during spring and summer, but in some cases during the 
winter peaks of plants with eggs were observed. There were differences in population 
levels of the groves of different ages, but it was not possible to establish a pattern. 
The daily temperature variation was positively correlated with the number of citrus 
shoots. Temperature was mainly correlated with the population of adult insects. 
 
Keywords: Psyllid; Citrus regions; Population dynamics 
 
3.1 Introdução 
 

A laranja é um produto de destaque entre as exportações brasileiras, em 

função da elevada geração de dividas para o Brasil, sendo este país o maior 

produtor de suco de laranja do mundo (USDA, 2015). A safra de laranja colhida em 

2014 foi de, aproximadamente, 15 milhões de toneladas (IBGE, 2015), numa área 

colhida de 807 mil ha. O Estado de São Paulo é responsável pela maior parte da 

produção nacional. Dessa forma, problemas fitossanitários que afetam a cultura 

podem ter grandes impactos dependendo de sua severidade, visto que a cultura de 

laranja e de outros citros em geral são cultivos perenes e grandes investimentos são 

necessários até que a produção passe a gerar lucros. 

Dentre as doenças que afetam o cultivo de laranja, aquela que mais preocupa 

atualmente é o Huanglongbing (HLB) ou greening. Esta doença é causada pelas 

bactérias do grupo Candidatus Liberibacter, transmitidas às plantas no Brasil pelo 

psilídeo Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). O HLB afeta todas as 



 35 

variedades de citros, sendo considerada, atualmente, a doença cítrica mais 

importante no mundo, em grande parte devido ao difícil controle(BOVÉ, 2006). 

O psilídeo D. citri está normalmente associado a ramos novos de plantas da 

família Rutaceae (HALL; ALBRIGO, 2007). Dessa forma espera-se que os níveis 

populacionais, aspectos bioecológicos e comportamentais sejam influenciados pelo 

fluxo de brotações novas nas plantas de citros. Assim, a influência do aparecimento 

de brotações cítricas na população de D. citri pode ter implicações na transmissão 

de Ca. Liberibacter e, consequentemente, no aparecimento de plantas expressando 

sintomas de HLB. 

O fluxo de brotações é influenciado por diversos fatores como variedade, idade 

da planta e condições climáticas (HALL; ALBRIGO, 2007). Diferentes condições 

climáticas podem, também, ter influência na biologia do agente etiológico do HLB, 

visto que uma das bactérias associadas a doença é relativamente tolerante ao calor, 

enquanto a outra é mais sensível (LOPES et al., 2009). Por isso, é importante que se 

conheça como os aspectos climáticos e de idade do plantio podem influenciar a 

dinâmica de brotações e, consequentemente, a populações de D. citri. 

A biologia reprodutiva de D. citri é dependente de brotações das plantas 

hospedeiras(HALL; HENTZ, 2011). Portanto, para táticas de controle efetivas do 

inseto é necessário que se tenha conhecimento da densidade da praga por brotação 

e, também, da densidade de brotações (HALL; ALBRIGO, 2007). 

Enquanto diversos trabalhos da literatura mostram a associação dos psilídeos 

com brotações das plantas (COSTA et al., 2010; GOTTWALD, 2010; HALL; 

ALBRIGO, 2007; YAMAMOTO; PAIVA; GRAVENA, 2001) e a variação do fluxo de 

brotações em função da idade das plantas e condições climáticas (HALL; ALBRIGO, 

2007) ainda há a necessidade de se estabelecer com clareza que tipo de variações 

na dinâmica de brotações e de D. citri ocorre quando se comparam locais com 

diferentes condições de clima e culturais. Isso teria grandes implicações no manejo 

do inseto dependendo da região em que se estabelece o cultivo e, 

consequentemente, na epidemiologia do HLB, que é o foco das atenções atualmente 

quando se trata de doenças de citros. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica temporal de 

populações do psilídeo D. citri em pomares do Estado de São Paulo, bem como 

verificar o efeito das diferentes regiões citrícolas, idade dos plantios e estações do 

ano sobre os fluxos vegetativos e sobre o inseto vetor. 



 36 

3.2 Material e Métodos 
 

3.2.1 Localização e características das áreas 
 

Os levantamentos de dinâmica de brotações cítricas e populações de 

Diaphorina citri foram realizados em seis localidades, que são representativas de 

três regiões do parque citrícola paulista. Na região sul foram selecionados pomares 

em Artur Nogueira e Botucatu, na região central, em Itápolis e Vista Alegre do Alto e 

no noroeste, em Jales e Fernandópolis (Figura 1).  

As áreas utilizadas para o estudo foram selecionadas em função de terem a 

presença do psilídeo, possuírem pomares limítrofes, ou próximos, com plantas com 

idades diferentes e pouca utilização de inseticidas no cultivo, para que as 

populações de psilídeos não fossem drasticamente afetadas. Os pomares 

escolhidos eram compostos de diversas variedades cítricas e datas de plantio 

(Tabela 1). Em cada localidade selecionada, foram delimitados dois módulos de 

idades diferentes, de aproximadamente 1 hectare cada, onde foram realizadas as 

amostragens. 

 

 

Figura 1 – Localização dos pomares cítricos utilizados nos levantamentos de brotações e 
populações de Diaphorina citri 
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Tabela 1 – Características e localização dos pomares de citros utilizados nos levantamentos de 
brotações e populações de Diaphorina citri 

Região 
citrícola 

Localidade 
Variedade de 

copa 
Ano de 
plantio 

Fase experimental 

Início Fim 
Número de 

Amostragens 

Sul 

Artur Nogueira 

Pera 1998 09/12/11 19/11/12 26 

Valência 2004 09/12/11 29/03/13 46 

Pera Rio 2010 03/12/12 23/09/13 21 

Botucatu 
Valência 1996 18/08/11 25/01/13 38 

Valência 2002 18/08/11 03/01/13 37 

Centro 

Itápolis 
Valência 2004 05/09/11 20/09/13 53 

Valência 2009 02/02/12 20/09/13 42 

Vista Alegre 
do Alto 

Natal 1986 31/08/11 21/03/13 40 

Hamlin 2005 31/08/11 21/03/13 40 

Noroeste 

Fernandópolis 
Valência 2000 13/10/11 24/09/11 50 

Hamlin 2009 13/10/11 24/09/11 50 

Jales 

Folha Murcha 2001 13/10/11 23/09/13 48 

Valência 
Americana 

2006 13/10/11 23/09/13 48 

 

3.2.2 Método de amostragem 
 

Em cada um dos dois módulos de cada localidade, as amostragens foram 

realizadas selecionando-se 20 plantas, escolhidas aleatoriamente em diversos 

pontos da área, de modo a envolver plantas nas bordas e no interior do pomar. As 

amostragens ocorreram com frequência quinzenal e a unidade amostral foi definida 

com a utilização de um molde quadrado de PVC, medindo 0,5 x 0,5 m, compondo 

uma área de 0,25 m², inserido cerca de 15 cm na copa da planta num ponto 

aleatório e a uma altura de, aproximadamente, 1,6 m do solo. Foram consideradas 

nas avaliações as brotações e os psilídeos que se encontravam no plano definido 

pelo molde, bem como aqueles que estivessem até uma profundidade de 15 cm a 

frente ou atrás deste. As análises foram iniciadas em diferentes datas em cada 

localidade, sendo conduzidas entre agosto de 2011 e setembro de 2013. 

Nas avaliações, em cada planta foi contabilizado o número de brotações 

cítricas presentes, em diversos estádios de desenvolvimento, desde a fases iniciais 

de desenvolvimento do broto cítrico (V1) até folhas completamente expandidas, com 

coloração pálida e tecidos ainda tenros (V6). Dentre as brotações presentes, três 

foram escolhidas aleatoriamente e o comprimento foi medido. Por fim, foi anotado o 

estádio fenológico da maioria das brotações presentes em cada planta, 
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classificando-os de acordo com o estádio de desenvolvimento em V1, V2, V3, V4, V5 

ou V6 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Fases de desenvolvimento das brotações cítricas consideradas nas avaliações 

 

Além das brotações cítricas, foram contabilizados ovos, ninfas de todos os 

ínstares e adultos de D. citri. O número de ninfas e de adultos do psilídeo presentes 

no espaço definido pelo molde foram registrados, enquanto que ovos do inseto 

foram classificados em presentes ou ausentes em cada uma das 20 plantas 

amostradas. 

Além da amostragem direta realizada pela avaliação visual descrita acima, a 

população de adultos de D. citri foi também determinada utilizando-se armadilhas 

adesivas amarelas (ISCA Tecnologias, Ijuí-RS), com dimensões de 10 x 30 cm, 

fixadas na planta a uma altura de, aproximadamente, 1,6 m do solo. Em cada 

módulo foram colocadas nove armadilhas, que eram substituídas quinzenalmente a 

cada data de amostragem. As armadilhas adesivas foram levadas ao Laboratório de 

Insetos Vetores de Fitopatógenos, na Esalq/USP, onde adultos de D. citri capturados 

foram identificados e contabilizados. 

Os padrões de flutuação do número de brotações cítricas e populações de D. 

citri nos diferentes locais amostrados foram avaliados calculando-se os números 

médios por amostragem a partir dos quais foram confeccionados gráficos e que 

foram avaliados em busca de padrões na dinâmica de cada variável ao longo do 

tempo. 

V1 V2

 
 V1 

V3 V4 V5 V6 
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3.2.3 Análise de dados 
 

Foram avaliados os padrões de flutuação do número de brotações cítricas e 

populações de D. citri nos diferentes locais amostrados ao longo. Os números 

médios por amostragem foram calculados para brotações e populações de psilídeos, 

a partir dos quais foram confeccionados gráficos e analisados de forma visual em 

busca de padrões na dinâmica de cada variável ao longo do tempo. 

 

3.2.4 Efeito de regiões 
 

O efeito das diferentes regiões sobre o número de brotações cítricas e sobre a 

população de psilídeos foi verificado através da comparação das médias gerais de 

cada localidade. Em função da data de início e fim das amostragens nas localidades 

ter sido distinta, selecionou-se o período em que as amostragens ocorreram de 

forma simultânea em todas as áreas. No caso das variáveis relacionadas às 

brotações cítricas, em cada localidade foi selecionado apenas um pomar, para que 

as comparações fossem feitas com plantas de idades mais próximas, diminuindo o 

efeito das diferentes idades nas comparações. Os números médios das variáveis 

relacionadas às populações de psilídeos foram, por sua vez, foram calculados 

utilizando-se dados de ambos os módulos de cada localidade, resultando na média 

geral do local, para o período de amostragem considerado. 

As médias gerais de cada variável foram submetidos a análise de variância, 

utilizando-se modelos lineares generalizados e teste de Chi-quadrado, em nível de 

5% de significância. Havendo diferenças entre as médias dos tratamentos, 

procedeu-se a comparação de médias através do teste de Tukey, também em nível 

de 5% de significância. 

 

3.2.5 Efeito da idade das plantas 
 

Para avaliar a existência de influências da idade dos plantios sobre a dinâmica 

de brotações e populações de D. citri, médias gerais foram calculadas para cada um 

dos dois módulos existentes em cada localidade para todo o período de estudo. No 

caso de pomares que tiveram amostragens em períodos distintos, seja pela 

erradicação do pomar ou pelo atraso no início dos levantamentos, foi considerado 

apenas o período em que ambos os módulos tiveram amostragens simultâneas. As 
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médias do número de brotações cítricas, porcentagem de plantas com ovos e o 

número de ninfas e adultos do psilídeo foram comparados entre os dois módulos de 

cada localidade pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney, em nível de 5% de 

significância. 

 

3.2.6 Efeito de épocas do ano 
 

Médias de cada variável amostrada foram calculadas por estação do ano e 

agrupadas de modo a serem representativas de verão, outono, inverno e primavera. 

As análises foram realizadas comparando-se as médias de estações dentro de cada 

um dos módulos, de modo a verificar a existência de efeito de épocas do ano sobre 

a produção de novos brotos e níveis populacionais das diversas fases de vida de D. 

citri. Foi realizada a análise de variância utilizando-se modelos lineares 

generalizados e o teste de Chi-quadrado, em nível de 5% de significância, 

procedendo-se o teste de Tukey, também em nível de 5%, para comparação de 

médias quando houve diferenças entre os tratamentos. 

 

3.2.7 Influência de fatores climáticos e estádio fenológico dos brotos sobre a 

população de D. citri 

 

Para verificar a influência dos fatores climáticos sobre a densidade de 

brotações e população de insetos, foram realizadas análises correlação de 

Spearman, em razão dos dados não apresentarem normalidade. Anteriormente às 

análises de regressão, a influência de variáveis climáticas sobre as médias de 7, 15 

e 21 dias precedendo cada data de amostragem para definir o período a ser 

considerado foi analisada. 

Dados climáticos foram obtidos a partir das séries disponibilizadas pelo Centro 

Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO). Na inexistência de dados 

para alguns locais, obteve-se as séries disponíveis para as cidades mais próximas. 

Análises de correlação foram realizadas utilizando-se dados de temperaturas 

máximas, mínimas e médias, amplitude térmica diária média e chuva acumulada 

num período de 15 dias precedentes a cada data de amostragem, verificando-se sua 

influência sobre o número médio de brotações cítricas e comprimentos delas e sobre 

as diversas fases de vida de D. citri, 
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Para que fosse possível avaliar a influência de diferentes estádios de 

desenvolvimento das brotações sobre a população de psilídeos, foi criado um índice 

que agrupou as brotações de diferentes estádios em três categorias: V1+V2, V3+V4 

e V5+V6. O índice foi calculado multiplicando-se a porcentagem de cada estádio 

vegetativo presente em cada amostragem pelo número total de brotações 

contabilizadas na mesma data. O número de brotos em cada uma das três 

categorias foi também utilizado nas análises de regressão em conjunto com 

variáveis climáticas para avaliar a influência de brotações sobre a população de 

psilídeos.  

Todas as análises foram conduzidas no software R 3.1.1 (R Foundation for 

Statistical Computing) 

 

3.3 Resultados 
 

3.3.1 Dinâmica de brotações cítricas e populações de Diaphorina citri 
 

A dinâmica do número médio de brotos por amostra nos pomares das seis 

localidades avaliadas pode ser observada na Figura 2. Na localidade de Artur 

Nogueira, foram utilizados dados de três módulos diferentes, em função da 

erradicação e substituição de um deles no decorrer do estudo. 

Na região citrícola sul, as duas localidades, Artur Nogueira e Botucatu, 

apresentaram períodos mais definidos de queda na produção de novos brotos, com 

números médios próximos, mas com amplitude de picos diferentes. Nos pomares de 

Artur Nogueira (Figura 3-A), em novembro de 2012, houve a substituição de um 

módulo da variedade ‘Pera’, com plantio em 1998, por outro da variedade ‘Pera Rio’, 

implantado em 2010. A flutuação, no início do experimento, tendeu a ser semelhante 

nos dois módulos de idades diferentes, variando, durante o ano de 2012, de 5 a 25 

brotos por amostra (Figura 3-A). 

A partir da substituição de um dos módulos por outro implantado em 2010, 

percebe-se maior variação no número de brotos em cada um dos talhões. A 

amplitude do número médio de brotos produzidos foi maior no módulo de ‘Valência’, 

chegando a picos mais elevados, bem como períodos com números muito reduzidos 

de brotos. Picos de produção de brotações foram verificados para o módulo de 

‘Valência’ (implantado em 2004) em dezembro e janeiro de 2013, com valores 
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próximos a 30 brotos por amostra e durante julho a setembro do mesmo ano, 

chegando 35. Durante os meses de fevereiro a junho de 2013 verificou-se grande 

redução na produção de brotações neste módulo. O módulo de ‘Pera Rio’ (2010) 

apresentou picos de brotações em épocas semelhantes, sendo, contudo, menos 

concentrados. Apesar dos valores médios de brotos por amostra terem sido 

menores, o período de produção foi mais extenso, com menor tempo sem novos 

brotos. Pode-se observar certa diferenciação no comportamento da produção de 

brotos de um ano para outro, sendo que em 2013 a variação no número médio de 

brotos foi mais brusca, chegando a valores mais elevados, durante um período mais 

definido. 

Nos pomares da outra localidade da região sul, Botucatu, pouca distinção entre 

a flutuação da produção de brotações pôde ser feita entre os dois módulos (Figura 

3.B). As plantas tenderam a brotar em épocas e em quantidades semelhantes. 

Períodos de picos de brotações, em ambos os módulos, foram identificados em 

outubro de 2011, chegando a aproximadamente 70 brotos por amostra em cada 

módulo e, de forma mais frequente, de julho a outubro de 2012. Durante um período 

de aproximadamente oito meses, de novembro de 2011 a junho de 2012, houve 

pouca produção de brotações. De forma geral, para a região sul houve maior fluxo 

vegetativo dos últimos meses do inverno ao início da primavera. Além disso, 

percebe-se padrão diferente entre os mesmos períodos dos anos de 2011 e 2012, 

quando no primeiro houve produção de brotos de forma bastante intensa num 

período mais curto, mais concentrada na primavera, sendo observado, no ano 

seguinte, alongamento desse período de produção de brotações, avançando ao 

longo dos meses de verão. 

Na região citrícola noroeste, representado pelos pomares de Fernandópolis e 

Jales (Figuras 3-C e 3-D), houve intensa produção de brotações cítricas durante 

todo o período de estudo. O comportamento caótico nessas localidades dificultou a 

identificação de períodos de picos de produção de brotações. Em Fernandópolis, as 

épocas de fluxos vegetativos formaram um padrão muito parecido nos dois módulos, 

mesmo sendo de nove anos a diferença de estabelecimento destes pomares. Em 

Jales, durante o período de janeiro a maio de 2013, observou-se produção 

diferenciada no módulo de plantas mais velhas, chegando a um pico próximo a 50 

brotos por amostra em março, enquanto no módulo de plantas mais novas, neste 

mesmo período, o número médio por amostra situou-se próximo a 10. Nas demais 
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épocas, pouca variação foi observada nestas áreas. A produção de brotações 

durante no ano de 2012, em Jales, foi maior do que aquela verificada no ano 

seguinte, mantendo número de brotos, em geral, acima de 40 por amostra. 

Em Itápolis, a amostragem no módulo mais velho, estabelecido em 2004, 

iniciou-se em setembro de 2011, enquanto que o outro módulo, implantado em 2009, 

teve as amostragens iniciadas a partir de janeiro de 2012 (Figura 3.E). No início dos 

levantamentos, observou-se um grande fluxo vegetativo, alcançando média de 

brotos por amostra superior a 100 em outubro de 2011, sendo esse o maior pico 

dentre todas as regiões avaliadas. Os níveis de brotos permaneceram elevados, 

com médias acima de 40, até o fim do verão para posteriormente passar por um 

período de menor fluxo vegetativo, de abril a outubro de 2012. A partir do início das 

amostragens no módulo de plantas mais novas, verificou-se pouca variação entre o 

padrão de produção de brotações exibido pelos dois módulos. Novos fluxos 

vegetativos foram observados ocorrendo a cada 2 ou três meses, em picos 

sucessivos em outubro e novembro de 2012, março e abril de 2013 e julho a agosto 

do mesmo ano. 

Na outra localidade da região central, em Vista Alegre do Alto, a dinâmica de 

brotações também foi, semelhante entre os módulos apesar da grande diferença de 

idade entre eles. Períodos de picos de brotações nos pomares foram observados 

durante a primavera de 2011 e primavera e verão de 2012 (Figura 3-F). Uma 

redução marcante no número de brotações nos dois módulos foi observada de 

dezembro de 2011 a agosto de 2012, com súbito aumento de brotações em 

setembro. 

Nas áreas em Artur Nogueira, Botucatu e Vista Alegre do Alto, observou-se a 

ocorrência um período de redução na produção de brotações, próximo ao mês de 

abril, com duração distinta em cada área. Além disso, com exceção dos pomares de 

Jales e Fernandópolis, onde uma variação caótica foi observada, ocorreram 

comportamentos diferentes de um ano para o outro nos pomares avaliados.  
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Figura 3 – Flutuação do número médio de brotações cítricas em amostragens ao longo de 
dois anos, em diversos pomares do Estado de São Paulo. A - Artur Nogueira; B - 
Botucatu; C - Itápolis; D – Vista Alegre do Alto; E - Fernandópolis; F - Jales 
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Porcentagem de plantas com ovos de D. citri 

 

A porcentagem de plantas com ovos de D. citri durante o decorrer do estudo foi 

bastante variada em cada região (Figura 4). Em algumas localidades, períodos 

bastante definidos de maior porcentagem de plantas com ovos puderam ser 

identificados, enquanto em outras localidades a presença de ovos do psilídeo nas 

plantas foi constante ao longo de todo o tempo do levantamento. 

Na região sul do parque citrícola paulista, ovos foram identificados num maior 

número de plantas ao final de 2011 e início de 2012. Em Artur Nogueira, os níveis 

mais elevados foram identificados em janeiro de 2012, quando 20% das plantas 

tinham ovos do inseto, cuja presença foi detectada até o mês de maio em 

porcentagens que variaram de 5 a 15% (Figura 4-A). Após esse período, os ovos 

voltaram a ser detectados somente no pomar mais novo da variedade ‘Pera Rio’, a 

partir de janeiro 2013, quando 5% das plantas apresentavam ovos de D. citri. A 

presença de ovos continuou baixa durante o ano até a última amostragem realizada, 

em setembro de 2013, quando foram encontrados ovos em 40% das plantas. 

Nos pomares de Botucatu, durante o ano de 2011, foram identificados ovos 

apenas em dezembro, mas em níveis que chegaram a 45% em um dos módulos e 

15% no outro (Figura 4-B). Nesta localidade a presença de ovos do psilídeo foi 

diferente entre os dois módulos, visto que foram encontrados ovos nas plantas em 

12 datas de amostragem nas plantas mais velhas, contra apenas 5 do módulo mais 

jovem. A porcentagem de plantas com ovos se mostrou mais alta também no módulo 

mais velho. Picos foram identificados em dezembro de 2011, maio e julho de 2012. 

De forma geral, a quantidade de plantas com ovos de D. citri foi baixa, com presença 

variando de 5 a 20%, assemelhando-se ao comportamento observado no pomar em 

Artur Nogueira, situado na mesma região. 
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Figura 4 – Porcentagem de plantas cítricas com ovos de Diaphorina citri em amostragens ao longo de 
dois anos, em diversos pomares do Estado de São Paulo. A - Artur Nogueira; B - Botucatu; 
C - Itápolis; D – Vista Alegre do Alto; E - Fernandópolis; F - Jales 
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Na região noroeste a porcentagem de plantas com ovos foi consideravelmente 

baixa, concentrando-se em épocas bastante definidas. Em Fernandópolis foram 

encontrados ovos em apenas três datas de amostragem em cada módulo (Figura 3-

C). Enquanto nas plantas mais jovens foram observados ovos em dezembro de 

2011, fevereiro e novembro de 2012, nas mais velhas foram identificados em 

fevereiro e novembro de 2012 e janeiro de 2013. Percebe-se que a presença de 

ovos deu-se de forma mais restrita ao longo dos anos de estudo. Plantas com ovos 

foram identificadas sempre em épocas próximas ao início e fim de cada ano. A 

porcentagem máxima de plantas com ovos foi de 30% em janeiro de 2013, numa 

única amostragem. 

Em Jales também se verificou, em geral, pouca presença de ovos durante 

período de avaliação. Nesta área, houve flutuação diferenciada entre os dois 

módulos (Figura 4-D). No pomar composto pela variedade ‘Folha Murcha’, em 

apenas uma amostragem foi possível identificar ovos do psilídeo nas plantas 

avaliadas. Nesta avaliação, em maio de 2013, apenas 5% das plantas apresentavam 

ovos do inseto. Por outro lado, no módulo mais novo, composto pela variedade 

‘Valência Americana’, em 12 datas observou-se a presença de ovos. A presença de 

ovos neste pomar se concentrou de janeiro a maio de cada ano e em outubro e 

agosto de 2012 e 2013, respectivamente, com níveis inferiores a 20% de plantas 

com ovos. A exceção foi um pico consideravelmente mais elevado em janeiro de 

2013, quando 70% das plantas continham ovos de D. citri. 

Na região citrícola central, a proporção de plantas com ovos foi, em geral, mais 

elevada que nas demais regiões. Maior proporção ocorreu em cada avaliação e de 

forma mais distribuída ao longo do ano. Em Itápolis (Figura 4.E), no módulo mais 

velho foram encontrados ovos do psilídeo em 30% das avaliações, com presença 

concentrada no final do inverno e início da primavera de 2012. O pico de presença 

de ovos neste módulo ocorreu na primavera de 2012, com níveis que chegaram a 

70% de plantas com ovos nas avaliações de agosto e setembro (Figura 4-E). No 

módulo mais jovem foram registrados ovos em 43% datas de amostragem, com 

presença ampla durante todo o período de avaliação, mas com maiores níveis de 

maio de 2012 a fevereiro de 2013. O pico de plantas com ovos neste módulo 

ocorreu em agosto de 2012, quando foram detectados ovos do psilídeo em 75% as 

plantas. 
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 Em Vista Alegre do Alto, a presença de ovos foi elevada durante todo o 

período de estudo (Figura 4-F). Verificou-se diferença no padrão de ocorrência de 

ovos entre os módulos de diferentes idades, verificado pela maior proporção de 

plantas com ovos a cada avaliação e em maior número de amostragens no pomar 

mais jovem. Neste módulo, implantado em 2005, a presença de ovos foi constatada 

em 70% das amostragens. Os picos da presença de ovos ocorreram de forma 

frequente ao longo do ano, chegando a 90% de plantas com ovos em dezembro de 

2012. Durante o período de avaliações não foi observada diferença marcante de um 

ano para o outro na amplitude ou frequência de picos. No módulo de plantas mais 

velhas foram identificados ovos em 42% das amostragens, com níveis, em geral, 

menores que aqueles do pomar mais jovem. Neste módulo, os picos ocorreram em 

épocas restritas, nos meses de verão de cada ano e na primavera de 2012, com 

máximo de 55% de plantas com ovos em outubro deste ano. 

 

Ninfas de D. citri 

 

A dinâmica populacional de ninfas de D. citri presentes nos locais de estudo 

pode ser verificada na Figura 5. A ocorrência dessa fase de vida do inseto foi menos 

frequente nos pomares da região noroeste, apesar de ter alcançado níveis 

populacionais mais elevados em Jales em épocas bastante restritas. 

Em Artur Nogueira, a flutuação do número médio de ninfas foi semelhante 

àquela observada da porcentagem de plantas com ovos. Ocorreram picos 

populacionais em todas as estações, mas de forma alternada nos pomares. O 

primeiro pico ocorreu em março de 2012, no pomar da variedade ‘Pêra’, plantado em 

1998, com média de 1,25 ninfa por amostra. De janeiro a maio de 2012 não foram 

encontradas ninfas nos pomares, ficando então ausentes até setembro do mesmo 

ano. Em dezembro, verificou-se um pico no pomar mais novo, acompanhado de 

populações menores até abril. Em março e outubro ocorreram aplicações de 

inseticidas na área. Em junho verificou-se novo aumento populacional, desta vez no 

pomar da variedade ‘Valência’ e por fim, em agosto um novo aumento, alcançando 

as maiores populações de ninfas registrado na área, 1,95 ninfas por amostra. 

Amplitudes de picos foram semelhantes ao longo do tempo para os dois módulos e 

puderam ser observados em épocas semelhantes, nos meses de primavera e verão. 
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Nas áreas de Botucatu a dinâmica populacional de ninfas se mostrou diferente 

entre os anos. Enquanto ao final de 2011 e início do ano seguinte ocorreram picos 

mais elevados e em épocas mais restritas, no decorrer de 2012, as populações de 

ninfas ocorreram em menores níveis e de forma mais ampla. No primeiro caso, mais 

ninfas eram encontradas no pomar mais jovem, alcançando 1,6 ninfas por amostra 

em dezembro de 2011. No ano seguinte, ninfas de D. citri foram encontradas por um 

período mais amplo no pomar mais velho. A fase imatura do inseto esteve presente 

do inverno ao verão de 2012, em reduzidos níveis populacionais. Os pomares da 

região sul foram aqueles que apresentaram picos menos expressivos, mas ainda 

assim, o inseto esteve presente em maior número de amostragens se comparado 

aos pomares de Jales e Fernandópolis. 

Na região noroeste ocorreram períodos restritos de picos populacionais de 

ninfas, normalmente associados à primavera e verão (Figuras 5-C e 5-D). Em 

Fernandópolis médias de aproximadamente 1 ninfa por amostra foram encontradas 

em novembro e dezembro de 2011 no pomar mais novo, enquanto que no ano 

seguinte picos de ninfas foram observados em outubro e novembro de 2012 e 

janeiro de 2013 no pomar mais velho, alcançando 4,15 ninfas por amostra neste 

último mês. A partir de fevereiro até o fim do estudo a população de ninfas foi 

reduzida, não sendo encontradas mais ninfas, com exceção de uma amostragem em 

março de 2013, que contabilizou 0,1 ninfa por amostra no pomar mais novo. 

Nos pomares de Jales ocorreram médias populacionais de ninfas bastante 

reduzidas no pomar mais velho. Apenas em três amostragens foram encontradas as 

fases jovens do psilídeo, em janeiro, julho e setembro de 2013, com médias de 0,4, 

0,15 e 0,1 ninfa por amostra, respectivamente. Já no pomar mais novo, a presença 

de ninfas foi maior, sendo identificadas em 37,5% das amostragens. A dinâmica de 

ninfas nesta localidade pode ser observada na figura 5-D. É importante observar-se 

que a escala do gráfico não permite identificar com precisão a maioria das épocas 

de ocorrência de ninfas, devido ao grande pico ocorrido em janeiro de 2013, quando 

havia, em média, 68,2 ninfas por amostra. 

Na região central ocorreram maiores populações de ninfas nos pomares mais 

jovens de cada localidade. Nas plantas mais velhas, picos populacionais foram mais 

restritos. Em Itápolis esses picos ocorreram principalmente em novembro de 2012 e 

janeiro de 2013, com médias de 18,9 e 11,5 ninfas, respectivamente. No módulo 
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mais novo, ocorreram picos com número médio de insetos mais elevado, chegando 

a 27,2 ninfas por amostra em novembro de 2012. 

Em Vista Alegre do Alto os picos populacionais de ninfas ocorridos no pomar 

mais novo foram verificados em épocas semelhantes em cada ano, em outubro de 

2011, janeiro e março de 2012 e novamente em outubro e dezembro de 2012 e 

fevereiro de 2013. É possível observar-se a tendência de populações mais elevadas 

em 2012, em relação a 2011, em ambas as localidades da região central. No pico 

populacional de fevereiro de 2012, foram contabilizadas, em média, 48,1 ninfas por 

amostra, sendo o maior número médio encontrado nessa região durante todo o 

estudo. 

Com exceção dos pomares da região sul, é clara a maior presença de ninfas 

nas amostragens do ano de 2012 se comparadas ao ano anterior, sendo, em alguns 

casos, cinco vezes superior aos picos de 2011. Esse fato ilustra a grande variação 

que pode ocorrer nas populações de insetos de um ano para o outro, nas mesmas 

regiões. 

 

Flutuação populacional de adultos de D. citri 

 

A flutuação populacional de adultos foi investigada por meio de inspeções 

visuais (amostragem direta) e armadilhas adesivas amarelas. A amostragem direta 

de insetos adultos identificou populações reduzidas em Artur Nogueira, distribuídas 

ao longo do período de amostragem nessa localidade (Figura 6). Durante todo o 

período de estudo, houve duas épocas onde não foram observados adultos nas 

plantas, ambas em meses de outono e inverno. Em 2012, houve queda na 

população de junho a agosto e, no ano seguinte, de março a junho. Por outro lado, 

as maiores populações ocorreram em janeiro, fevereiro e outubro de 2013, meses de 

verão e primavera. No pomar de ‘Pera Rio’ de 2010, que substituiu o pomar da 

variedade ‘Pera’ de 1998, foram verificadas as maiores médias de insetos de Artur 

Nogueira, chegando em fevereiro de 2013 a 0,5 insetos por amostra. 

Em Botucatu as médias populacionais também foram baixas, com picos 

populacionais ocorrendo nos meses de verão. No pomar mais velho a presença de 

insetos adultos foi mais frequente e, normalmente, associada a médias mais 

elevadas se comparadas às plantas mais novas (Figura 6-B). Além disso, pode-se 
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observar a maior presença de insetos e em maior número durante o ano de 2012, 

em relação ao mesmo período de 2011. 

Na região noroeste observaram-se comportamentos opostos nas duas 

localidades com relação ao local de maior população de insetos adultos. Em 

Fernandópolis, a presença de adultos de D. citri se deu de forma mais frequente no 

módulo de plantas mais velhas, com picos populacionais ocorrendo em fevereiro e 

novembro de 2011, com valor máximo de 0,6 psilídeos por amostra. No pomar mais 

novo, ainda em Fernandópolis, insetos adultos foram identificados apenas em cinco 

datas de amostragem e com população média inferior a 0,3 adultos por amostra. 

Em Jales, ao contrário de Fernandópolis, adultos de D. citri estiveram 

presentes de forma mais frequente no pomar mais novo. Nesta localidade a 

amostragem direta identificou insetos em poucos períodos, sendo o mais importante 

de outubro de 2012 a abril de 2013. Nesta localidade a maior população média 

encontrada foi de 1,8 adultos por amostra, em novembro de 2012. Nas demais 

épocas médias muito reduzidas foram observadas. 

As populações de adultos em Itápolis apresentaram flutuação semelhante nos 

dois módulos, com picos entre dezembro e fevereiro de cada ano. Neste local 

ocorreu um incremento considerável no número de insetos adultos em 2012, em 

relação ao ano anterior. Enquanto que em 2011, durante no período de pico 

ocorreram 0,5 insetos por amostra, no ano seguinte o valor máximo chegou a 5,5. 

Nos pomares de Vista Alegre ocorreram picos populacionais de adultos de 

forma mais frequente no pomar mais novo. Nesta localidade da região central 

ocorreram populações mais elevadas durante períodos mais longos, se comparadas 

a outras regiões (Figura 6-F). A população de insetos tendeu a aumentar durante a 

primavera e alcançar seu ápice no verão, chegando a 4 insetos por amostra, em 

média, em dezembro de 2012. Nas demais épocas o inseto permaneceu presente 

na área, mas em menor número, não sendo observado em apenas três dentre 40 

datas de amostragem. No pomar mais velho, populações bastante reduzidas foram 

observadas durante a maior parte do tempo, com médias de no máximo 0,5 insetos 

por amostra de agosto de 2011 a setembro de 2012, quando ocorreu um expressivo 

aumento populacional. A população neste pomar permaneceu elevada de outubro a 

dezembro de 2012, com números médios de insetos variando de 1,1 a 2,7. 
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 Figura 5 – Flutuação do número médio de ninfas de Diaphorina citri em amostragens ao longo 
de dois anos, em diversos pomares do Estado de São Paulo. A - Artur Nogueira; B - 
Botucatu; C - Itápolis; D – Vista Alegre do Alto; E - Fernandópolis; F - Jales 
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Figura 6 – Flutuação do número médio de adultos de Diaphorina citri em amostragens ao longo 
de dois anos, em diversos pomares do Estado de São Paulo. A - Artur Nogueira; B - 
Botucatu; C - Itápolis; D – Vista Alegre do Alto; E - Fernandópolis; F - Jales 
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Adultos de D. citri amostrados com armadilhas adesivas 

 

Os dados de captura de adultos de D. citri em armadilhas adesivas amarelas 

apresentaram, em geral, maior sensibilidade às variações populacionais nas áreas 

avaliadas (Figura 7). Na região sul, períodos de ausência de insetos das 

amostragens ocorreram nas duas localidades, Artur Nogueira e Botucatu. Na 

primeira, insetos adultos não foram capturados nas armadilhas de maio a agosto de 

2012. Nas demais épocas houve níveis variados de adultos nas armadilhas, com 

picos normalmente associados a meses de primavera e verão. A flutuação da 

captura de insetos no módulo mais velho, da variedade ‘Valência’, foi mais 

expressiva, com picos mais acentuados, capturando insetos de forma contínua de 

agosto de 2012 até o fim dos levantamentos, em setembro de 2013. Neste pomar, 

em fevereiro de 2013, capturou-se, em média, 10,8 insetos por armadilha por 

quinzena, sendo a maior média dos pomares da região sul durante todo o período 

de estudo. O módulo que foi incluído no decorrer do estudo, da variedade ‘Pera Rio’, 

apresentou flutuação em períodos semelhantes e com amplitude próxima ao 

anteriormente citado. 

Em Botucatu houve pouca captura de insetos de agosto a outubro de 2011 e 

de março a setembro de 2012. No pomar mais novo ocorreram capturas em apenas 

sete datas de amostragem, com médias de insetos por armadilha por quinzena 

variando de 0,1 a 0,9. A presença do inseto neste módulo se deu apenas de 

novembro de 2011 a janeiro do ano seguinte e de outubro de 2012 a janeiro de 

2013. No módulo de plantas mais velhas os períodos de captura ocorreram em 

épocas semelhantes, mas o inseto foi encontrado nas amostragens em épocas de 

população reduzida, quando estava ausente do outro pomar. Neste caso os picos 

populacionais ocorreram em dezembro de 2011, com 1,2 insetos por armadilha por 

quinzena, e de novembro de 2012 a janeiro de 2013, quando as médias chegaram a 

2,6. 

A captura de insetos adultos em armadilhas adesivas ocorreu em épocas 

semelhantes nos dois módulos de Fernandópolis. A amostragem com armadilhas 

adesivas indicou presença de insetos em períodos que não haviam sido encontrados 

pela amostragem direta. Ainda assim, de junho a agosto de 2012, não foram 

identificados insetos adultos nos pomares. No módulo de plantas mais jovens os 

picos populacionais foram maiores no fim de 2011 e início de 2012, se comparados 



 55 

ao fim de 2012 a início de 2013, mas nesse segundo período as capturas foram 

mais frequentes ao longo do tempo (Figura 7-C). No pomar mais velho o pico 

populacional ocorreu de forma mais tardia, em março de 2012, com média de 2 

insetos por armadilha por quinzena. A partir daí e até o fim do experimento picos 

populacionais foram identificados da primavera ao outono do ano seguinte com 

médias de no máximo 1 psilídeo por armadilha. 

Em Jales, assim como na amostragem direta, houve maior presença de 

psilídeos no pomar mais novo mas, armadilhas adesivas mostraram presença do 

inseto em períodos mais amplos (Figura 7-D). A captura de insetos no pomar mais 

novo foi distinta do outro pomar na mesma localidade e daqueles localizados em 

Fernandópolis, na mesma região do parque citrícola, apresentando pico 

populacional mais amplo e com maior número médio de inseto. Durante a maior 

parte do 2011, até outubro de 2012, médias de capturas quinzenais alcançaram um 

máximo de 1,3 psilídeos. A partir de então ocorreu aumento da população, 

chegando a média de 17 psilídeos por armadilha por quinzena em janeiro de 2013. 

No módulo de plantas mais velhas, a captura de psilídeos adultos foi mais frequente 

no início dos levantamentos, de setembro de 2011 até abril de 2012. Na segunda 

metade desse ano, ocorreram picos em outubro com médias mais elevadas que no 

ano anterior, mas em períodos mais restritos. Um novo pico populacional foi 

verificado na última amostragem, em setembro de 2013, quando a população 

possivelmente apresentaria comportamento semelhante a aquele verificado no ano 

anterior. 

Nos pomares da região citrícola central, ocorreram as populações mais 

elevadas de D. citri capturadas em armadilhas adesivas (Figuras 7-E e F). Nos dois 

pomares de Itápolis a flutuação do número de insetos adultos em armadilhas se deu 

de forma bastante similar. Períodos de picos foram mais restritos entre o fim de 2011 

e início de 2012, estando mais relacionados aos meses de verão, e mais amplos, 

com maiores médias de capturas de 2012 para 2013. Nesse segundo período a 

população elevou-se já a partir do fim do inverno, com médias de 2,9 psilídeos por 

armadilha por quinzena em agosto no pomar mais velho, chegando a 27,4 em 

setembro, quando a maior média de captura foi observada. A captura de insetos 

adultos permaneceu elevada até março de 2013, quando então houve redução no 

número de insetos. Assim como foi verificado em outras regiões, em 2012 a 

amplitude dos níveis populacionais foi consideravelmente maior. Adultos de D. citri 
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nessa localidade estiveram presentes em 97% das amostragens, evidenciando as 

boas condições da região para o desenvolvimento e manutenção de altas população 

do inseto. 
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Figura 7 – Flutuação do número médio de adultos de Diaphorina citri capturados em 
armadilhas adesivas amarelas, em amostragens ao longo de dois anos, em 
diversos pomares do Estado de São Paulo. A - Artur Nogueira; B - Botucatu; C 
- Itápolis; D – Vista Alegre do Alto; E - Fernandópolis; F – Jales 
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Em Vista Alegre do Alto, adultos de D. citri foram capturados em armadilhas 

adesivas durante a maior parte do estudo. Assim como verificado em Itápolis, os 

insetos estiveram presentes em mais de 97% das amostragens. Apesar da presença 

ao longo de todo o ano, períodos de picos mais evidentes estiveram relacionados à 

primavera e verão de cada ano. No pomar mais novo foram encontrados os maiores 

números de psilídeos adultos. Entretanto, foi no pomar mais velho, durante o 

período de pico ocorrido na primavera de 2012, que se observaram as maiores 

médias de insetos dentre todas as áreas, chegando a 61,8 psilídeos por armadilha 

por quinzena, numa avaliação de outubro de 2012. Dessa forma, observa-se que a 

flutuação populacional foi mais concentrada no pomar mais velho, com níveis 

populacionais em geral menores, podendo ocorrer elevações populacionais súbitas 

em determinadas épocas, superando inclusive pomares com maior presença do 

inseto. Nessa localidade, também se observou um grande incremento nas 

populações de 2012 em relação àquelas de 2011, evidenciando certa sazonalidade 

das populações do inseto que podem alcançar níveis muito elevados em 

determinados anos. 

 

3.3.2 Efeito de regiões 
 

A comparação de produção de brotações cítricas e populações de D. citri entre 

as diferentes regiões foi realizada com dados de amostragens realizadas entre 

dezembro de 2011 e janeiro de 2013, período no qual houve levantamentos 

ininterruptos em todas as regiões. A análise indicou diferenças significativas nos 

números médios encontrados em cada localidade para todas as variáveis analisadas 

(Tabelas 2 e 3). Considerando-se as brotações cítricas, tanto o número médio (X² = 

184,8; G.L. = 5; P < 0,01) quanto o comprimento delas (X² = 13,2; G.L. = 5; P = 0,02) 

foram distintos nas regiões estudadas. 
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Tabela 2 – Número médio(1) (±EPM) de brotações cítricas por 0,25 m² e comprimento médio destas 
(cm) em pomares de seis locais do Estado de São Paulo, no período de dezembro de 
2011 a janeiro de 2013 

Local Número de brotações 
Comprimento de brotações 

(cm) 

Artur Nogueira 15,0 ± 1,6 d 11,0 ± 0,8 ab 

Botucatu 20,5 ± 3,1 bc 10,4 ± 0,9 ab 

Fernandópolis 16,6 ± 1,4 cd 9,3 ± 0,5 ab 

Itápolis 24,9 ± 3,0 b 11,8 ± 0,5 a 

Jales 35,3 ± 3,1 a 11,5 ± 1,0 ab 

Vista Alegre do Alto 15,6 ± 2,0 d 8,2 ± 0,5 b 

(1) Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de probabilidade 

 

Apesar das diferenças significativas entre as regiões, não foi identificado um 

padrão entre as regiões. No período considerado, o maior número médio de brotos 

por amostra foi encontrado na localidade de Jales (35,34) e o menor em Artur 

Nogueira (15,01), Vista Alegre do Alto (15,57) e Fernandópolis (16,63), que não 

diferiram entre si. 

O comprimento médio de brotações diferiu apenas entre Itápolis (11,8) e Vista 

Alegre do Alto (8,2) (Tabela 2). No caso dessa variável, assim como verificado para 

o número médio de brotações, não houve padrão diferenciado entre as regiões 

citrícolas consideradas, visto que os únicos pomares que apresentaram diferenças 

significativas entre si são da região central, enquanto que os demais não diferiram 

de forma significativa. 

 

Tabela 3 – Número médio(1) (±EPM) de Diaphorina citri e porcentagem média de plantas com presença 
de ovos do psilídeo em pomares de seis locais do Estado de São Paulo, no período de 
dezembro de 2011 a janeiro de 2013 

Local 
Plantas com 

ovos (%) 
Ninfas Adultos Adultos/armadilha 

Artur Nogueira 2,50 ± 0,08 b 0,08 ± 0,03 c 0,04 ± 0,01 ab 0,37 ± 0,09 d 

Botucatu 3,30 ± 0,10 b 0,10 ± 0,04 c 0,07 ± 0,01 b 0,33 ± 0,13 d 

Fernandópolis 1,52 ± 0,06 b 0,12 ± 0,06 c 0,04 ± 0,02 b  0,28 ± 0,07 d 

Itápolis 15,10 ± 0,35 a 2,00 ± 0,62 ab 0,56 ± 0,17 ab 5,04 ± 1,33 b 

Jales 1,64 ± 0,09 b 1,13 ± 0,84 b 0,13 ± 0,06 ab 1,07 ± 0,40 c 

Vista Alegre do 
Alto 

16,72 ± 0,31 a 2,48 ± 0,69 a 0,63 ± 0,15 a  7,61 ± 1,94 a 

(1) Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade 
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O fator região foi significante na densidade populacional de D. citri em todas as 

fases de vida do inseto (Tabela 3). A porcentagem de plantas com ovos apresentou 

diferenças significativas em função das localidades avaliadas (X² = 964,45; G.L. = 5; 

P < 0,001). Os dois pomares da região central, Itápolis e Vista Alegre do Alto, 

apresentaram as maiores porcentagens médias de plantas com ovos, no período 

considerado na análise. As médias identificadas no período, de 15,1 e 16,7% em 

Itápolis e Vista Alegre do Alto, respectivamente, foram consideravelmente mais 

elevadas que aquelas encontradas nos demais locais do estudo, que não diferiram 

entre si e cujo valor máximo foi de 3,3%, registrado em Botucatu. Nesse caso, ao 

contrário do que foi verificado para as variáveis número médio de brotações e 

comprimento de brotações, houve um padrão claro entre as regiões, visto que os 

pomares com maiores porcentagens médias de plantas com ovos se localizavam na 

região citrícola central. 

Houve diferenças significativas no número médio de ninfas de D. citri entre as 

regiões avaliadas (X² = 173,09; G.L. = 5; P < 0,001). Também na região citrícola 

central foram contabilizadas, em média, mais ninfas nas plantas. Os pomares de 

Vista Alegre do Alto e Itápolis tiveram os maiores números médios de ninfas, sendo 

que este último não diferiu estatisticamente da população presente nos pomares de 

Jales. Enquanto que os pomares localizados na região central apresentaram número 

médio de ninfas por amostra superior a 2, os demais pomares, com exceção 

daqueles localizados em Jales, apresentaram médias inferiores a 0,15 ninfas por 

amostra, evidenciando a grande disparidade considerando essa fase de vida do 

inseto. 

A população de insetos adultos também diferiu estatisticamente entre as 

regiões estudadas, tanto pela amostragem direta (X² = 40,75; G.L. = 5; P < 0,001), 

quando pela amostragem indireta, com armadilhas adesivas (X² = 517; G.L. = 5; P < 

0,001). No caso da amostragem direta, houve diferenças significativas apenas entre 

os pomares de Vista Alegre do Alto, que contou com o maior número médio de 

insetos (0,63), e os pomares de Botucatu (0,07) e Fernandópolis (0,04). Apesar da 

grande diferença numérica entre os demais pomares, estes não diferiram 

estatisticamente entre si. 

No caso da amostragem de insetos adultos com armadilhas adesivas 

amarelas, a população de D. citri foi, novamente, bastante elevada nos pomares da 

região central. Os pomares de Vista Alegre do Alto, assim como ocorreu para 
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população de ninfas e presença de ovos, foram aqueles que apresentaram as 

maiores médias populacionais (Tabela 3). Neste local, no período considerado na 

análise, foram capturados, em média, 7,61 insetos por armadilha por quinzena. Em 

Itápolis foram contabilizadas médias gerais de adultos também bastante elevadas, 

com 5,04 insetos por armadilha por quinzena, sendo local de ocorrência da segunda 

maior população entre as áreas avaliadas nesse o período. Em seguida, Jales 

apresentou média de 1,07 insetos por armadilha por quinzena, sendo 

estatisticamente diferente das demais áreas, que, por sua vez, não diferiram entre si. 

Foram realizados, em fevereiro e março de 2012, levantamentos nas áreas 

utilizadas no estudo para identificar a quantidade de plantas com sintomas de HLB 

em cada localidade (Tabela 4). A localidade com maior proporção de plantas 

suspeitas era Vista Alegre do Alto, onde ambos os talhões se encontravam com 

proporções muito altas de plantas com sintomas da doença, ultrapassando 95% no 

caso das plantas mais jovens. As demais localidades diferiram bastante dos valores 

identificados em Vista Alegre do Alto, mas ainda assim o segundo local com maior 

número de plantas suspeitas também se localizava na região central, Itápolis. A 

região sul apresentou proporção de plantas suspeitas variando de 0,48 a 1,56%, 

enquanto na região noroeste havia a menor quantidade de plantas suspeitas, 

totalizando apenas 0,04% num dos pomares de Jales e 0,07% em outro pomar, em 

Fernandópolis.  
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Tabela 4 – Número de plantas inspecionadas e com suspeitas de HLB em cada uma das áreas 
utilizadas nas amostragens, em levantamento realizado em Fevereiro(a) e Março(b) de 
2012 

Localidade Variedade Plantio 
Plantas 

Inspecionadas (1) Sintomáticas(2) (%) 

Fernandópolisa 
Hamlin 2009 1.435 1 0,07 

Valência 2000 1.359 0 0,00 

Jalesb 
Folha Murcha 2001 1.944 0 0,00 

Valência Americana 2007 2.560 1 0,04 

Vista Alegre do Altoa Natal 1986 808 639 79,08 
Hamlin 2005 1.555 1.485 95,50 

Botucatub 
Valência 1996 2.514 12 0,48 
Valência 2002 1.005 13 1,29 

Artur Nogueirab 
Pera 1998 513 8 1,56 

Valência 2004 1.429 17 1,19 

Itápolisa 
Valência 2004 663 31 4,68 
Valência 2009 565 13 2,30 

(1) – Número total de plantas inspecionadas 
(2) – Número de plantas com sintomas de HLB 

 

3.3.3 Efeito da idade dos plantios 
 

As análises do efeito da idade dos plantios sobre a dinâmica de brotações e 

populações de psilídeos foram feitas comparando-se os dois módulos de cada 

localidade entre si. De forma geral, as médias de produção de brotos durante todo o 

período de estudo ficaram próximas se comparados os módulos de diferentes 

idades, dentro de uma mesma região. Na maioria dos casos, apesar de diferença de 

idade das plantas, não houve diferenças significativas entre os módulos (Tabela 5).  

Os módulos localizados em Artur Nogueira não foram considerados nessa 

análise por ter ocorrido a troca de um dos pomares em função de erradicação das 

plantas, não havendo tempo suficiente de levantamento simultâneo para a 

comparação dos mesmo. Os únicos pomares que apresentaram diferenças 

estatísticas significativas foram aqueles localizados em Jales (U = 425.4,5; G.L. = 1; 

P < 0,001). Neste caso, o módulo da variedade ‘Folha Murcha’, com data de plantio 

de 2001, apresentou média geral de brotações por amostra de 34, enquanto o 

pomar da variedade ‘Valência Americana’, implantado em 2007, produziu, em média, 

30,6 brotos por amostra. Os módulos localizados em Botucatu, Fernandópolis, 

Itápolis e Vista Alegre do Alto não apresentaram diferenças entre si quanto ao 

número médio de brotações produzidas durante todo o período de estudo. Nestes 
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locais, o número médio de brotos, durante todo o período de estudo, variou de 16,0 

a 24,9 brotos por amostra, mas sempre com pouca variação entre os pomares de 

uma mesma região. 

Ao contrário da avaliação de número médio de brotações, a população de 

ninfas diferiu entre os módulos de diferentes idades na maioria dos pomares (Tabela 

5). Em Botucatu, mais ninfas foram contabilizadas, na média geral, no módulo de 

plantas mais velhas, implantadas em 1996 (U = 276.2; G.L. = 1; P = 0,04). Nos 

módulos de Itápolis foram encontradas mais ninfas do psilídeo no módulo mais novo 

(U = 376.4,5; G.L. = 1; P < 0,001), assim como em Vista Alegre do Alto, onde 

ocorreram as maiores diferenças médias no número de ninfas entre plantas de 

diferentes idades (U = 372.9; G.L. = 1; P < 0,001). Nesta localidade, um número 

médio de 4,25 ninfas por amostra foi contabilizado durante todo o levantamento no 

módulo de plantas ‘Hamlin’, com data de plantio de 2005, ao passo que apenas 1,19 

ninfas por amostra foram encontradas, em média, no módulo ‘Natal’, implantado em 

1986. Em Jales, ocorreram diferenças significativas entre os módulos (U = 491.6; 

G.L. = 1; P < 0,001), sendo que mais ninfas estavam presentes no módulo de 

plantas mais jovens, com média de 2,35, enquanto que o módulo mais velho 

alcançou média de apenas 0,01 ninfas por amostra. O pomar de Fernandópolis não 

apresentou diferenças estatísticas significativas para número médio de ninfas entre 

as plantas de diferentes idades. 
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Tabela 5 – Número médio(1) (±EPM) de brotos cítricos, ninfas e adultos de Diaphorina citri em pomares 
com diferentes idades, em diversas regiões citrícolas do estado de São Paulo, de 12/2011 a 
01/2013 

Variedade 
(Data de plantio) 

Número de 
Brotos 

População de Diaphorina citri 

Ninfas Adultos 
Adultos 

/armadilha 

Botucatu 
    

Valência (1996) 24.9 ± 0.7 a 0.10 ± 0.02 a 0.08 ± 0.01 a 0.42 ± 0.07 a 

Valência (2002) 24.9 ± 0.7 a 0.08 ± 0.03 b 0.04 ± 0.01 b 0.07 ± 0.02 b 

Itápolis 
    

Valência 2004 20.9 ± 0.6 a 1.07 ± 0.20 b 0.38 ± 0.05 a 4.46 ± 0.46 a 

Valência 2009 19.1 ± 0.5 a 1.91 ± 0.33 a 0.46 ± 0.06 a 3.88 ± 0.44 a 

Vista Alegre do Alto 
    Natal (1986) 17.5 ± 0.4 a 1.19 ± 0.233 b 0.34 ± 0.04 b 4.97 ± 0.68 b 

Hamlin (2005) 17.2 ± 0.4 a 4.25 ± 0.82 a 0.70 ± 0.06 a 6.54 ± 0.56 a 

Fernandópolis 
    

Valência (2000) 16,5 ± 0,4 a 0,15 ± 0,06 a 0,04 ± 0,010 a 0,31 ± 0,05 a 

Hamlin (2009) 16,0 ± 0,4 a 0,07 ± 0,02 a 0,01 ± 0,004 b 0,18 ± 0,03 a 

Jales 
    

F. Murcha (2001) 34.1 ± 0.7 a 0.01 ± 0.01 b 0.0049 ± 0.003 b 0.24 ± 0.05 b 

Valência A.(2007) 30.6 ± 0.6 b 2.35 ± 0.5 a 0.22 ± 0.034 a 1.83 ± 0.22 a 

(1) Médias seguidas de mesma letra, na coluna e dentro da mesma localidade, não diferem entre si 
pelo teste de Mann-Whitney, ao nível de 5% de probabilidade 

 

A diferença de idade dos plantios foi fator significante para a variável número 

médio de adultos de D. citri, amostrados de forma direta, em quatro das cinco áreas 

avaliadas, sendo que apenas em Itápolis não foram encontradas diferenças nessa 

variável entre os dois módulos de idades diferentes (Tabela 5). Neste local, média de 

0,46 ninfas foram encontradas no pomar mais novo no período de dois anos de 

estudo, enquanto que nas plantas mais velhas foram de 0,38, números que não 

diferiram pelo teste U de Mann-Whitney (U = 355.859,5; G.L. = 1; P = 0,61). Nas 

demais localidades, houve diferenças estatísticas significativas, sendo que em 

Botucatu e Fernandópolis mais insetos foram contabilizados no pomar mais velho, 

enquanto que em Vista Alegre do Alto e Jales ocorreu a situação oposta, com maior 

população de adultos nas plantas mais jovens. 

Por fim, o número médio de adultos de D. citri capturados em armadilhas 

adesivas amarelas, durante todo o período de levantamento, também foi 

influenciado pela idade das plantas em três localidades, Botucatu, Vista Alegre do 

Alto e Jales. Não houve diferenças estatísticas significativas entre o número médio 
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de insetos capturados em armadilhas em Itápolis e Fernandópolis. Nos demais, 

maiores populações do psilídeo foram detectadas nos mesmos pomares onde 

ocorreram as maiores populações de ninfas e adultos, amostrados de forma direta 

(Tabela 5). O número médio de insetos por armadilha por quinzena variou de 0,07, 

em um pomar da variedade ‘Valência’ na localidade de Botucatu, a 6,54 num pomar 

da variedade ‘Hamlin’ em Vista Alegre do Alto. Dentre os pomares que apresentaram 

diferenças estatísticas no número médio de adultos em armadilhas, dois deles 

tiveram maior população de D. citri no pomar mais novo e um no pomar mais velho, 

repetindo o padrão verificado para o número médio de ninfas e adultos, amostrados 

de forma direta. 

As análises realizadas envolvendo o número médio de brotações cítricas, 

ninfas e adultos de D. citri mostraram que há diferença nessas variáveis em função 

da idade dos plantios. Contudo, devido à ocorrência das maiores médias ter sido 

verificada tanto no pomar mais novo quanto no mais velho, dependendo da região, 

não é possível estabelecer um padrão único para essas variáveis em função da 

idade dos plantios. Em locais com plantios adjacentes com idades distintas, espera-

se que ocorram diferenças, tanto na quantidade de brotações cítricas quando nas 

populações de D. citri, entre eles. Essas diferenças na população do inseto tendem 

a se manter da fase imatura à fase adulta, indicando que os psilídeos devem 

permanecer em grandes números no pomar mais infestado pelas ninfas. 

 

3.3.4 Efeito de épocas do ano 
 

Brotações cítricas 

 

Nas seis localidades estudadas, houve efeito de épocas do ano sobre a maioria 

das variáveis (Tabela 6). Mais brotações cítricas foram produzidas no pomar de Artur 

Nogueira no inverno e na primavera (X² = 1.093,9; G.L. = 3; P < 0,001). Em seguida 

o verão foi a estação que produziu mais brotos, com valores superiores ao outono. 

No caso dos pomares de Botucatu, no pomar mais jovem, novamente inverno e 

primavera não se diferenciaram, sendo as estações onde mais brotações foram 

encontradas (X² = 1.645,8; G.L. = 3; P <0,001), seguido de verão e outono, que não 

se diferenciaram. O pomar de plantas mais velhas nesta mesma localidade 

apresentou efeito de épocas do ano (X² = 1.943,7, G.L. = 3; P < 0,001), tendo sido 
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produzidas mais brotações na primavera, seguida de inverno, verão e outono, em 

ordem decrescente. 

Nas localidades da região citrícola noroeste houve efeito de épocas do ano 

para ambas as localidades. Em Fernandópolis, ocorreram diferenças significativas e 

os mesmos padrões tanto no pomar mais jovem (X² = 895,35; G.L. = 3; P < 0,001) 

quanto no pomar mais velho (X² = 417,4; G.L. = 3; P < 0,001), com mais brotações 

produzidas, em média, no inverno, seguido da primavera e, por fim, do verão e 

outono, que não diferiram entre si.  

Em Jales, o pomar mais jovem repetiu o padrão observado nos pomares de 

Fernandópolis, com mais brotações sendo produzidas no inverno e o menor número 

no verão e outono. O pomar mais velho, por sua vez, apresentou médias mais 

elevadas no outono, seguido da primavera, verão e, por fim, inverno. Nesta 

localidade, apesar de ter havido diferenças estatísticas em ambos os pomares, 

observou-se pouca amplitude de variação entre os números médios de brotos 

encontrados. 

A primavera foi a época do ano em que os maiores números médios de 

brotações foram contabilizados nos pomares de região citrícola central. Em Itápolis, 

observou-se o efeito de épocas do ano no pomar de plantas mais novas (X² = 

1.067,3; G.L. = 3; P < 0,001) e no pomar de plantas mais velhas (X² = 2.935,8; G.L. 

= 3; P < 0,001). No primeiro caso, durante a primavera a média geral situou-se em 

26,4 brotos por amostra, seguida do verão, inverno e outono, que diferiram entre si, 

sendo que durante este último foram produzidas, em média, 12,7 brotações. No caso 

do pomar mais velho, na média dos dois anos de levantamento, foram contabilizadas 

39,6 brotações cítricas na primavera, seguida também do verão. Neste caso, 

entretanto, outono e inverno não apresentaram diferenças estatísticas significativas. 

Ainda na região central, em Vista Alegre do Alto, no pomar mais novo houve 

efeito das estações do ano (X² = 1677,4; G.L. = 3; P < 0,001), sendo que todas as 

estações diferiram entre si em relação ao número médio de brotações por amostra. 

Na primavera esse número chegou a 25,7 brotos, sendo seguida pelo inverno, verão 

e outono. No caso do pomar de plantas mais velhas, houve diferenças significativas 

entre as estações (X² = 1669,1; G.L. = 3; P < 0,001), mas nesse caso o número 

médio de brotos por amostra durante o inverno, outono e verão não diferiram 

estatisticamente, variando de 12,4 a 13,4 brotos e apresentando médias inferiores 
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àquelas verificadas durante a primavera, cujo número médio situou-se em 26,5 

brotos por amostra. 

 

Porcentagem de plantas com ovos 

 

Houve diferenças na porcentagem média de plantas com ovos de D. citri 

observada no pomar de Artur Nogueira (X² = 73,17; G.L. = 3; P < 0,001). Não foram 

encontrados ovos nas amostragens realizadas durante a primavera (Tabela 6). As 

maiores porcentagens de plantas com ovos foram verificadas durante o verão, com 

4,6%, valor acima daqueles observados no inverno e outono, com 1,1 e 1,4% de 

plantas com ovos, respectivamente. 

No pomar mais velho de Botucatu, outono, inverno e primavera não diferiram 

entre si, sendo as estações em que mais se observaram, em média, plantas com 

ovos do psilídeo. Os valores variaram entre 5,8 no outono e 3,6% na primavera, que 

não diferiu estatisticamente do verão, com apenas 2,5% de plantas com ovos. 

Contudo, no pomar mais novo, a mesma porcentagem de plantas com ovos foi 

verificada (2,1%) durante o verão e primavera, sendo os maiores valores 

encontrados neste pomar. Enquanto durante o inverno média de 0,5% de plantas 

com ovos foram contabilizadas, não foram encontrados ovos durante o outono. 

Nos pomares da região citrícola noroeste, um padrão semelhante foi observado 

em três dos quatro pomares. Nos dois pomares de Fernandópolis foram observadas 

diferenças estatísticas tanto no pomar mais novo (X² = 57,052; G.L. = 3; P <0,001) 

quanto no pomar de plantas mais velhas (X² = 110,67; G.L. = 3; P < 0,001). O 

padrão observado nestes dois pomares foi semelhante. Não foram encontrados ovos 

nas plantas durante inverno ou outono. Em ambos os pomares, maior porcentagem 

média de plantas com ovos foi observada no verão, com 4,2% no pomar mais velho 

e 2,1% no pomar mais novo, situando-se acima dos valores encontrados na 

primavera. 

Ainda na região noroeste, no pomar mais novo de Jales, houve diferenças 

estatísticas entre as estações do ano (X² = 173,59; G.L. = 3; P < 0,001) maior 

porcentagem média de plantas com ovos foram contabilizadas no verão (9,2%), 

diferindo estatisticamente das demais estações, que não diferiram entre si, exibindo 

valores médios que variaram de 0,5 a 1,7% de plantas com ovos de D. citri. No 

pomar mais velho, por sua vez, ocorreu presença muito baixa de ovos do psilídeo 
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durante toda a duração do experimento. Uma pequena porcentagem de plantas com 

ovos foi encontrada neste pomar (0,4%) apenas no outono. Nas demais épocas não 

foram encontrados ovos do inseto. 

Na região central, que apresentou a maior frequência de plantas com ovos 

durante o período de estudo, diferenças sazonais foram observadas tanto no pomar 

mais novo (X² = 29,536, G.L. =3; P < 0,001) quanto no pomar mais velho (X² = 

99,484; G.L. = 3; P < 0,001) de Itápolis. No primeiro, as maiores porcentagens 

médias de plantas com ovos foram observadas na primavera e inverno (13,8 e 

14,6%, respectivamente), que não diferiram estatisticamente entre si. Outono e 

verão não diferiram entre si, apresentando porcentagens médias de plantas com 

ovos abaixo de 9%. No pomar mais velho, a primavera também foi estação 

importante para a presença de ovos, com média geral de 14,3% de plantas com 

ovos. O inverno foi a segunda estação de maior presença de ovos, seguida de verão 

e outono, que novamente não diferiram entre si. 

Em Vista Alegre do Alto, o pomar mais novo, mostrou a maior frequência de 

plantas com ovos, 32,7%, que ocorreu durante o verão. Em seguida, primavera e 

outono não diferiram entre si, sendo estatisticamente superiores ao inverno, com 

apenas 7,5% de plantas com ovos. O pomar mais velho, por sua vez, apresentou 

frequências mais elevadas durante primavera e verão, com médias estatisticamente 

iguais. Esta última estação não diferiu, também, do inverno, apresentando médias 

mais elevadas que aquelas verificadas durante o outono. 
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Tabela 6 – Médias(1) (±EPM) do número de brotações cítricas, ninfas e adultos de D. citri e 
porcentagem de plantas com ovos em cada amostragem, em diferentes estações do 
ano, em pomares com diferentes idades de seis localidades do Estado de São Paulo  

(1) - Médias seguidas de letras iguais, dentro de cada módulo, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5% de significância 

  

Plantas com 

ovos (%)

Local
Variedade 

(plantio)

E
st

a
ç
ã
o

Brotações

Diaphorina citri

Ninfas Adultos
Adultos por 

armadilha
Inv 18,1 ± 0,6 a 1,1 ± 0,6 b 0,17 ± 0,06 a 0,02 ± 0,01 a 0,7 ± 0,17 b

Out 8,2 ± 0,5 c 1,4 ± 1,0 b 0,07 ± 0,04 b 0,00 ± 0,00 a 0,2 ± 0,09 c

Pri 17,5 ± 0,7 a 0,0 ± 0,0 c 0,04 ± 0,02 b 0,06 ± 0,02 a 0,6 ± 0,19 b

Ver 12,6 ± 0,7 b 4,6 ± 1,9 a 0,11 ± 0,05 ab 0,04 ± 0,02 a 1,5 ± 0,29 a

A
rt

u
r 

N
o

g
u
e
ir

a

Valência 

(2004)

Inv 30,6 ± 1,4 a 0,5 ± 0,5 b 0,02 ± 0,01 b 0,01 ± 0,01 b 0,0 ± 0,00 b

Out 13,4 ± 0,6 b 0,0 ± 0,0 c 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 0,0 ± 0,00 b

Pri 29,7 ± 1,3 a 2,1 ± 1,3 a 0,17 ± 0,08 a 0,05 ± 0,02 ab 0,1 ± 0,04 a

Ver 17,0 ± 1,0 b 2,1 ± 2,1 a 0,06 ± 0,04 b 0,09 ± 0,04 a 0,1 ± 0,06 a

Inv 29,0 ± 1,3 b 5,5 ± 2,0 a 0,13 ± 0,05 a 0,05 ± 0,02 a 0,0 ± 0,01 b

Out 11,9 ± 0,6 d 5,8 ± 4,2 a 0,08 ± 0,05 a 0,03 ± 0,01 a 0,0 ± 0,02 b

Pri 31,5 ± 1,4 a 3,6 ± 3,2 ab 0,09 ± 0,04 a 0,10 ± 0,02 a 0,7 ± 0,14 a

Ver 17,8 ± 1,0 c 2,5 ± 1,9 b 0,09 ± 0,06 a 0,10 ± 0,04 a 0,8 ± 0,19 a

B
o
tu

ca
tu

Valência 

(2002)

Valência 

(1996)

Inv 24,0 ± 0,8 a 0,0 ± 0,0 c 0,00 ± 0,00 c 0,01 ± 0,01 a 0,03 ± 0,02 c

Out 14,4 ± 0,7 c 0,0 ± 0,0 c 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 b 0,01 ± 0,01 c

Pri 17,1 ± 0,7 b 0,4 ± 0,4 b 0,19 ± 0,08 a 0,01 ± 0,01 a 0,2 ± 0,04 b

Ver 13,8 ± 0,6 c 2,1 ± 1,4 a 0,01 ± 0,01 b 0,03 ± 0,01 a 0,4 ± 0,09 a

Inv 21,8 ± 0,7 a 0,0 ± 0,0 c 0,00 ± 0,00 d 0,00 ± 0,00 b 0,1 ± 0,06 b

Out 15,3 ± 0,8 c 0,0 ± 0,0 c 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 0,2 ± 0,08 ab

Pri 18,8 ± 0,9 b 1,1 ± 0,8 b 0,16 ± 0,09 b 0,10 ± 0,03 a 0,3 ± 0,07 a

Ver 15,1 ± 0,7 c 4,2 ± 2,9 a 0,36 ± 0,18 a 0,04 ± 0,01 ab 0,4 ± 0,11 a

F
e
rn

a
n
d

ó
p
o
lis

Valência 

(2009)

Hamlin 

(2000)

Inv 17,7 ± 0,6 c 14,6 ± 6,6 a 0,43 ± 0,11 d 0,02 ± 0,01 d 1,5 ± 0,26 c

Out 12,7 ± 0,7 d 8,8 ± 5,8 b 0,86 ± 0,18 c 0,05 ± 0,01 c 0,6 ± 0,11 d

Pri 26,4 ± 1,4 a 13,8 ± 7,5 a 3,53 ± 1,29 a 1,51 ± 0,22 a 11,4 ± 1,53 a

Ver 21,6 ± 1,1 b 8,5 ± 5,3 b 2,53 ± 0,51 b 0,39 ± 0,06 b 3,0 ± 0,38 b

Inv 18,5 ± 0,6 c 7,9 ± 5,0 b 0,13 ± 0,04 c 0,01 ± 0,01 c 2,5 ± 0,52 c

Out 18,7 ± 1,2 c 5,0 ± 3,1 c 0,35 ± 0,12 b 0,02 ± 0,01 c 0,7 ± 0,14 d

Pri 39,6 ± 1,7 a 14,3 ± 6,3 a 1,48 ± 0,39 a 0,70 ± 0,10 a 6,8 ± 0,90 a

Ver 25,1 ± 1,3 b 4,2 ± 3,5 c 1,30 ± 0,35 a 0,35 ± 0,06 b 3,9 ± 0,56 b

Valência 

(2004)

Valência 

(2009)

It
á

p
o
lis

Inv 33,4 ± 0,9 a 0,5 ± 0,5 b 0,04 ± 0,02 d 0,02 ± 0,01 c 0,8 ± 0,19 b

Out 28,4 ± 1,2 c 1,7 ± 0,7 b 0,33 ± 0,13 c 0,05 ± 0,02 c 0,5 ± 0,10 b

Pri 31,4 ± 1,0 b 0,7 ± 0,7 b 0,93 ± 0,73 b 0,44 ± 0,09 a 2,8 ± 0,43 a

Ver 27,8 ± 1,0 c 9,2 ± 5,7 a 6,60 ± 1,46 a 0,20 ± 0,05 b 2,7 ± 0,54 a

Inv 30,1 ± 0,9 d 0,0 ± 0,0 b 0,02 ± 0,01 a 0,01 ± 0,01 a 0,0 ± 0,01 c

Out 35,9 ± 1,5 a 0,4 ± 0,4 a 0,00 ± 0,00 b 0,01 ± 0,01 a 0,1 ± 0,04 bc

Pri 31,9 ± 1,0 c 0,0 ± 0,0 b 0,01 ± 0,01 a 0,01 ± 0,01 a 0,6 ± 0,16 a

Ver 33,5 ± 1,2 b 0,0 ± 0,0 b 0,03 ± 0,03 a 0,01 ± 0,01 a 0,2 ± 0,06 b

Val. 

Americana 

(2007)

Folha 

Murcha 

(2001)

J
a
le

s

Inv 15,6 ± 0,8 b 7,5 ± 3,1 c 0,45 ± 0,15 d 0,08 ± 0,02 d 2,1 ± 0,66 c

Out 11,0 ± 0,9 d 15,8 ± 5,7 b 1,52 ± 0,37 c 0,39 ± 0,09 c 1,7 ± 0,24 c

Pri 25,7 ± 0,7 a 20,8 ± 7,9 b 3,87 ± 0,93 b 0,74 ± 0,10 b 10,5 ± 1,38 a

Ver 12,4 ± 0,6 c 32,7 ± 6,5 a 8,23 ± 2,32 a 1,17 ± 0,17 a 7,4 ± 0,75 b

Inv 13,4 ± 0,6 b 5,6 ± 2,0 b 0,09 ± 0,04 b 0,01 ± 0,01 c 1,7 ± 0,60 c

Out 13,6 ± 1,1 b 1,7 ± 1,1 c 0,11 ± 0,06 b 0,08 ± 0,03 bc 0,3 ± 0,07 d

Pri 26,5 ± 0,6 a 10,8 ± 4,7 a 1,68 ± 0,47 a 0,82 ± 0,13 a 12,0 ± 1,87 a

Ver 12,9 ± 0,7 b 8,1 ± 3,5 ab 1,87 ± 0,54 a 0,17 ± 0,04 b 2,4 ± 0,59 b

Inv - Inverno; Out - Outono; Pri - Primavera; Ver - Verão

Hamlin 

(2005)

Natal 

(1986)

V
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ta
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g
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o
 A

lto
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Número médio de ninfas 

 

As estações do ano exerceram efeito significativo sobre o número médio de 

ninfas por amostra em todos os locais estudados, com exceção de um módulo de 

Botucatu (Tabela 6). Neste local, composto por laranjeiras ‘Valência’ com plantio em 

1996, os números médios de ninfas contabilizadas em cada estação não diferiram 

entre si (X² = 2,3232; G.L. = 3; P = 0,51), variando de 0,08 a 0,13. A amostragem 

identificou populações reduzidas de ninfas nos pomares da região citrícola sul 

(Tabela 6). No módulo de plantas mais novas, ainda em Botucatu, houve efeito das 

estações do ano sobre o número médio de ninfas, sendo a primavera a estação 

onde maior número de ninfas foram identificadas (0,17), seguida de verão e inverno 

que não diferiram entre si. Durante o outono, não foram detectadas ninfas de D. citri 

neste pomar durante todo o estudo. 

No pomar de Artur Nogueira, as épocas de maior detecção de ninfas foram 

inverno e verão, com 0,17 e 0,11 ninfas por amostra, respectivamente. A média 

encontrada no verão, não diferiu daquela observada na primavera e outono. 

De forma geral, as estações que tiveram maiores populações de ninfas foram 

coincidentes com aquelas que apresentaram maior presença de ovos, com 

pequenas variações em alguns pomares. 

Em ambos os pomares de Fernandópolis, não foram encontradas ninfas 

durante os meses de inverno. Durante o outono, no pomar mais novo, ninfas 

também estiveram ausentes dos levantamentos, e estiveram presentes em números 

muito reduzidos no pomar mais velho, com média de apenas 0,005 ninfas por 

amostra. Nesta localidade a primavera foi a estação quando a maior população de 

ninfas foi identificada no pomar mais novo, enquanto nas plantas mais velhas o 

aumento populacional se deu de forma mais tardia, durante o verão. 

Na outra localidade da região noroeste, em Jales, o pomar mais velho 

apresentou diferenças entre as estações do ano para amostragem de ninfas (X² = 

12,483; G.L. = 3; P = 0,006). Entretanto as médias diferiram apenas entre o outono, 

quando não foram encontradas ninfas, e as demais estações, que por sua vez não 

diferiram entre si. Médias muito baixas foram encontradas no inverno, primavera e 

verão, variando de 0,01 a 0,03. Na amostragem realizada no pomar mais jovem, 

houve efeito de estações do ano (X² = 2.973,8; G.L. = 3; P < 0,001), com médias 

consideravelmente mais elevadas que no pomar mais velho, variando de 0,04 a 6,6 
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ninfas por amostra. Neste caso, nos meses de verão foi contabilizada a maior média 

geral desta localidade, seguido da primavera, outono e inverno, cujas médias 

diferiram entre si. 

Em Vista Alegre do Alto, os meses de maiores níveis populacionais de ninfas 

coincidiram com aqueles de maior presença de ovos. A maior média geral de ninfas 

por amostra foi identificada nesta localidade (8,23), no pomar mais novo. A 

primavera foi a época de maior população de ninfas neste local, seguida do verão, 

com 3,87 ninfas por amostra, outono e inverno. No pomar mais velho, por sua vez, 

primavera e verão não diferiram entre si, com médias de 1,68 e 1,87 ninfas por 

amostra, respetivamente. As épocas de menor população de ninfas foram inverno e 

outono. 

Na outra localidade da região citrícola central, Itápolis, primavera e verão 

foram, assim como em Vista Alegre do Alto, as épocas de maiores níveis 

populacionais de ninfas. No caso do pomar mais novo, a primavera apresentou 

maior população de ninfas que o verão. Estas duas estações não diferiram entre si 

no pomar mais velho, com médias variando de 1,3 a 1,48. Em ambos os casos o 

outono apresentou médias mais elevadas que aquelas do inverno. 

 

Número médio de adultos de Diaphorina citri 

 

O número médio de adultos de D. citri, amostrados de forma direta, sofreu 

influência das estações do ano, apresentando médias mais elevadas comumente 

nos meses da primavera (Tabela 6). Em três áreas não houve diferenças estatísticas 

significativas entre as estações do ano para essa variável, duas na região sul e uma 

no noroeste. Em todos os casos em que houve diferenças significativas, as maiores 

médias de insetos adultos nos pomares ocorreram na primavera ou no verão. 

Na região sul, o pomar de Artur Nogueira apresentou efeito de estações do ano 

sobre a amostragem de adultos (X² = 13,661; G.L. = 3; P = 0,003). Nesse caso, 

contudo, a comparação de médias não identificou diferenças significativas entre as 

estações. A população de adultos variou entre 0,005 adultos por amostra, durante o 

outono, e 0,064, na primavera. A comparação de médias entre essas duas épocas 

apresentou valor de P de 0,0518, muito próximo ao nível de significância 

considerado no teste de Tukey. 
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Na outra localidade da região sul, Botucatu, a análise de variância identificou 

efeito de estações do ano sobre a população de adultos, amostrados de forma 

direta, no pomar mais velho (X² = 11,208; G.L. = 3; P = 0,01). Entretanto nesse caso 

também não foram identificadas diferenças entre as estações pelo teste de 

comparação de médias. Assim como ocorreu em Artur Nogueira, a diferença entre 

as médias de outono e primavera foi aquela que se apresentou mais próxima do 

nível de significância, com valor de P de 0,08. No outro talhão dessa região, da 

variedade Valência, com plantio em 2002, houve efeito das estações (X² = 26,504; 

G.L. = 3; P < 0,001). Nos meses de verão ocorreu média geral de 0,093 adultos por 

amostra, não diferindo da média da primavera, de 0,046. A média encontrada no 

inverno nesse talhão não diferiu da primavera, enquanto que no outono não foram 

encontrados insetos adultos. 

No caso da região noroeste, em Jales não houve efeito das estações do ano 

sobre a população de adultos no pomar mais velho (X² = 0,1185; G.L. = 3; P = 0,99), 

com médias gerais de adultos variando de 0,007 a 0,010. No pomar mais novo, 

entretanto, houve influência da época do ano sobre os números médios de adultos 

de D. citri (X² = 154,88; G.L. = 3; P < 0,001), com maior população identificada na 

primavera (0,44), seguida do verão (0,20). A população de adultos não diferiu ao 

longo do outono e inverno, com níveis mais reduzidos do que no restante do ano. 

Na outra localidade da região noroeste, Fernandópolis, houve efeito de 

estações do ano (X² = 12,535; G.L. = 3; P = 0,006), não sendo identificados insetos 

adultos nos meses de outono, enquanto que a população média de psilídeos não 

diferiu entre as demais épocas, variando de 0,007 na primavera a 0,033 no verão. 

No caso do pomar mais velho, as populações médias da primavera e verão não 

diferiram entre si, sendo as épocas de maior população do inseto. O verão não 

apresentou diferenças significativas da média do inverno. Novamente, não foram 

encontrados insetos adultos pela amostragem direta nos meses de outono, 

assemelhando-se ao comportamento populacional do pomar mais novo. 

Em Itápolis houve efeito de estações em ambos os talhões, com padrão 

populacional semelhante entre as estações. A primavera foi a estação de maior nível 

populacional de adultos, amostrados de forma direta, seguida do verão, com médias 

consideravelmente mais baixas. Os dois talhões apresentaram padrões diferentes 

apenas entre as médias de inverno e outono. Enquanto que no pomar mais velho 

estas estações não diferiram, com médias variando de 0,007 a 0,021, no pomar mais 



 73 

novo, com plantio em 2009, os meses de outono apresentaram número médio de 

adultos superior ao do inverno. Neste mesmo talhão verificou-se a maior média geral 

para amostragem direta de adultos entre todas as áreas envolvidas no estudo, 

situando-se em 1,51 adultos por amostra, durante a primavera. 

Em Vista Alegre do Alto houve efeito de estações do ano em ambos os talhões, 

que diferiram quanto ao período de maior população de insetos adultos. Enquanto 

no talhão mais novo o número médio de insetos adultos durante o verão foi superior 

às demais estações, seguido da primavera, outono e inverno, no pomar mais velho, 

a maior média populacional por estação do ano ocorreu na primavera, com 0,82 

insetos por amostra. De forma semelhante ao observado em Itápolis, nos pomares 

de Vista Alegre do Alto durante o inverno observaram-se as menores médias 

populacionais. 

 

Captura de adultos de Diaphorina citri por armadilhas adesivas 

 

A captura de D. citri com armadilhas adesivas amarelas diferiu entre estações 

do ano em todas as áreas estudadas (Tabela 6). De forma geral, a captura foi maior 

durante a primavera e verão. 

Na região sul, em Artur Nogueira, houve maior captura de insetos no verão, 

enquanto em Botucatu, houve padrão semelhante. No talhão mais novo, a captura 

de adultos não diferiu estatisticamente durante o verão e a primavera. Nesse mesmo 

talhão, durante o outono, não foi identificada nenhuma fase do psilídeo ao longo de 

todo o período de estudo, o que também ocorre para a captura de insetos adultos 

em armadilhas. Além disso, no inverno os insetos adultos também estiveram 

ausentes da amostragem com armadilhas. O mesmo padrão foi observado nos 

levantamentos no pomar mais velho, com maior captura de insetos no verão e 

primavera, com 0,78 e 0,69 insetos por armadilha por quinzena. Médias bastante 

reduzidas (<0,02 adultos/armadilha) ocorreram no inverno e outono, que não 

diferiram entre si. 

No pomar mais novo de Fernandópolis, ao contrário da amostragem direta de 

adultos, que não apresentou diferenças entre as estações, a amostragem com 

armadilhas adesivas foi influenciada pela estação do ano (X² = 77,861; G.L. = 3; P < 

0,001). Maior média foi observada no verão, seguido da primavera, enquanto que 

inverno e outono não diferiram entre si, com médias de insetos por armadilha 
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bastante reduzidas. No pomar mais velho, as médias de captura de insetos na 

primavera, verão e outono não diferiram entre si, variando de 0,24 a 0,42 insetos por 

armadilha por quinzena. O número médio de insetos por armadilha dos meses de 

outono também não diferiu estatisticamente do número médio de insetos capturados 

no inverno. 

Em Jales, houve efeito de estações de forma diferente nos dois pomares. No 

pomar mais novo, verão e primavera não diferiram entre si, apresentando as maiores 

médias de adultos de D. citri por armadilha, enquanto que inverno e outono foram as 

épocas de menores médias de captura. No pomar mais velho, por sua vez, a 

primavera apresentou as maiores médias de captura, de 0,61 insetos por armadilha 

por quinzena, diferindo do verão, com 0,23. Outono e inverno novamente não 

diferiram entre si. Contudo, a média de adultos no outono não diferiu nesse pomar 

da média de adultos observada no verão. 

Por fim na região central, em todas as áreas a primavera se destacou com as 

maiores médias de captura de insetos por armadilha. Nesses locais, foram 

identificados os níveis populacionais mais elevados e foi observado um efeito de 

estações do ano bastante pronunciado, provocando grande variação na média de 

insetos adultos capturados em cada estação. 

Em Itápolis, o mesmo padrão entre as estações foi observado nos dois 

pomares. Mais insetos foram capturados na primavera, seguida do verão, inverno e, 

por fim, outono. O número médio de insetos capturados variou consideravelmente. 

No pomar mais novo a média de insetos por armadilha por quinzena variou de 0,59, 

no outono a 11,39 na primavera. Já no pomar mais velho, a menor média observada 

foi de 0,68, apenas um décimo daquela observada na primavera, com 6,80 insetos 

por armadilha por quinzena. 

Em Vista Alegre do Alto, no pomar mais jovem, mais insetos foram capturados 

na primavera, seguida do verão. As médias de captura do inverno e outono não 

diferiram entre si. As médias observadas durante a primavera foram mais elevadas, 

mas valores consideravelmente elevados correram, também, no verão e inverno. 

 

Influência de variáveis climáticas 

 

Houve correlação significativa entre variáveis climáticas e fases de vida de D. 

citri e número de brotações cítricas em todos os locais avaliados. Foram utilizados 
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dados de apenas um módulo de Artur Nogueira devido os demais terem tido poucas 

datas de amostragem. Nos pomares da região citrícola sul (Tabela 7), correlações 

positivas foram observadas principalmente entre a captura de insetos adultos em 

armadilhas e temperatura, enquanto que porcentagem de plantas com ovos foi 

negativamente correlacionada à temperatura no módulo mais velho de Botucatu. 

Nos pomares dessa região não houve correlações significativas de nenhuma 

variável climática com o número de ninfas. Nas duas localidades, Artur Nogueira e 

Botucatu, o número médio de brotações cítricas foi positivamente correlacionado à 

variação térmica diária média, enquanto que o comprimento médio das brotações foi 

positivamente correlacionado à temperatura. A chuva foi correlacionada 

positivamente apenas com insetos adultos em armadilhas no módulo de Artur 

Nogueira. 

 
Tabela 7 - Coeficientes de correlação de Spearman calculados entre dados de brotações e de diversas 

fases de vida de Diaphorina citri e variáveis climáticas em pomares da região citrícola sul 

Variável Ambiental Ovos Ninfas Adultos 
Adultos em 
armadilhas 

Brotações 
cítricas 

Comprimento 
de brotações 

Artur Nogueira 

Valência (2004)       
Temp. média diária -0,22 <0,01 -0,11 0,43b -0,22 0,49b 

Temp. máxima diária média -0,23 0,03 0,04 0,28 -0,08 0,39a 

Temp. mínima diária média -0,16 -0,02 0,17 0,51b -0,33a 0,50b 

Variação térmica diária -0,10 0,01 -0,13 0,43b 0,35a -0,04 

Chuva acumulada <0,01 0,01 0,31 0,42b -0,12 0,07 

Botucatu 

Valência (2002) 
      Temp. média diária 0,10 0,20 0,40a 0,31 -0,18 0,10 

Temp. máxima diária média 0,07 0,15 0,31 0,22 <-0,01 -0,07 

Temp. mínima diária média 0,04 0,14 0,42b 0,38a -0,38a 0,29 

Variação térmica diária 0,12 0,06 -0,01 -0,03 0,63b -0,52b 

Chuva acumulada -0,14 0,17 0,28 0,17 -0,37a 0,45b 

Valência (1996) 
      Temp. média diária -0,35a -0,18 0,16 0,49b -0,19 0,44b 

Temp. máxima diária média -0,32a -0,08 0,08 0,38a -0,08 0,38a 

Temp. mínima diária média -0,38a -0,23 0,17 0,56b -0,32 0,45b 

Variação térmica diária -0,11 0,03 -0,15 -0,10 0,53b <0,01 

Chuva acumulada -0,14 -0,06 0,30 0,31 -0,29 0,12 

a – correlação significativa, com P < 0,05 
b – correlação significativa, com P < 0,01 
 

Na região citrícola central, em todos os módulos houve correlações significativas 

entre temperaturas e população de adultos de D. citri, tanto em relação aos insetos 

amostrados por método visual, quanto por armadilhas adesivas amarelas (Tabela 8). A 
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variável chuva foi positivamente correlacionada com a amostragem direta de adultos 

em Vista Alegre do Alto e negativamente com a porcentagem de plantas com ovos em 

um módulo de Itápolis. O número de ninfas foi negativamente correlacionado com a 

variação térmica diária nas duas localidades da região citrícola central, e positivamente 

correlacionado com temperaturas em Vista Alegre do Alto. Temperaturas também 

foram positivamente correlacionadas ao número de brotações em Vista Alegre do Alto, 

que assim como os pomares da região sul, apresentou influência positiva da amplitude 

térmica diária sobre a produção de brotos. 

 
Tabela 8 – Coeficientes de correlação de Spearman calculados entre dados de brotações e de diversas 

fases de vida de Diaphorina citri e variáveis climáticas em pomares da região citrícola central 

Variável Ambiental Ovos Ninfas Adultos 
Adultos em 
armadilhas 

Brotações 
cítricas 

Comprimento 
de brotações 

Itápolis 

Valência (2009) 
      Temp. média diária -0,05 0,22 0,48b 0,41a -0,04 0,34 

Temp. máxima diária média -0,09 0,27 0,40a 0,54b 0,05 0,48b 

Temp. mínima diária média 0,04 0,19 0,42a 0,22 -0,19 0,14 

Variação térmica diária -0,10 -0,15 0,21 0,55b -0,07 0,45a 

Chuva acumulada -0,42a -0,27 0,18 0,10 -0,13 -0,26 

Valência (2004) 
      Temp. média diária 0,04 -0,02 0,46b 0,39b 0,19 0,10 

Temp. máxima diária média 0,03 <-0,01 0,35a 0,41b 0,21 0,03 

Temp. mínima diária média 0,08 0,04 0,51b 0,27 0,07 0,17 

Variação térmica diária -0,14 -0,31 -0,09 0,21 0,30 -0,42b 

Chuva acumulada -0,29 -0,12 0,19 0,19 -0,02 0,02 

Vista Alegre do Alto 

Hamlin (2005) 
      Temp. média diária 0,26 0,39 0,61b 0,64b 0,16 -0,10 

Temp. máxima diária média 0,08 0,14 0,30 0,46b 0,40a 0,09 

Temp. mínima diária média 0,36a 0,51b 0,71b 0,63b 0,02 -0,18 

Variação térmica diária -0,41b -0,55b -0,43b -0,24 0,42b 0,27 

Chuva acumulada 0,26 0,22 0,41b *0,31 -0,16 -0,06 

Natal (1986) 
      Temp. média diária 0,07 0,31a 0,47b 0,56b 0,31a -0,17 

Temp. máxima diária média <0,01 0,12 0,31 0,51b 0,55b 0,18 

Temp. mínima diária média 0,09 0,38a 0,47b 0,44b 0,12 -0,40a 

Variação térmica diária -0,02 -0,36a -0,08 0,10 0,42b 0,53b 

Chuva acumulada <0,01 0,08 0,41b 0,16 -0,07 -0,30 

a – correlação significativa, com P < 0,05 
b – correlação significativa, com P < 0,01 

 
Nos pomares da região citrícola noroeste, temperatura foi correlacionada 

positivamente com todas as fases de vida de D. citri no módulo mais novo de 

Fernandópolis, enquanto que em Jales apenas com o número de adultos, também no 

nas plantas mais jovens (Tabela 9). Por outro lado, em ambos os pomares de Jales, 
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houve correlação negativa significativa de temperaturas e número de brotações 

cítricas.  

 

Tabela 9 – Coeficientes de correlação de Spearman calculados entre dados de brotações e de diversas 
fases de vida de Diaphorina citri e variáveis climáticas em pomares da região citrícola 
noroeste 

Variável Ambiental Ovos Ninfas Adultos 
Adultos em 
armadilhas 

Brotações 
cítricas 

Comprimento 
de brotações 

Jales 

Valência Americana (2006) 
      Temp. média diária 0,11 0,29 0,49b 0,60b -0,48b -0,40a 

Temp. máxima diária média 0,15 0,28 0,42a 0,56b -0,38a -0,37a 

Temp. mínima diária média 0,15 0,33 0,51b 0,58b -0,48b -0,46b 

Variação térmica diária -0,07 -0,23 -0,12 -0,10 0,14 0,17 

Chuva acumulada -0,02 0,11 0,25 0,01 -0,23 -0,22 

Folha Murcha (2001) 
      Temp. média diária 0,02 0,26 -0,08 0,17 -0,46b -0,22 

Temp. máxima diária média - 0,27 -0,11 0,30 -0,47b -0,20 

Temp. mínima diária média - 0,28 -0,08 0,07 -0,36a -0,26 

Variação térmica diária - 0,05 -0,03 0,19 -0,19 0,12 

Chuva acumulada - 0,02 0,06 -0,20 >0,01 -0,29 

Fernandópolis 

Hamlin (2009) 
      Temp. média diária 0,39a 0,32a 0,41b 0,42b 0,08 0,25 

Temp. máxima diária média 0,39a 0,40b 0,43b 0,39b 0,12 0,24 

Temp. mínima diária média 0,37a 0,22 0,42b 0,43b 0,04 0,25 

Variação térmica diária 0,09 0,14 0,30 <-0,01 <-0,01 <0,01 

Chuva acumulada 0,17 -0,05 0,13 0,26 0,26 0,11 

Valência (2000) 
      Temp. média diária 0,20 0,14 0,23 0,72b -0,07 0,20 

Temp. máxima diária média 0,19 0,15 0,19 0,63b <-0,01 0,20 

Temp. mínima diária média 0,19 0,12 0,29 0,75b -0,13 0,20 

Variação térmica diária -0,06 0,01 -0,09 -0,15 0,08 <-0,01 

Chuva acumulada 0,12 0,04 0,06 0,24 0,04 0,23 

a – correlação significativa, com P < 0,05 
b – correlação significativa, com P < 0,01 
 

Influência de brotações cítricas 
 
 Correlações positivas significativas ocorreram entre as fases de vida de D. 

citri e brotações cítricas em todas as regiões consideradas (Tabela 10). A utilização 

de dados de brotações totais nas análises de correlação resultou em apenas duas 

interações significativas, para adultos em um dos módulos de Vista Alegre do Alto. 

Em alguns casos, houve correlações negativas entre o número de insetos e o 

número médio de brotações totais. Por outro lado, ao se realizar as análises 

considerando-se as brotações cítricas agrupadas por categorias de estádio 
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fenológico houve correlações em todos os módulos, de todas as regiões, para 

determinadas fases de vida do psilídeo. 

 Ovos e Ninfas de D. citri foram correlacionados, frequentemente, com número 

de brotações das categorias V1+V2, ocorrendo correlações com a categoria V3+V4 

num módulo de Jales e negativamente com o comprimento das brotações. Números 

de psilídeos adultos foram positivamente correlacionados com brotações nas 

categorias V3+V4 e V5+V6. 

 

Tabela 10 – Coeficientes de correlação de Spearman calculados entre número de brotações 
em diversos estádios fenológicos e as diversas fases de vida de Diaphorina citri, 
em pomares de três regiões citrícolas do Estado de São Paulo 

Fase de vida de D. citri 
Brotações 

totais 
V1+V2 V3+V4 V5+V6 

Comprimento 
de brotações 

Região Sul – Botucatu 

Valência (2002) 
     

Ovos 0,24 0.42b -0,11 -0,11 -0,18 

Ninfas 0,14 0,17 0,07 0,03 -0,08 

Adultos -0,08 0,02 -0,03 0,14 -0,03 

Adultos/armadilha 0,06 -0,21 -0,07 0,16 0,12 

Valência (1996) 
     

Ovos -0,16 0.56b <0,01 -0,35a -0,52b 

Ninfas -0,16 0,30 0,10 -0,31 -0,39a 

Adultos 0,05 0,04 -0,31 0,10 -0,03 

Adultos/armadilha -0,01 -0,31 -0.48b 0,36b 0,32a 

Região Central – Vista Alegre do Alto 

Hamlin (2005) 
     

Ovos -0,39a 0,49b -0,04 -0,28 -0,35 

Ninfas -0,25 0,34a 0,01 -0,39a -0,43b 

Adultos -0,04 0,15 -0,21 0,03 -0,19 

Adultos/armadilha 0,20 -0,05 -0,07 0,15 -0,09 

Natal (1986) 
     

Ovos -0,03 0,39a -0,01 -0,13 -0,29 

Ninfas -0,14 0,12 0,13 -0,40b -0,37 

Adultos 0,43a 0,06 0,35a -0,13 -0,22 

Adultos/armadilha 0,33a 0,26 0,08 -0,05 -0,13 

Região Noroeste – Jales 

Valência Americana (2006) 
     

Ovos -0,19 0,15 0,49a 0,08 -0,15 

Ninfas -0,40b 0,31a 0,66b 0,03 -0,38a 

Adultos -0,44b 0,14 0,06 -0,08 -0,25 

Adultos/armadilha -0,62b 0,26 0,40b -0,16 -0,44b 

Folha Murcha (2001) 
     

Ovos -0,19 0,56b 0,20 -0,04 -0,20 

Ninfas -0,27 0,53b 0,11 -0,05 0,27 

Adultos 0,10 -0,08 -0,20 0,05 0,33a 

Adultos/armadilha <-0,01 -0,06 -0,07 0,36a 0,14 

a – correlação significativa, com P < 0,05 
b – correlação significativa, com P < 0,01 
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3.4  Discussão 
 

A produção de brotações cítricas é positivamente influenciada por temperaturas 

mais elevadas (HALL; HENTZ; ADAIR JR., 2008). No presente estudo, ocorreram 

correlações positivas significativas entre temperatura e número de brotações apenas 

nos pomares de Vista Alegre do Alto. Em Jales, onde normalmente ocorrem 

temperaturas mais elevadas que nas demais regiões do estudo, foi observada a 

maior média geral de produção de brotações cítricas, além de períodos mais longos 

de intensa brotação. Contudo, nesta localidade ocorreram correlações negativas 

entre temperaturas e número de brotos. Temperaturas elevadas, acima de 30º C, 

podem prejudicar o processo fotossintético (MACHADO et al., 2005), o que pode 

explicar a relação negativa de temperatura e produção de brotações, observada no 

caso das plantas de Jales. Portanto, é possível que a produção de brotações se 

apresente forma mais contínua durante a maior parte do ano e ocorra uma 

diminuição das mesmas durante as épocas mais quentes, no verão. Além disso, 

devido a contagem de brotações considerar desde os primeiros estádios fenológicos, 

com folhas ainda fechadas, até os últimos, com folhas tenras e expandidas, é 

possível que os números provenientes da contagem de brotações sejam resultado 

de mais de um fluxo de crescimento. 

No caso de Jales, o pomar utilizado na análise era da variedade ‘Folha Murcha’ 

sobre o porta-enxerto limão ‘Cravo’. No Estado Paraná Stenzel et al. (2005) 

verificaram que essa mesma combinação de copa e porta-enxerto apresentou o 

maior período de crescimento de ramos dentre as variedades estudadas, chegando 

a 36,8 dias. Além disso, os autores verificaram a ocorrência de sete fluxos de 

crescimento vegetativo em citros. Dessa forma, as amostragens realizadas de forma 

quinzenal podem ter contabilizado brotos em diferentes estádios de desenvolvimento 

após sucessivos fluxos vegetativos, o que pode ter elevado o número de brotações 

nos pomares de Jales. 

Contudo, tendo em vista que Fernandópolis, na mesma região citrícola de Jales 

e com pomares de idades semelhantes, apresentou as menores médias de número 

de brotações por amostra, não é possível afirmar que haja um padrão regional de 

produção de brotações. Situação semelhante se verificou nos pomares de Vista 

Alegre do Alto e Itápolis, ambos na região central, que diferiram na produção de 

brotações (Tabela 2). 
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Segundo Pluke, Qureshi e Stansly  (2008) é difícil atribuir diferenças no número 

médio de brotações cítricas apenas aos fatores ambientais. Os autores verificaram 

diferenças significativas na quantidade de brotos em regiões com climas similares, 

em Porto Rico. No presente estudo verificou-se que o local de cultivo influenciou a 

quantidade de brotações produzidas pelas plantas, mas a região citrícola e, 

consequentemente, as condições climáticas, por si só não definiram os locais de 

maior produção de brotos, sendo, provavelmente, dependente de uma combinação 

maior de fatores, como variedade de copa e porta enxerto, tratos culturais e regime 

de irrigação.  

Temperaturas foram positivamente correlacionadas com a produção de 

brotações cítricas apenas nos módulos de Vista Alegre do Alto, sendo, por outro 

lado, positivamente correlacionada com o comprimento das brotações em pomares 

das regiões sul e central. O comprimento médio de brotações, calculado entre todas 

as áreas envolvidas foi de 10,4 cm, abaixo do comprimento final de ramos cítricos 

relatado por Stenzel (2005), que variou de 12,1 a 15,1 cm. Uma variável climática 

que se mostrou importante nas análises foi a variação térmica diária média, que foi 

positivamente correlacionada com a produção de brotações em Vista Alegre do Alto, 

Artur Nogueira e Botucatu. Esse fato está de acordo com o observado por Bueno et 

al. (2011), de que plantas submetidas a variações diárias de temperatura de cerca 

de 15º C apresentam maior crescimento vegetativo. 

Ao contrário do efeito de regiões, onde há ocorrência de fatores climáticos 

diferenciados que influenciam o ritmo de brotações nas plantas, para o fator idade 

de plantas cítricas não houve diferença no número médio de brotos na maioria das 

localidades, sendo possível inferir que o ritmo de brotações entre pomares de uma 

mesma região seja semelhante, mesmo quando plantas em diferentes estádios de 

desenvolvimento são comparadas.  

Segundo Hall e Abrigo (2007), os períodos de brotações são normalmente 

sincronizados entre as plantas de um mesmo talhão. Ainda de acordo com esses 

autores, as plantas mais novas tendem a produzir brotações em períodos 

semelhantes aos das plantas mais velhas, mas com menor sincronia do que estas. 

Como a comparação de idades no presente estudo envolveu números médios de 

brotações calculados sobre todo o período de estudo, é possível que um dos 

módulos produza brotações de forma mais distribuída ao longo do ano, favorecendo 
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a colonização por psilídeos, sendo, entretanto, semelhantes em termos numéricos 

médios. 

A diferença de idades entre os pomares variou de cinco anos, no caso de 

Itápolis a um máximo de 19, no caso dos pomares de Vista Alegre do Alto. Mesmo 

em locais com grande variação de idade, como em Vista Alegre do Alto, não houve 

diferença significativa entre os módulos para produção de brotações, considerando-

se o número médio ao longo de todo o período de estudo. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Hall e Abrigo (2007), que constataram semelhança no número 

médio de brotações por amostra entre dois pomares de citros com grande diferença 

de idade, sendo um com 2,5 anos e outro com 36. 

No presente estudo observou-se que aquelas regiões onde mais brotos foram 

contabilizados não corresponderam aos locais onde as maiores populações de D. 

citri estiveram presentes. No caso de Vista Alegre do Alto, onde o maior número 

médio de insetos foi verificado, ocorreram os menores números médios de brotações 

por amostra. Esse fato indica que a simples contabilização de brotações totais não 

pode, por si só, ser indicativo da densidade populacional de psilídeos.  

Segundo Hall, Hentz e Aldair (2008), elevações no número de brotos por 

amostra estão relacionadas à densidade de insetos apenas em determinadas 

épocas do ano, sendo um indicador pouco preciso da presença ou abundância das 

diversas fases de vida de D. citri na maior parte do tempo. Conforme foi observado 

pelas correlações entre brotações cítricas e número de psilídeos neste estudo 

(Tabela 10), uma alternativa mais precisa para se inferir sobre a densidade 

populacional do psilídeo seria a contabilização estratificada em determinados 

estádios fenológicos das brotações, relacionando estes a fases de vida específicas 

no inseto, que se mostrou um método mais preciso. 

É fato que D. citri depende de brotações novas para oviposição e alimentação 

das ninfas (AMMAR; HALL; SHATTERS, 2013; HALBERT; MANJUNATH, 2004; 

HALL et al., 2013) e que sem a presença desses estádios mais jovens no campo 

não há colonização permanente na área. Contudo, no decorrer do presente estudo 

em poucas épocas houve completa ausência de brotações nas áreas, indicando que 

esse fator pode não ter sido limitante para o estabelecimento de populações do 

psilídeo. 

É possível que a presença de brotações, mesmo que em números reduzidos, 

seja suficiente para a manutenção de populações consideráveis do inseto e que o 



 82 

variação populacional que se verifica nas diferentes regiões seja dependente de 

uma combinação de fatores, como clima e presença de inimigos naturais, que 

podem desempenhar papel importante no controle dos níveis populacionais do 

psilídeo (MICHAUD, 2001, 2004; PLUKE et al., 2005). 

No presente estudo, as variáveis climáticas relacionadas à temperatura foram 

significativamente correlacionadas com a densidade de D. citri na maioria das 

localidades. Isso está de acordo com os resultados obtidos por Teck et al. (2011b), 

cujo estudo de populações de D. citri em plantios de citros na Malásia identificou 

maior influência de temperatura e precipitação pluviométrica sobre a população de 

psilídeos que o ritmo de brotação das plantas. Diniz (2013) observou correlação 

positiva entre temperaturas e população de ninfas em apenas uma área, na região 

citrícola sul, dentre seis avaliadas. No presente estudo, ocorreram interações 

positivas entre temperatura e densidade de ninfas em duas localidades, uma na 

região central e outra na noroeste. Contudo, essa fase de vida do psilídeo se 

mostrou menos afetada pelas variáveis climáticas avaliadas que os adultos, que 

apresentaram correlações significativas com variáveis climáticas na maioria dos 

locais. Na Flórida, EUA, Hall, Hentz e Adair Jr. (2008) encontraram correlações 

positivas entre temperaturas máximas, médias e mínimas com ovos, ninfas e adultos 

de D. citri em pomares jovens de Citrus paradise Macfadyen, mas apenas com a 

fase adulta do inseto em pomar de laranja com 36 anos de idade. Esse fato difere do 

verificado no presente estudo, onde correlações positivas foram verificadas entre 

ninfas do inseto e temperaturas máximas e mínimas, mesmo no módulo de plantas 

mais velhas, em Vista Alegre do Alto. 

Em função dessa grande influência de variáveis climáticas sobre a flutuação 

populacional de D. citri, espera-se efeito importante de diferentes regiões sobre a 

dinâmica do inseto. Essa hipótese se confirmou, pois o efeito de regiões se mostrou 

bastante marcante, sendo mais influente sobre a população de psilídeos no campo 

que a idade dos plantios, por exemplo. Os pomares da região citrícola central 

apresentaram diferentes variedades (‘Valência’, ‘Hamlin’ e ‘Natal’) e idades (3 a 26 

anos). Independentemente dessas diferenças, a infestação de psilídeos foi sempre 

elevada no decorrer do estudo nos módulos dessa região. 

Segundo Alves, Diniz e Parra (2014) a variedade ‘Hamlin’ é menos adequada 

para o desenvolvimento de D. citri em comparação a ‘Valência’ e ‘Natal’. Contudo, 

neste estudo ocorreram as maiores populações do inseto justamente no módulo de 
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plantas composto por laranjeiras da variedade ‘Hamlin’, indicando que na existência 

de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento do inseto, a população 

deste inseto vetor alcança níveis elevados independentemente da variedade cítrica 

utilizada, evidenciando a importância da integração de métodos de controle do HLB. 

O número de insetos adultos capturados em armadilhas adesivas amarelas foi 

elevado nos pomares da região central, sendo bastante superior às médias das 

outras localidades avaliadas. Hall (2009) encontrou médias gerais de 9,8 adultos por 

armadilha por semana, em laranjeiras da Flórida. O autor, no entanto, realizou 

levantamentos no período de um ano e meio, abrangendo mais de uma época de 

pico populacional. No presente estudo o local de maior população alcançou média 

de 7,6 adultos por armadilha por quinzena no período de pouco mais de um ano.  

Em levantamento ao longo de quatro anos, Beloti et al. (2013) verificaram 

médias diárias inferiores a 0,2 adultos por armadilha, em plantas de laranjeira 

‘Valência’, na região citrícola central. Os autores atribuíram a baixa população à 

aplicação frequente de inseticidas. No caso dos pomares utilizados neste estudo, 

onde poucas aplicações de defensivos foram feitas, evidencia-se o potencial de 

crescimento da população de psilídeos, principalmente naqueles localizados na 

região central. 

Com os dados de frequência de plantas com ovos de D. citri, bem como da 

população de ninfas e adultos do inseto, verifica-se que há um padrão de maior 

frequência de ocorrência e populações mais elevadas do inseto vetor na região 

citrícola central, representada neste estudo pelos pomares em Vista Alegre do Alto e 

Itápolis. Para todas as variáveis populacionais de psilídeos analisadas, estes 

pomares apresentaram médias gerais bastante superiores àquelas dos pomares 

localizados nas demais regiões, principalmente no que se refere à porcentagem de 

plantas com ovos e população de adultos capturados em armadilhas adesivas 

amarelas. Portanto, percebe-se que nesta região há maior risco de disseminação do 

HLB devido às altas populações do psilídeo que podem ocorrer em condições 

favoráveis e na ausência de um controle rígido do vetor. 

Pomares nas condições daqueles utilizados neste estudo, com poucas 

ações de controle do inseto vetor, se mostram especialmente perigosos aos plantios 

de citros na mesma região, em função de servirem como reservatórios do agente 

causal do HLB e locais de reprodução de D. citri, que migra em direção às áreas 

manejadas (BOINA et al., 2009; TIWARI et al., 2010). Além disso, a grande 
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capacidade de dispersão de D. citri, principalmente em períodos de ausência de 

brotações nas plantas (TOMASETO, 2012), possibilita que esse inseto vetor se 

movimente entre pomares comercias numa mesma região, mesmo aqueles 

localizados a distâncias consideráveis (LEWIS-ROSENBLUM et al., 2015). Isso torna 

a região central do Estado de São Paulo especialmente vulnerável ao HLB, devido 

às altas populações de D. citri que podem se estabelecer e praticamente durante 

todo o ano em pomares mal manejados, conforme verificado neste estudo, onde 

insetos adultos estiveram presentes em cerca de 97% das amostragens. 

A ocorrência de níveis populacionais de D. citri bem mais elevados nos 

pomares da região central do Estado de São Paulo, aliada à existência de fontes de 

inóculo do patógeno, parecem explicar os maiores níveis médios de incidência de 

HLB verificados nesta região, que em 2009 eram de, aproximadamente, 1,35% de 

plantas doentes e 33,1% de pomares afetados (BELASQUE JR. et al., 2010). No 

presente estudo, os pomares da região sul apresentaram médias populacionais 

bastante reduzidas, com porcentagem de plantas com ovos cerca de 3 vezes menor 

e população de adultos capturados em armadilhas mais de 10 vezes abaixo daquela 

encontrada nos pomares da região central.  

Comparando-se as regiões sul e noroeste, pode-se verificar que na primeira 

houve presença de ovos e ninfas por um período mais longo. No caso de 

Fernandópolis, na região citrícola noroeste, a presença das fases de vida iniciais de 

D. citri se deu de forma bastante restrita no ano. Dessa forma, é possível que 

populações de insetos adultos tenham vindo de pomares adjacentes, enquanto que 

naqueles da região sul, uma população residente se mantenha em baixos níveis ao 

longo do ano.  

De acordo com estudos de exigências térmicas, D. citri pode apresentar de 10 

a 13 ciclos anuais na região citrícola norte do Estado de São Paulo, enquanto que 

nas regiões sudoeste e sudeste, apenas de 3 a 10 (GÓMEZ-TORRES, 2009). 

Considerando-se a população de insetos adultos, é provável que as temperaturas 

mais elevadas da região noroeste acelerem o ciclo de vida do psilídeo e permitam 

que maiores populações sejam alcançadas em comparação com a região sul, como 

no caso de Jales, cujas médias quinzenais de captura chegaram a atingir, 

aproximadamente, 18 adultos por armadilha. Contudo, as populações encontradas 

na região citrícola central foram ainda maiores, sendo possível que nesta região a 

variação de temperatura se encontre numa faixa mais adequada ao 
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desenvolvimento de D. citri. Em várias ocasiões as temperaturas máximas médias 

de Jales e Fernandópolis chegaram a 35° C (dados não apresentados), acima 

daquelas registradas nas demais regiões e fora da faixa ideal de temperatura para o 

desenvolvimento de D. citri, que se situa em torno de 25 a 28º C (LIU; TSAI, 2000; 

NAVA et al., 2007). 

Os dados de inspeção do HLB, realizada em 2012 nos pomares utilizados no 

presente estudo, confirmam a alta incidência de plantas com sintomas da doença na 

região central (Tabela 4), que chegou a 95,5% no pomar da variedade ‘Hamlin’ e 

79,1% na variedade ‘Natal’, ambos em Vista Alegre do Alto, indicando que 

populações elevadas de D. citri devem ser constantes nessa localidade. Os pomares 

de Itápolis também apresentaram incidência relativamente alta da doença, com 4,7 e 

2,3% de plantas com sintomas nos dois módulos dessa localidade. Nos pomares das 

regiões sul e noroeste a incidência foi baixa (Tabela 4), inclusive em Jales onde 

foram observados níveis populacionais do psilídeo mais altos que nas demais 

localidades das regiões noroeste e sul. Os dois pomares localizados na região 

citrícola noroeste apresentaram, em média, 0,03% de plantas suspeitas, valor acima 

do verificado por Belasque Jr. et al. (2010), que identificaram apenas 0,0008% de 

plantas com HLB nessa região, em 2009.  

A menor ocorrência do HLB nos pomares da região noroeste pode estar ligada 

às temperaturas normalmente mais elevadas nessa região, que podem prejudicar a 

colonização das plantas cítricas pelas bactérias associadas ao HLB (HOFFMAN et 

al., 2013; LOPES; LUIZ; MARTINS, 2013; LOPES; FRARE; BERTOLINI, 2009), e/ou 

à menor disponibilidade de fontes de inóculo. 

As maiores populações de adultos de D. citri foram encontradas 

predominantemente na primavera e no verão (Tabela 6). Isso está de acordo com o 

encontrado na literatura. Yamamoto, Paiva e Gravena (2001), encontraram maiores 

densidades de psilídeos adultos ao final da primavera e início do verão. No presente 

estudo foi verificada a ocorrência de picos populacionais já a partir do início da 

primavera, estendendo-se até o final do verão (Figuras 6 e 7). Em levantamentos 

realizados no Texas, Sétamou et al. (2014) encontraram níveis populacionais mais 

elevados no início do verão que na primavera, atribuindo esses resultados à 

produção de brotações e condições climáticas mais adequadas nessa época. Hall, 

Hentz e Adair Jr. (2008) observaram maiores densidades populacionais de todas as 

fases de vida de D. citri durante a primavera e verão, em levantamentos na Flórida. 
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Entretanto os últimos autores afirmaram que altas infestações de D. citri podem 

acontecer em qualquer época do ano, desde que brotações estejam presentes. Isso 

se confirmou no caso da porcentagem de plantas com ovos observada neste estudo, 

que, em pelo menos três áreas (Botucatu, Itápolis e Vista Alegre do Alto), foi elevada 

durante os meses de inverno, época normalmente não associada à presença do 

inseto no campo (Figura 4). No caso de Itápolis, a proporção de plantas com ovos 

nos levantamentos foi maior no inverno que no verão (Tabela 6). Portanto, apesar da 

primavera e verão serem as épocas mais favoráveis ao aparecimento de grandes 

picos populacionais, deve ser dada atenção também à presença do inseto em outras 

épocas, como no inverno, principalmente se considerada a opção pelo controle 

biológico, tendo como alvo as ninfas do psilídeo. 

A idade do plantio teve influência sobre a população de várias fases de 

desenvolvimento de D. citri, porém não houve um padrão definido considerando-se 

os insetos adultos. Em duas localidades, Jales e Vista Alegre do Alto, maiores 

populações do psilídeo ocorreram nos módulos de plantas mais jovens, enquanto 

que em Botucatu e Fernandópolis ocorreu o oposto. Portanto, não é possível prever 

que a população de adultos dos psilídeos será mais alta nos pomares mais novos. 

Por outro lado, houve diferença no número médio de ninfas por amostra entre 

plantas de diferentes idades na maioria dos locais avaliados, tanto em locais com 

grande variação na data de plantio dos pomares, quanto nos de menor diferença, 

como no caso de Itápolis. Em três localidades foram contabilizadas maiores 

populações médias nos pomares mais jovens e apenas em Botucatu verificou-se a 

ocorrência de mais ninfas em plantas mais velhas. Contudo, neste caso as médias 

se situaram em valores próximos. Dessa forma, verificou-se que quando há talhões 

com citros de diferentes idades, numa mesma região, há uma tendência de 

ocorrerem populações mais elevadas de ninfas de D. citri em pomares mais jovens, 

o que pode justificar maior número de amostragens nesses locais e mais ações de 

controle do inseto.  

Estando associadas a ramos cítricos em crescimento, esperava-se que a 

ocorrência de ninfas apresentasse padrão semelhante àquele encontrado para 

número médio de brotações. Neste estudo, na maioria dos casos não houve 

diferenças no número médio de brotações nos pomares, enquanto a população de 

ninfas se mostrou distinta nos mesmos locais. No caso dos pomares de Jales, o 

módulo que apresentava, em média, mais brotações, foi aquele onde a menor 
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população de ninfas foi contabilizada. Como a análise em questão avaliou o número 

médio de brotações e ninfas durante todo o ano, é possível que a presença de mais 

ninfas em plantas mais jovens possa estar relacionada à produção de novos ramos 

em períodos mais amplamente distribuídos ao longo do ano em plantas mais novas 

(HALL; ALBRIGO, 2007), mesmo que em média o número delas seja semelhante ao 

encontrado em pomares com plantas mais velhas. 

 

3.5 Conclusões 
 

- A produção de brotações cítricas apresenta épocas de redução notável em 

pomares das regiões sul e central e regime caótico na região noroeste, com pouca 

definição de períodos de picos; 

 

- A produção de brotações cítricas é influenciada principalmente por temperaturas 

médias e, nas regiões sul e central, pela amplitude térmica diária média. 

 

- O número médio de brotações totais contabilizadas nas plantas não é um indicador 

preciso da densidade populacional de D. citri no campo, sendo mais indicado 

contabilizar estádios fenológicos específicos das brotações; 

 

- A ocorrência de D. citri em pomares é mais constante ao longo do ano na região 

citrícola central, onde se observam as maiores densidades populacionais desse 

inseto; 

 

- O efeito das regiões é mais pronunciado do que o de idade das plantas sobre os 

fluxos vegetativos das plantas cítricas; 

 

- A idade dos plantios tem efeito sobre a população de psilídeos, podendo haver 

mais insetos em pomares mais novos ou mais velhos dependendo da localidade; 

 

- A primavera é a estação em que as maiores populações de D. citri são encontradas 

nos pomares, podendo ocorrer picos populacionais esporádicos também nas demais 

estações do ano; 
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4 DINÂMICA DE BROTAÇÕES E PSILÍDEOS EM DIFERENTES ALTURAS DA 

PLANTA CÍTRICA 

 

Resumo 
 
 O controle do inseto-vetor Diaphorina citri Kuwayama é uma das bases para o 
manejo do Huanglongbing (HLB). Para que possam ser tomadas medidas de 
controle do psilídeo é necessário que sejam feitos levantamentos da presença do 
inseto e de sua densidade populacional com eficiência elevada a fim de se evitar a 
entrada da doença nos plantios. A precisão da amostragem pode ser influenciada 
pelo método usado e local onde são realizados os levantamentos, com efeitos 
importantes sobre o manejo do inseto e do HLB. Com o objetivo de determinar se há 
diferenças no número de insetos amostrados em diferentes alturas da planta cítrica e 
na precisão de dois métodos de amostragem de insetos adultos, foram realizados 
experimentos em dois pomares cítricos localizados em Vista Alegre do Alto, SP. Os 
métodos utilizados foram a amostragem visual (direta) de brotações cítricas, ovos, 
ninfas e adultos de D. citri, em uma área quadrada de 0,25 m2 da periferia da copa 
das laranjeiras, e a amostragem de adultos do psilídeo com armadilhas adesivas 
amarelas (indireta). Os levantamentos foram conduzidos em duas alturas num 
pomar da variedade ‘Hamlin’ de 7 anos de idade e em três alturas num pomar da 
variedade ‘Natal’ com 26 anos. A existência de diferenças entre as alturas foi 
avaliada por meio de análises de variância. A precisão das amostragens de insetos 
adultos realizada com ambos os métodos de amostragem foi analisada por meio da 
comparação da variação relativa associada a cada método de amostragem. Testes 
de correlação foram usados para avaliar a influência de diversos estádios 
fenológicos de brotações sobre as fases de vida do psilídeo. A altura de amostragem 
não influenciou o número de brotações cítricas, ovos ou ninfas de D. citri no pomar 
mais velho, enquanto maiores números médios dessas variáveis estavam presentes 
no estrato superior das plantas mais jovens. Mais insetos adultos foram capturados 
por armadilhas adesivas nas maiores alturas de amostragem em ambos os pomares 
avaliados, devendo ser um local preferencial para amostragem de psilídeos adultos. 
O método de amostragem indireto se mostrou mais preciso que a amostragem 
direta, em ambos os pomares, em qualquer altura considerada. Números de 
brotações cítricas foram mais significativamente correlacionados com fases de vida 
de D. citri quando o estádio fenológico foi considerado. Implicações para a 
amostragem e manejo do inseto no campo são discutidos. 
 
Palavras-chave: Diaphorina citri; Amostragem; Variação relativa 
 
Abstract 
 

The control of the insect vector Diaphorina citri Kuwayama is basic for 
management of Huanglongbing (HLB) in citrus. For psyllid control, surveys must be 
conducted to verify presence of the insect and its population density with high 
efficiency in order to prevent the entry of the disease in plantations. Thus, sampling 
accuracy can be influenced by where the surveys are conducted, which can 
significantly influence the insect and HLB management. In order to determine 
whether there are differences in the number of insects sampled at different heights of 
the citrus plant and whether there are differences in the accuracy of two different 
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sampling methods of adult insects, experiments were performed in two citrus 
orchards located in Vista Alegre do Alto, SP. The sampling methods used were visual 
sampling (direct), in a randomly defined area of the tree canopy, for shoots of citrus, 
eggs, nymphs and adults of D. citri and sampling with yellow sticky traps (indirect) to 
count adult insects. The survey was conducted in two heights in a 7 years old 
'Hamlin' orange grove and three heights in a 26 years old 'Natal' orange grove. 
Differences between the heights were evaluated by analysis of variance. The 
accuracy of the sampling of adult insects with both sampling methods was analyzed 
by comparing the relative variation associated with each method. Correlation tests 
were used to assess the influence of various growth stages of shoots on the stages 
of life of the psyllid. The sampling height did not influence the number of citrus 
shoots, eggs or nymphs of D. citri in the old grove, while higher average numbers of 
these variables were present in the upper half of the young plants. More adults 
psyllids were captured by sticky traps positioned in the higher positions in both 
groves. Indirect sampling method was more accurate than the direct sampling in both 
groves at any sampling height considered. Numbers of citrus shoots were most 
significantly correlated with life stages of D. citri when the phenological stage was 
considered. Implications for sampling and insect management in the field are 
discussed. 
 
Keywords: Diaphorina citri; Sampling; Relative variation 
 
4.1 Introdução 
 

Apesar de presente no Brasil desde 2004 e em regiões da Ásia desde 1930, o 

Huanglongbing (HLB) ainda constitui uma doença de difícil controle e representa o 

mais sério risco para a citricultura mundial (BOVÉ, 2014; COLETTA-FILHO, 2004). 

Hoje, o manejo tem se mostrado mais eficiente quando são usadas em conjunto três 

medidas: a utilização de mudas sadias, a eliminação das plantas doentes e o 

controle do inseto vetor, Diaphorina citri Kuwayama (BELASQUE JR. et al., 2010). A 

eliminação de plantas doentes é fundamental para a redução das fontes de inóculo 

na área (BELASQUE JR et al., 2009). Contudo, devido à existência de períodos 

assintomáticos em que a planta se encontra infectiva, a eliminação dessas plantas 

pode ser realizada de forma tardia, depois que os psilídeos presentes na área já 

tenham adquirido os patógenos, diminuindo a eficiência dessa medida de controle 

(COLETTA-FILHO et al., 2014). Por isso, o controle do inseto vetor, D. citri, se 

mostra ainda mais importante no manejo da doença. 

Em função do perigo representado pelo psilídeo D. citri em algumas áreas, 

especialmente aquelas localizadas em regiões de alta incidência do HLB, 

recomenda-se o controle desse inseto quando a presença do mesmo é detectada no 

pomar (BELASQUE JR. et al., 2010). Por conta disso, o manejo do HLB  depende de 
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métodos efetivos detecção e monitoramento de D. citri, para determinar sua 

presença e densidade na área (SÉTAMOU et al., 2014). 

Vários métodos tem sido utilizados para o monitoramento de D. citri, como a 

utilização de armadilhas adesivas amarelas (BELOTI et al., 2013; HALL, 2009; 

JENKINS; HALL; GOENAGA, 2015), inspeções visuais (SÉTAMOU et al., 2008; 

TECK et al., 2011b), sucção de insetos nas plantas (YAMAMOTO; PAIVA; 

GRAVENA, 2001) e batidas nos ramos (HALL; HENTZ; CIOMPERLIK, 2007), além 

da amostragem de brotações cítricas, que pode ser um indicativo da presença do 

psilídeo (HALL; ALBRIGO, 2007). Independentemente do método de amostragem 

escolhido, deve ser feito de forma a promover amostragens precisas para a tomada 

de decisões e ações de controle do inseto vetor (HALL; HENTZ, 2010). Um 

problema associado a D. citri é sua grande capacidade de dispersão e 

movimentação entre pomares, levando a doença a locais onde não estava presente 

anteriormente (HALL; HENTZ, 2011; LEWIS-ROSENBLUM et al., 2015). Esse inseto 

é capaz de fazer voos de até 7 m (AUBERT; HUA, 1990) e deslocar-se dezenas de 

metros em poucos dias (TOMASETO, 2012), o que constitui um problema para 

pomares localizados em regiões de grande infestação. 

O psilídeo D. citri se orienta a partir de pistas olfativas e visuais (WENNINGER; 

STELINSKI; HALL, 2009b) e a captura de insetos em armadilhas é mais eficiente em 

condições de maior luminosidade (SÉTAMOU et al., 2014). Dessa forma, é provável 

que o local onde são realizadas as amostragens seja determinante para a 

quantidade de insetos identificados, conforme observado por Hall (2009), e, 

consequentemente, para a precisão do método de amostragem. Enquanto diversos 

trabalhos relataram que os números de insetos amostrados são influenciados pela 

altura na qual se realizam as amostragens (BOHNENBLUST et al., 2011; WILLIAMS 

et al., 2013), ainda não está claro se há um local mais indicado para os 

levantamentos de D. citri.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar se há diferenças na densidade 

populacional das diversas fases de vida de D. citri e no número de brotações cítricas 

quando diferentes estratos da planta cítrica são amostrados, bem como verificar a 

precisão de dois métodos de amostragem de psilídeos adultos, a fim de se 

estabelecer procedimentos de amostragens mais eficientes da praga em campo. 
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4.2 Material e métodos 
 

4.2.1 Áreas selecionadas para estudo e método de amostragem 
 

Para avaliar a influência de diferentes alturas de amostragem no número de 

brotações e nos diferentes estágios de vida de D. citri, selecionaram-se dois 

pomares localizados na região de Vista Alegre do Alto – SP. Um dos pomares foi 

composto por laranjeiras da variedade ‘Hamlin’, com aproximadamente 7 anos de 

idade (pomar novo), e outro da variedade ‘Natal’, com 26 anos de idade (pomar 

velho).  

Em cada um dos pomares, delimitou-se uma área de aproximadamente 1 

hectare, onde foram selecionadas, ao acaso, 10 plantas para a realização das 

amostragens. A unidade amostral consistiu de num molde quadrado de PVC com 

0,25 m², posicionado na periferia da copa das árvores nas alturas de 1,6 e 2,4 m a 

partir do nível do solo, no pomar de plantas mais novas e a 1,6, 2,4 e 3,2 m no 

pomar de plantas mais velhas, onde foram realizadas as contagens (Figura 8).  

As amostragens consistiram de avaliações visuais na área delimitada pelo 

molde, contabilizando-se o número de brotações cítricas e seu estádio fenológico e 

o número de psilídeos nas fases de ovos, ninfas e adultos. As brotações cítricas 

foram classificadas de V1 a V6, considerando-se desde os brotos em fase inicial de 

desenvolvimento, com folhas ainda fechadas, até folhas com tamanho próximo ao 

final, folhas expandidas, de coloração pálida e tenras (Figura 2). Devido à realização 

da contagem de ovos e ninfas do psilídeo em campo requerer maior tempo, foram 

selecionados, arbitrariamente, 10% dos ramos em crescimento presentes na 

unidade amostral, onde foram realizadas as contagens das fases jovens do inseto. 

Além da amostragem direta (visual), em cada árvore selecionada, foram 

realizadas amostragens indiretas utilizando-se armadilhas adesivas amarelas, com 

dimensões de 10 x 30 cm (ISCA Tecnologias), substituídas a cada data de 

amostragem e posicionadas na parte externa da copa das árvores em cada uma das 

alturas anteriormente citadas. A contagem dos insetos capturados nas armadilhas 

adesivas amarelas foi realizada no Laboratório de Insetos Vetores de Fitopatógenos 

(ESALQ/USP). 

As amostragens foram conduzidas quinzenalmente de 30/03/2012 até 

27/04/2012, quando foram interrompidas devido à verificação de baixo nível 
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populacional do inseto no campo. Retomaram-se as amostragens em 20/09/2012, 

quando se verificou aumento populacional, com periodicidade semanal até 

22/11/2012, totalizando 12 datas de amostragem. Os números de brotos e insetos 

contabilizados no período de 30/03/2012 até 27/04/2012 (periodicidade quinzenal) 

foram divididos por dois, para que fossem comparáveis aos obtidos quando da 

realização de amostragens semanais.  

 

 

Figura 8 – Vista dos pomares de diferentes idades utilizados para amostragem de brotos e Diaphorina 
citri em diferentes alturas. Setas indicam as alturas, em metros, onde foram realizadas as 
amostragens. 

 

4.2.2 Análise de dados 
 

As análises de dados foram realizadas comparando-se o número médio de 

brotações e psilídeos encontrados em cada altura, calculados para todo o período 

de levantamento. Foram utilizados modelos lineares generalizados para a análise, 

por estes serem adequados a dados que não apresentam normalidade. Para a 

comparação das médias das alturas, foi utilizada análise de variância e teste Chi-

quadrado, em nível de 5% de significância. Quando ocorreram diferenças entre as 

alturas no pomar mais velho foi aplicado o teste de Tukey, também em nível de 5% 

de significância, para comparação de médias. 

A partir dos dados de número de brotações e respectivos estádios fenológicos, 

foram realizados teste de correlação de Spearman, em nível de 5% de significância, 
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de D. citri. As análises estatísticas foram realizadas no software R 3.1.1 (R 

Foundation for Statistical Computing). 

Foi avaliada, também, a precisão estatística das amostragens de insetos 

adultos realizadas de forma direta (visual) e indireta (armadilhas adesivas). Para isso 

foi utilizado o índice de variação relativa (HALL; HENTZ, 2010), sendo calculadas as 

médias (X) e o erro padrão da média (EPM) para os dois métodos de amostragem, 

obtendo-se o índice segundo a fórmula: 

𝐸𝑃𝑀

𝑋
× 100                                                      (1) 

Para a avaliação da precisão dos métodos, os resultados foram exibidos de 

forma gráfica, combinando a variação relativa e a média observada em cada 

amostragem. A análise da variação relativa identificou a partir de que média de 

insetos amostrados atingiu-se a precisão de 25% 

 

4.3  Resultados 
 

Pomar mais velho 

A densidade de brotações foi muito variada ao longo do tempo do experimento 

e entre as alturas, ao contrário do número de insetos capturados em armadilhas 

adesivas, que mostrou um padrão ao longo do experimento (Figura 9). Até a quinta 

amostragem, em 27/09/2012, havia poucas brotações nas plantas, com número 

máximo encontrado de 5,4 brotações. Contudo, a partir de do início de outubro de 

2012 as plantas passaram a produzir grande quantidade de brotações, com o início 

do fluxo da primavera, alcançando níveis de aproximadamente 50 brotos por 

amostra.   

A produção de brotações se mostrou bastante variada entre as alturas 

consideradas. A análise envolvendo a média de todas as amostragens indicou haver 

diferenças entre as alturas (X² = 8,27; G.L. = 2; P = 0,016), ocorrendo maior número 

de brotos nos terços superior e inferior (3,2 e 1,6 m), que diferiram estatisticamente 

do terço médio (Figura 10-A). Contudo, ao longo das amostragens a altura em que 

mais brotações foram produzidas alternou a cada avaliação, não havendo um 

padrão único de produção de brotos entre as alturas. 

A presença de ovos ao longo das amostragens foi muito variável. Nas primeiras 

cinco avaliações, durante os meses de março, abril e setembro, não foram 

encontrados ovos nas plantas amostradas, acompanhando o pequeno número de 
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brotações cítricas existentes no campo. A partir de outubro, com a densidade 

elevada de brotações, foram encontrados ovos do psilídeo em quantidades bastante 

variadas nas diferentes alturas em cada data de amostragem. A maior média 

encontrada durante todo o experimento ocorreu na amostragem de 04/10/2012, com 

117 ovos, no terço superior. Nas demais datas, as médias foram consideravelmente 

menores, com alternância entre os estratos da árvore onde se encontravam mais 

ovos. A grande variabilidade dos dados de número de ovos encontrados tornou 

difícil estabelecer-se um padrão entre as alturas. Contudo, a análise envolvendo 

todas as datas apresentou diferenças significativas entre as alturas (X² = 40,67; G.L. 

= 2; P < 0,001), com maior presença de ovos no terço superior (1,35 ovos/0,25 m²), 

enquanto os terços médio e inferior (0,65 e 0,62 ovos/0,25 m², respectivamente) não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas (Figura 10-B). 

Quando considerado todo o período de amostragens, o número de ninfas nos 

três estratos da planta não apresentou diferenças significativas (X² = 4,20; G.L. = 2; 

P = 0,12), com médias de 1,82; 2 e 1,63 ninfas/0,25 m² nos terços superior, médio e 

inferior, respectivamente (Figura 10-C). Na análise por datas de amostragem houve 

contagem baixa até o dia 10 de outubro, quando houve grande aumento 

populacional das ninfas de D. citri, em resposta a grande disponibilidade de novos 

ramos verificada a partir da semana anterior. Não houve padrão definido entre as 

alturas, alternando-se o estrato no qual ocorreram mais ninfas a cada amostragem. 

A presença de ninfas foi expressiva apenas durante o mês de outubro, apresentando 

nos demais meses médias inferiores a 1 ninfa/0,25m².  

A contagem visual de adultos não apresentou predominância em uma das 

alturas estudadas ao longo das amostragens, alternando-se a cada levantamento o 

local de observação do maior número de insetos. Mais psilídeos foram observados a 

partir da segunda metade de outubro, quando chegaram a ser observados, em 

média, 6,6 psilídeos/0,25 m² no terço médio das plantas. O período de aumento 

populacional correspondeu ao mesmo observado para as demais fases de vida do 

inseto. Analisando-se as médias gerais para o período total do estudo, ocorreram 

diferenças estatísticas significativas (X² = 4,20; G.L. = 2; P < 0,001) para a 

amostragem visual de adultos de D. citri. Mais insetos foram observados nos terços 

inferior e médio, que não diferiram entre si, em comparação com o terço superior 

(Figura 10-D). 
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A análise da média geral de psilídeos adultos capturados em armadilhas 

adesivas apresentou diferenças entre as alturas (X² = 611,26; G.L. = 2; P < 0,001). 

Maior número médio de adultos de D. citri estava presente no terço superior da 

planta, seguido do terço médio e por fim o terço inferior, com médias de 27,93; 17,31 

e 12,91 psilídeos/armadilha/semana, respectivamente (Figura 10-E). 

A amostragem com armadilhas adesivas amarelas no pomar mais velho 

apresentou um padrão evidente de maior concentração de insetos adultos no terço 

superior das plantas. Quando consideradas as datas de amostragem de forma 

isolada, houve diferenças estatísticas significativas em 6 das 10 datas de 

amostragem (Figura 9) e, nestes casos o terço superior sempre exibiu as maiores 

capturas. Na maioria das datas de amostragem o padrão se manteve como na 

análise geral. Na primeira etapa do estudo, durante o outono, a captura foi muito 

baixa, com média de apenas 1 psilídeo por armadilha por semana no terço superior 

na amostragem. A partir das amostragens realizadas em setembro, quantidades 

crescentes de psilídeos adultos foram capturadas. Desta amostragem em diante, 

com exceção do dia 18/10/2012, houve diferenças significativas entre as alturas para 

todas as datas, ocorrendo no terço superior sempre as maiores médias de psilídeos 

capturados, chegando ao valor máximo de 73,4 psilídeos por armadilha por semana 

em 25/10/2012. 

 

 

Figura 9 – Número médio de adultos de Diaphorina citri capturados por armadilha por semana, em 
amostragens (n=10) realizadas em três alturas da planta, em pomar de laranja 'Natal' 
com 26 anos de idade, no município de Vista Alegre do Alto, SP, 2012. Letras iguais 
sobre as barras indicam que não ocorreram diferenças estatísticas significativas entre 
as alturas, pelo teste de Tukey (P < 0,05) 
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Figura 10 – Números médios (+EPM) de brotações cítricas (A), ovos (B), ninfas (C) e adultos de 
Diaphorina citri (D) observados por 0,25 m2 de copa e de adultos por armadilha por 
semana (E)¸ em 10 amostragens realizadas em três alturas na planta, em pomar de 
laranja 'Natal' de 26 anos de idade, no município de Vista Alegre do Alto, SP, em 
2012. Letras iguais indicam que as médias das alturas não se diferenciaram pelo 
teste Tukey (P < 0,05) 
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Pomar mais novo 

No pomar da variedade ‘Hamlin’, com plantas com cerca de 7 anos de idade, a 

produção de brotações cítricas apresentou grande variação no período estudado, 

com médias reduzidas nas primeiras avaliações, durante o outono. O período de 

pico ocorreu no mês de outubro, com média de aproximadamente 25 brotações/0,25 

m², na amostragem de 04/10 (Figura 11). Considerando-se cada amostragem de 

forma individual, ocorreram diferenças estatísticas em 5 dentre 11 datas de 

amostragem e em todos os casos foram produzidos mais brotos cítricos na altura de 

2,4 m. Considerando-se as médias gerais do período total de levantamento, o 

estrato superior, a 2,4 m do solo, apresentou maior presença de ramos em 

crescimento, com 9,1 brotações/0,25 m², enquanto que a 1,6 m, foram observadas, 

em média, 6,4 brotações/0,25 m² (Figura 12-A).  

Mais ovos de D. citri foram contabilizados, em média, a 2,4 m (X² = 14,84; G.L. 

= 1; P < 0,001). Médias gerais de 1,64 e 1,04 ovos por amostra foram verificadas 

nas alturas de 2,4 e 1,6 m, respectivamente (Figura 12-B). Analisando-se cada 

amostragem individualmente, ocorreram diferenças estatísticas significativas em 

cinco delas, sendo que em quatro ocorreram mais ovos na altura de 2,4 m. 

A presença de ninfas teve seu pico ao final de abril de 2012, apesar de haver 

poucas brotações nas plantas, chegando a 14 ninfas/0,25 m² na altura de 2,4 m. A 

análise envolvendo todas as datas apontou diferenças significativas (X² = 60,39; G.L. 

= 1; P < 0,001), sendo a altura de 2,4 m aquela que apresentou o maior número 

médio de ninfas por amostra, 2,84, contra 1,34 do estrato inferior (Figura 12-C). 

Durante três amostragens seguidas os números permaneceram bastante baixos, 

aumentando a partir de 10 de outubro, uma semana depois do aumento de 

brotações em função do fluxo primaveril. Nas onze amostragens de ninfas, houve 

diferenças estatísticas significativas em 5 ocasiões, com maior número médio de 

ninfas observado na menor altura apenas uma vez, em 18 de outubro. Nas demais, 

em 13 e 27 de abril, 10 de outubro e 1º de novembro as médias foram 

estatisticamente superiores na altura de 2,4 m. 

Não houve diferenças significativas na amostragem direta de adultos de D. citri 

entre as duas alturas nas plantas mais novas (X² = 0,02; G.L. = 1; P = 0,89). Médias 

gerais de 0,95 e 0,97 adultos por amostra foram observadas a 2,4 e 1,6 m de altura, 

respectivamente (Figura 12-D). A presença de insetos ao longo das amostragens foi 
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semelhante nas duas alturas, sem que fosse possível definir um padrão de 

ocorrência entre os dois estratos. 

 

Figura 11 – Número médio de brotos visualizados em amostragens (n=10) realizadas em duas alturas 
da planta, em pomar de laranja 'Hamlin' com 7 anos de idade, no município de Vista 
Alegre do Alto, SP, em 2012. Asteriscos sobre as barras indicam datas nas quais houve 
diferenças estatísticas significativas (P < 0,05) 

 

O número médio de insetos capturados em armadilhas adesivas no pomar 

mais novo chegou ao valor máximo ao fim de outubro, com média superior a 40 

psilídeos/armadilha, na altura de 2,4 m. Considerando as médias gerais, para todo 

período de estudo, houve diferenças significativas entre as duas alturas (X² = 19,34; 

G.L. = 1; P < 0,001), com a captura de 13,37 psilídeos por armadilha por semana a 

2,4 m de altura e 11,09 insetos a 1,6 m (Figura 12-E). Considerando-se cada data de 

amostragem isoladamente, houve diferenças na captura entre as alturas em quatro 
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Figura 12 – Números médios (+EPM) de brotações cítricas (A), ovos (B), ninfas (C) e adultos de 
Diaphorina citri visualizados por área de 0,25 m2 de copa (D) e de adultos capturados 
por armadilha (E) em amostragens realizadas em duas alturas na planta, em laranjeiras 
'Hamlin' com 7 anos de idade, no município de Vista Alegre do Alto, SP, em 2012. Letras 
iguais indicam que as médias das alturas não se diferenciaram pelo teste Tukey, em 
nível de 5% de significância. A-Brotações, B-Ovos; C-Ninfas; D-Adultos; E-Adultos por 
armadilha 
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4.3.1 Comparação dos métodos de amostragem de adultos 
 

A análise da variação relativa no pomar mais velho, ligada à amostragem com 

10 armadilhas adesivas, indicou que o erro se manteve abaixo de 25%, em todas as 

alturas de amostragem testadas, quando a média de insetos por armadilha por 

semana esteve acima de 3 indivíduos (Figura 13-A). Considerando-se a flutuação de 

insetos ao longo do tempo do experimento, apenas nas duas primeiras datas de 

amostragem não se chegou a esse valor mínimo de insetos por armadilha. Dessa 

forma, durante todo o período de primavera, quando elevados níveis populacionais 

de psilídeos ocorreram, os níveis de precisão da amostragem com armadilhas 

adesivas amarelas foram satisfatórios. 

Por outro lado, a amostragem direta dos insetos apresentou níveis de variação 

relativa acima de 25% na maioria das épocas de amostragem. Mesmo quando 

houve a maior média de insetos observada (7 insetos por amostra), o erro da 

amostragem se manteve acima de 25% (Figura 13-B). Dessa forma, considerando-

se os dois métodos de amostragem utilizados e com mesmo número de amostras 

(10), o método de amostragem indireta, utilizando armadilhas adesivas, se mostrou 

mais preciso. 

Os resultados dos índices de variação relativa com dados provenientes da 

amostragem no pomar novo apresentaram comportamento semelhante ao 

observado nas plantas mais velhas. Na altura de 1,6 m os níveis de precisão 

situaram-se dentro da faixa desejada quando médias a partir de 2 insetos por 

armadilha por semana foram obtidas (Figura 14-A). No estrato superior, a precisão 

de 25% foi atingida quando médias semanais de captura de adultos por armadilha 

estiveram acima de 3 (Figura 14-B).  

Por outro lado, as amostras obtidas pela amostragem direta de insetos adultos 

ficaram fora do nível precisão desejado, excedendo o limite de 25% na maioria das 

amostragens. Novamente, mesmo quando médias populacionais elevadas foram 

encontradas, a avaliação visual proporcionou pouca precisão nas amostras, para um 

número de amostras de 10 plantas por hectare. 
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Figura 14 – Variação relativa associada a dois métodos de amostragem de adultos de Diaphorina 
citri, com armadilhas adesivas (A) e visual (B), usando uma amostra composta de 10 
plantas por hectare, em duas alturas distintas. Linha tracejada representa o nível de 25% 
de precisão 

0 1 2 3 4 5 6 7

Adultos/amostra

1,6 m 2,4 m 3,2 m

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

V
a
ri
a
ç
ã
o
 r

e
la

ti
v
a
 (

%
)

Adultos/armadilha/semana

1,6 m 2,4 m 3,2 mA B 

Figura 13 – Variação relativa associada a dois métodos de amostragem de adultos de Diaphorina citri, 
com armadilhas adesivas (A) e visual (B), usando uma amostra composta de 10 plantas 
por hectare, em três alturas distintas. Linha tracejada representa o nível de 25% de 
precisão 
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4.3.2 Influência de brotações sobre as diversas fases de vida de D. citri 
 

Os resultados das análises de correlação de Spearman indicaram que as 

diferentes fases de vida de D. citri foram correlacionadas com o número de 

brotações de certos estádios fenológicos (Tabela 11). Considerando-se o número 

total de brotações cítricas, somando-se todos os estádios fenológicos, apenas as 

fases de ovos e ninfas foram positivamente correlacionadas. No caso do pomar mais 

velho houve correlação negativa entre o número de brotações totais e o número de 

psilídeos capturados em armadilhas adesivas. Maiores valores do coeficiente de 

correlação foram obtidos quando se consideraram estádios fenológicos específicos. 

Número de ovos de D. citri foram mais fortemente correlacionados com brotações de 

estágio V2 no pomar mas jovem, enquanto ninfas foram correlacionadas com o 

número de brotações no estádio V4, em ambos os pomares. O número de adultos 

nas plantas, obtido pelos dois métodos de amostragem utilizados, foi positivamente 

correlacionado apenas com o número de brotações V6, em ambos os módulos. 

 

Tabela 11 – Coeficientes de correlação de Spearman entre o número médio de estádios 
fenológicos das brotações cítricas e diversas fases de vida de Diaphorina 
citri, em pomares de diferentes idades localizados no município de Vista 
Alegre do Alto, SP, em 2012 

Variável Ovos Ninfas Adultos 
Adultos em 
armadilhas 

‘Hamlin’ (2005) 

Brotações totais(1) 0,35b 0,31b 0,002 -0,02 

V1 0,23b -0,09 -0,15 -0,10 

V2 0,47b 0,09 -0,31b -0,16 

V3 0,26b 0,24b -0,26b -0,15 

V4 -0,07 0,40b -0,07 -0,17 

V5 -0,09 0,38b -0,10 -0,14 

V6 -0,24b -0,02 0,64b 0,44b 

     
‘Natal’ (1986) 

Brotações totais 0,22b 0,42b -0,09 -0,18b 

V1 -0,07 -0,09 -0,10 -0,17a 

V2 0,10 -0,18 -0,35b -0,45a 

V3 0,12 0,25b -0,12 -0,08 

V4 0,17a 0,55b -0,18b -0,20a 

V5 -0,09 0,02 -0,09 0,05 

V6 -0,14a -0,21a 0,60b 0,54b 
(1) Por brotações totais considera-se o somatório de todos os estádios fenológicos 
a correlação significativa, com p<0,05 
b correlação significativa, com p<0,01 
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4.4  Discussão 
 

Os módulos de diferentes idades apresentaram resultados distintos quanto à 

densidade de brotações entre as diferentes alturas. Apesar da análise ter indicado 

diferenças no número de brotações encontrado em cada altura nas plantas do 

pomar mais velho, a maior produção ocorreu nos terços superior e inferior não 

existindo padrão claro entre os estratos da planta. Por outro lado, houve maior 

produção a 2,4 m no módulo mais jovem e maior número de brotos no estrato 

superior foi constatado de forma consistente ao longo das amostragens. Esse 

resultado pode estar relacionado ao fato de que no pomar novo, as plantas ainda 

não haviam atingido seu tamanho máximo, ocorrendo, portanto, grande crescimento 

vegetativo na parte superior delas. As plantas apresentaram densidade de brotações 

mais elevada no pomar mais velho, que apresentou média de quase 50 

brotações/0,25 m² em outubro, enquanto que no pomar mais novo as maiores 

médias no mesmo período chegaram próximas à metade deste valor. O 

monitoramento de brotações é importante para o manejo de pragas associadas aos 

estádios imaturos das folhas cítricas (HALL; ALBRIGO, 2007) e, conforme verificado 

neste estudo, em plantas ainda em crescimento deve-se direcionar as amostragens 

para o estrato superior das árvores. 

Mais ovos foram encontrados a 2,4 m de altura nas plantas mais jovens e esse 

fato deve estar relacionado à maior presença de brotações neste estrato da árvore 

cítrica, em função do psilídeo realizar postura de ovos exclusivamente em folhas em 

estádios iniciais de desenvolvimento (HALL et al., 2013). Contudo, nas plantas mais 

velhas, onde não houve padrão de produção de brotações entre as alturas, foram 

contabilizados mais ovos no ponto mais elevado de amostragem. Uma possível 

explicação é a maior oviposição neste estrato em função da maior presença de 

adultos verificada na análise com armadilhas adesivas. 

Mais ninfas foram encontradas nos pontos mais altos das plantas mais jovens, 

mas não no módulo de plantas mais velhas, indicando que, assim como foi verificado 

para o número de ovos do inseto, a maior densidade das ninfas de D. citri na planta 

cítrica está condicionada à maior quantidade de brotações nestes locais, devido 

apresentarem tecidos mais adequados à alimentação desses insetos na fase jovem 

(AMMAR; HALL; SHATTERS, 2013). Segundo Hall; Hentz e Adair Jr (2008) para o 

controle de ovos e ninfas D. citri deve-se realizar a aplicação de inseticidas quando 
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as fases imaturas do inseto e brotações cítricas estão presentes Dessa forma, em 

pomares com plantas ainda em formação, que ainda não atingiram seu tamanho 

final, as inspeções tanto de brotos cítricos, quanto de ovos e ninfas do psilídeo 

devem ser direcionadas para partes mais altas da planta, acima dos pontos onde 

normalmente se realizam as inspeções visuais. No caso de pomares de plantas 

maduras, como aquelas que compunham o módulo mais velho neste estudo, não 

devem ocorrer problemas relacionados a subestimar as amostras se forem feitos 

levantamentos a 1,6 m.  

De acordo com as análises de correlação entre brotações e densidade 

populacional do presente trabalho, deve-se levar em consideração nas amostragens 

de brotações o estádio fenológico destas, de modo a permitir inferências sobre a 

densidade populacional de D. citri e quais fases devem estar presentes no campo. 

Godfrey et al. (2013) não encontraram correlações entre densidade de brotações e 

capturas de D. citri em armadilhas adesivas, em estudo realizado em áreas urbanas 

da Califórnia, EUA. No presente trabalho, observou-se também ausência de 

correlações entre números de psilídeos adultos e brotações totais, ocorrendo, 

contudo, correlações positivas significativas quando apenas o número de brotações 

em estádio V6 foi considerado (Tabela 11). 

No total, foram capturados 5.685 adultos de D. citri no módulo mais velho, dos 

quais 48% encontravam-se a 3,2 m, 30% a 2,4 m e apenas 22% a 1,6 m. No módulo 

mais jovem, as duas alturas contabilizaram um total de 2.215 psilídeos adultos, dos 

quais 55% estavam presentes nas armadilhas situadas a 2,4 m, e 45% a 1,6 m. 

Esses dados mostram que em ambos os casos (com árvores mais velhas e 

desenvolvidas ou plantas jovens e em crescimento) são capturados mais adultos de 

D. citri nos estratos superiores das plantas. Esse fato se mostra relevante em função 

dos levantamentos com armadilhas adesivas em campo serem feitos comumente 

com armadilhas posicionadas a, aproximadamente, 1,5 m do solo (HALL; HENTZ, 

2010; HALL, 2009; LILJESTHRÖM; BOUVET, 2014; RAZI et al., 2014). Portanto, 

para evitar que se subestime a população de adultos amostrada, os levantamentos 

devem ser realizados posicionando-se as armadilhas em pontos mais elevados das 

árvores, independentemente da idade e tamanho das mesmas. 

Métodos efetivos de monitoramento são importantes para se obter estimativas 

confiáveis das densidades populacionais de D. citri e para o manejo integrado desse 

inseto (HALL; HENTZ, 2010; SÉTAMOU et al., 2008). Bohnenblust et al. (2011), em 
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levantamentos da mariposa Grapholita molesta Busck, encontraram mais insetos em 

armadilhas tratadas com feromônios quando localizadas em pontos mais elevados 

das plantas em pomares de maçã. Os autores concluíram que o monitoramento dos 

insetos deve ser feito mais alto nas plantas para fins de decisões de manejo. De 

acordo com Williams et al. (2013), um dos aspectos chave que influencia a detecção 

de pragas em baixas densidades populacionais é a altura de posicionamento das 

armadilhas. Esses mesmos autores, em amostragens da mariposa Thaumetopoea 

processionea L. em árvores de carvalhos, verificaram que mais insetos eram 

capturados quando as armadilhas se localizam em maiores alturas das árvores. 

Dessa forma, a utilização de armadilhas em pontos mais elevados das plantas 

cítricas deve proporcionar estimativas mais confiáveis da densidade populacional de 

D. citri e dar melhor embasamento a decisões de manejo em função da detecção 

mais eficiente da praga. 

Apesar da quantidade de psilídeos capturados em armadilhas adesivas 

amarelas ter aumentado significativamente após o período de aumento de produção 

de brotações cítricas, parece não haver relação direta entre a presença de brotações 

e psilídeos adultos em cada terço da planta, em pomares mais velhos, visto que a 

quantidade mais elevada de insetos no terço superior das plantas não correspondeu 

a maior densidade de brotos nessa altura. Possivelmente a presença maior dos 

insetos no terço superior esteja associada ao padrão comportamental de D. citri.  

O comportamento de acasalamento de D. citri é estimulado em condições de 

maior luminosidade e de temperaturas mais elevadas (WENNINGER; HALL, 2007) e 

que esse inseto apresenta fototropismo positivo (PARIS et al., 2015). Dessa forma, é 

provável que os insetos adultos tendam a se mover em direção a pontos com maior 

incidência de luz nas plantas, no topo de suas copas em função de comportamento 

de acasalamento. Além disso, Aubert e Hua (1990) relataram a captura de D. citri em 

armadilhas até 7 m acima do nível do solo em plantios de Murraya paniculata e 

associaram esse fato a possível dispersão a média distância do inseto, influenciada 

por estresse populacional. Isso corrobora o que foi observado no presente estudo, 

em que as capturas foram maiores proporcionalmente nos estratos superiores das 

plantas a medida que ocorriam picos populacionais de D. citri na área (Figura 9). 

Isso pode ser um indicativo que em períodos de alta densidade populacional os 

insetos tendem a se concentrar na parte mais alta das plantas. Outro fator que pode 

explicar a maior captura de insetos adultos nos pontos de amostragem mais 
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elevados é a maior atratividade das armadilhas expostas a maior temperatura do ar 

e luz solar, conforme observado por Hall (2009). Esse efeito pode ter sido mais 

intenso no módulo de plantas mais velhas, onde algumas das árvores ultrapassavam 

os 4 m de altura, provocando maior sombreamento e, consequentemente, redução 

da temperatura entre as árvores, reduzindo a eficiência das armadilhas localizadas 

em pontos mais baixos das plantas. 

Os dois métodos de amostragem para insetos adultos, visual e com armadilhas 

adesivas amarelas, resultaram em padrões diferentes. Enquanto na amostragem 

visual houve menor número médio de insetos no terço superior das plantas mais 

velhas (Figura 10-D) e, no pomar mais jovem, não foram identificadas diferenças 

entre as alturas (Figura 12-D), a amostragem com armadilhas adesivas apontou 

diferenças estatísticas em todos os casos. Por se tratar de um método de 

amostragem visual e os insetos terem o hábito de voar quando os ramos em que 

estão são agitados, houve maior dificuldade em fazer esse tipo de amostragem 

direta. Além disso, ao contrário das ninfas e ovos que se localizam apenas em 

ramos em crescimento, os adultos podem ser observados se alimentando também 

em ramos mais velhos (AUBERT, 1987), o que dificulta sua localização devido à 

grande quantidade destes ramos e a dificuldade de diferenciar os insetos 

visualmente em determinadas condições de luz. 

Levando-se em consideração os resultados da variação relativa calculada para 

os dados das amostragens direta e indireta, nos dois módulos, pode-se concluir que 

a precisão das estimativas obtidas a partir da utilização de armadilhas adesivas foi 

superior àquela obtida por meio das observações visuais dos insetos adultos. 

Dessa forma, levando-se em consideração os resultados da variação relativa 

calculada para os dados das amostragens direta e indireta de adultos de D. citri, nos 

dois módulos (Figuras 13 e 14) e o número de 10 plantas amostradas, relatado por 

Sétamou et al. (2008) como suficiente para estimativas confiáveis da densidade 

populacional de D. citri, o método de amostragem indireta, utilizando armadilhas 

adesivas, se mostrou mais preciso. Portanto, pode-se concluir que os resultados da 

amostragem indireta representam de forma confiável a densidade dos insetos 

independentemente do tamanho das plantas e local de amostragem.  

Considerando-se que o nível inferior a 25% de erro foi obtido apenas quando 

mais de 3 insetos por armadilha por semana foram capturados, pode ser necessário 

aumentar o número para mais de 10 armadilhas por hectare em épocas de baixa 
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população do inseto, para manter o mesmo nível de precisão da amostragem, 

quando médias inferiores a 3 psilídeos por armadilha e por semana foram obtidas. 

Segundo Hall & Hentz (2010), 20 armadilhas distribuídas uniformemente numa área 

de 4 hectares podem proporcionar nível de precisão de 25% quando médias de 

captura estão acima de 2 psilídeos por armadilha. É importante considerar que os 

autores citados utilizaram valores de captura transformados (log x+1), enquanto no 

presente estudo foram utilizados dados brutos de captura e que essa transformação 

de dados pode ter ajudado os autores citados a atingir o nível desejado. 

 

4.5 Conclusões 

 

- A altura de amostragem não influencia no número médio de brotações, ovos ou 

ninfas de D. citri obtidos por amostragem visual em laranjeiras de grande estatura (4 

m), com 26 anos de idade; 

 

- Em plantas de 7 anos, com menor estatura, há mais brotações cítricas, ovos e 

ninfas de D. citri a 2,4 m do que a 1,6 m de altura do solo; 

 

- Maiores densidades populacionais de adultos de D. citri estão presentes nos 

estratos mais elevados das árvores cítricas e o monitoramento da praga deve ser 

direcionado a esses pontos; 

 

- A amostragem de adultos de D. citri utilizando armadilhas adesivas é mais precisa 

que a amostragem visual, independentemente da idade ou porte das plantas, 

considerando-se a amostragem de 10 plantas por hectare; 

 

- O estádio fenológico das brotações cítricas deve ser considerado para inferências 

sobre a densidade das diferentes fases de vida de D. citri presentes nas plantas. 
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5 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Diaphorina citri KUWAYAMA, 1908 

(HEMIPTERA: LIVIIDAE) EM POMARES CÍTRICOS DE DIFERENTES IDADES 

 

Resumo 

 Em função do perigo representado pelo Huanglongbing (HLB) para as áreas 
produtoras de citros no Brasil, medidas de manejo da doença precisam ser aplicadas 
de forma eficiente. Por se tratar de uma doença de rápida expansão e cujos 
métodos de controle se baseiam em medidas preventivas, o controle do inseto-vetor, 
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), é fundamental para o manejo da 
doença. Para a correta aplicação de métodos de controle do inseto é de grande 
importância que se conheça sua distribuição na área, bem como se há pontos de 
maior interesse para fins de monitoramento, visando tornar os levantamentos em 
campo mais precisos. Este trabalho teve como objetivo analisar a distribuição 
espacial de D. citri em pomares com plantas de diferentes idades, com pouca 
aplicação de inseticidas. Foram utilizados pomares de dois municípios da região 
citrícola central do Estado de São Paulo, Itápolis e Vista Alegre do Alto. Em cada 
localidade delimitou-se dois módulos, com 1 hectare cada, compostos por plantas 
cítricas de diferentes idades. Para o levantamento da população de insetos utilizou-
se armadilhas adesivas, substituídas semanalmente em amostragens realizadas em 
diferentes meses do ano, representativos do Verão, Outono e Primavera. Número de 
adultos de D. citri foram submetidos a análise geoestatística, com a análise de 
semivariogramas, para identificar a existência de dependência espacial, e confecção 
de mapas de infestação por meio da krigagem. A distribuição de D. citri foi agregada 
na maioria das datas de avaliação e o modelo esférico foi o que melhor descreveu a 
semivariância na maioria dos casos. Em todos os casos onde houve padrão espacial 
agregado, a dependência espacial foi caracterizada como moderada ou forte. A 
ocorrência de distribuição aleatória foi mais comum em épocas de baixa densidade 
populacional em Itápolis, mas não teve relação com o número de insetos capturados 
em Vista Alegre do Alto. A área de agregação de D. citri foi, em média, de 1.257 m², 
podendo chegar até 9.710 m². Considerando os resultados do alcance de 
semivariância seriam necessárias de 7 a 10 armadilhas adesivas por hectare para se 
obter estimativas adequadas da população de psilídeos no campo. Foram 
observados efeitos de borda ocorrendo principalmente em pomares mais velhos, 
onde populações de D. citri eram baixas durante parte do ano.  A distribuição dos 
adultos foi caracterizada por focos mais isolados durante os meses de menor 
população, distribuindo-se por todo o talhão em épocas de picos populacionais.
 

Palavras-chave: Psilídeo; Geoestatística; Dependência espacial 

 

Abstract 
 

Due to the danger posed by Huanglongbing (HLB) for citrus producing areas 
in Brazil, disease management measures must be taken efficiently.  As this is a 
disease that spreads rapidly and which control methods are based on preventive 
measures, the control of the insect vector, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: 
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Liviidae), is fundamental to the management of the disease. For the correct use of 
insect control methods it is important to know its distribution in the area, and if there 
are major points of interest for monitoring purposes, in order to make sampling in 
more precise field. This study aimed to analyze the spatial distribution of D. citri in 
orchards with plants of different ages, with little application of insecticides. Citrus 
groves in two municipalities of the central citrus region of Sao Paulo State, Itápolis 
and Vista Alegre do Alto. In each municipality two areas were defined, each with 1 
hectare, consisting of citrus plants of different ages. To survey the population of 
insects yellow sticky traps, replaced weekly, were used in samples taken during 
months of the year, representative of the summer, autumn and spring. Number of 
adult D. citri were submitted to geostatistical analysis, with the semivariogram 
analysis to identify the existence of spatial dependence, and infestation maps were 
interpolated through kriging. The distribution of D. citri was aggregated in most of the 
dates of assessment and the semivariance was the best described by the spherical 
model in most cases. In all cases where there was spatial pattern, spatial 
dependence was characterized as moderate or strong. The occurrence of random 
distribution was more common during times of low population density in Itápolis, but it 
was not related to the number of insects caught in Vista Alegre do Alto. The D. citri 
aggregation area was on average of 1,257 m², reaching a maximum of 9,710 m². 
Considering the results of semivariance range it would take 7-10 sticky traps per 
hectare to obtain adequate estimates of the psyllids population in the field. Edge 
effects were observed occurring mainly in older orchards, where populations of D. 
citri were low during most of the year. The distribution of the adults was characterized 
by more isolated foci during the months of smaller population, distributing throughout 
the grove in times of population. 
 

Keywords: Psyllid; Geostatistics; Spatial dependence 

 

5.1 Introdução 

 

O Huanglongbing (HLB) é a principal doença dos citros no mundo, estando 

associada a bactérias restritas ao floema das plantas e transmitidas, no Brasil, por 

Diaphorina citri Kuwayama (BOVÉ, 2006). Presente no Brasil desde 2004 

(COLETTA-FILHO, 2004), essa doença tem causado grandes prejuízos nas 

principais regiões produtoras de citros devido à sua rápida progressão e difícil 

controle (BELASQUE JR et al., 2009). 

Por não existirem métodos curativos para a doença, o controle se baseia em 

medidas preventivas e, dentre essas medidas, uma delas é o controle do inseto 

vetor (BELASQUE JR. et al., 2010). Para que esse controle seja eficiente, 

características ecológicas da espécie-praga devem ser conhecidas e, uma delas é 

sua distribuição espacial (TAYLOR, 1984). Padrões espaciais podem servir de base 

para indicar locais e épocas mais adequados à amostragem, aumentando a 

eficiência dos levantamentos (BARRIGOSSI et al., 2001). 
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Uma das ferramentas que têm sido usadas para se interpretar a distribuição 

espacial de organismos e sua relação com componentes ambientais é a 

geoestatística (ROSSI et al., 1992). Essa técnica permite, a partir do estudo da 

distribuição e variabilidade espacial, caracterizar padrão espacial de uma variável de 

interesse, com determinação das incertezas associadas (YAMAMOTO; LANDIM, 

2013). Geoestatística é um ramo da estatística aplicada que se concentra em 

descrever padrões espaciais e estimar valores em locais não amostrados, podendo 

ser usada em diversas áreas de estudo em entomologia (LIEBHOLD; ROSSI; KEMP, 

1993), e proporcionar resultados mais adequados de distribuição espacial que o uso 

de distribuição de probabilidade, por levar em consideração a posição espacial dos 

pontos amostrados (BARRIGOSSI et al., 2001). 

Em relação a D. citri, com o conhecimento de sua distribuição espacial, pode-

se compreender aspectos biológicos e ecológicos da espécie, tornando o manejo 

mais eficiente (SÉTAMOU et al., 2008). Em outros patossistemas em citros, a 

geoestatística foi aplicada, proporcionando bons indicadores de manejo. Roberto; 

Farias e Bergamin Filho (2002), verificaram padrão agregado de plantas cítricas com 

CVC, enquanto que Farias et al. (2004) observaram que as cigarrinhas vetoras do 

agente causal da CVC também apresentam dependência espacial e comportamento 

de agregação no campo. Em relação ao HLB, há estudos que permitiram 

recomendações importantes no monitoramento dos insetos vetores e no manejo da 

doença, A partir da análise de áreas associadas aos focos, observou-se que plantas 

com HLB apresentam dependência espacial, formando reboleiras no campo (LEAL; 

BARBOSA; COSTA, 2010) e, por isso, o estudo da distribuição espacial dos 

psilídeos é de fundamental importância. Leal (2009) identificou que D. citri distribui-

se de forma agregada, formando reboleiras no campo. Neste último estudo, contudo, 

áreas maiores foram utilizadas e não foi possível identificar padrões claros em 

pontos específicos de um talhão, o que permitiria identificar pontos de interesse 

dentro de uma área para amostragem de D. citri. Além disso, é importante verificar 

que influências plantas de diferentes idades podem exercer sobre a distribuição do 

psilídeo no campo. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de distribuição 

espacial de D. citri em pomares da região citrícola central do Estado de São Paulo, 

em pomares cítricos de diferentes idades e em diferentes pontos da área, visando 
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fornecer informações que tornem o monitoramento do inseto mais eficiente no 

campo. 

 

5.2 Material e Métodos 

5.2.1 Análise geoestatística 
 

Para a análise geoestatística foram implantados experimentos em pomares 

localizados em Itápolis (SP) (48° 59' 22" O; 21° 29' 55" S) e Vista Alegre do Alto (SP) 

(48° 35' 04" O; 21° 12' 25" S), das variedades ‘Valencia’ (3 e 8 anos), na primeira 

localidade e ‘Hamlin’ (7 anos) e ‘Natal’ (26 anos) na segunda localidade. A análise 

foi feita em função da quantidade de insetos capturados em armadilhas adesivas 

amarelas posicionadas em plantas cuja posição espacial é conhecida. A 

metodologia se baseia no estudo do semivariograma experimental, descrito por: 

 

𝛾∗(ℎ) =  
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑋𝑖) − (𝑋𝑖 + ℎ)]2𝑁(ℎ)

𝑖=1                 (2) 

 

Onde N(h) é o número total de pares de psilídeos amostrados, separados por 

uma distância h. O gráfico de γ*(h) versus os valores correspondentes de h, 

chamado semivariograma, é função da distância (h), sendo, portanto, dependente na 

magnitude e direção da distância. Em casos de variáveis espacialmente 

dependentes, espera-se que os incrementos [Z(xi)-Z(xi+h)] aumentem com a 

distância até um ponto de estabilização, um limiar simbolizado por C, que se 

aproxima numericamente da variância dos dados. No limiar onde ocorre a 

estabilização dos incrementos tem-se o alcance (a). O valor do intercepto do eixo Y 

é conhecido como efeito pepita, representado por C0, que indica a variabilidade em 

distâncias menores do que aquelas utilizadas na amostragem, representando muitas 

vezes o erro da amostragem (FARIAS et al., 2002). Utilizando-se os parâmetros 

definidos no ajuste do semivariograma (C0 e C1) foi calculada a porção da 

variabilidade decorrente da dependência espacial, representado por k, pela relação 

de C0/(C0+C1). Os valores obtidos podem ser classificados em forte dependência 

espacial se k <25, moderada dependência espacial se 25≤ k ≤75 e fraca 

dependência espacial se k >75 (CAMBARDELLA et al., 1994). 
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Semivariogramas foram ajustados testando-se, para cada data de amostragem, 

modelos esférico, gaussiano e exponencial. As variáveis C0, C1 e a foram ajustadas 

de modo que o semivariograma proporcionasse o maior valor do coeficiente de 

determinação (ROBERTO; FARIAS; BERGAMIN FILHO, 2002). Cada modelo foi 

submetido à análise de validação cruzada, ou Jack Knifing, para se verificar a 

qualidade do ajuste, sendo realizada a escolha do modelo em função da análise do 

coeficiente de correlação entre valores amostrados e estimados, desvio padrão e 

desvio médio absoluto dos resíduos da validação cruzada e menores valores da 

variável RMSE (VIEIRA; CARVALHO; GONZÁLEZ, 2010). 

A partir dos semivariogramas selecionados, foram confeccionados mapas de 

infestação, utilizando o método de krigagem como interpolador, no caso das datas 

que apresentaram dependência espacial ou inverso do quadrado da distância, caso 

a distribuição da variável tenha sido aleatória. O ajuste dos semivariogramas, a 

análise de validação cruzada e a confecção dos mapas de infestação foram 

realizados com o auxílio do software Surfer 11 (GOLDEN SOFTWARE, 2013). 

 

5.2.2 Áreas experimentais e amostragem 
 

Em Itápolis foram instaladas 70 armadilhas adesivas amarelas a cada data de 

amostragem, em cada um dos dois pomares (módulos). As armadilhas foram 

posicionadas a cada duas plantas da linha, em linhas alternadas no módulo, 

totalizando oito linhas com oito armadilhas cada. Além disso, foram colocadas seis 

armadilhas, sendo uma por linha (exceto nas linhas mais externas), intercaladas 

entre duas plantas com armadilhas, com a finalidade de fornecer dados sobre a 

variância a menores distâncias para melhorar o ajuste do semivariograma. A área 

total em que foi feita a amostragem em Itápolis compreende 15 linhas com 15 

plantas em cada linha (Figura 15). As amostragens foram iniciadas em dezembro de 

2011 e se estenderam, num primeiro momento, até abril de 2012, quando os 

levantamentos foram interrompidos em função do número reduzido de insetos. As 

avaliações foram retomadas em outubro de 2012 e foram finalizadas em dezembro 

do mesmo ano, totalizando 18 datas de amostragem. 
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Figura 15 – Pomares cítricos em Itápolis, SP, utilizados para amostragem de Diaphorina citri. Linhas 
amarelas delimitam a área dos pomares utilizada para o estudo. Na parte superior 
encontra-se o módulo da variedade ‘Valência, com data de plantio de 2004, enquanto na 
parte inferior localiza-se o plantio de 2009, com plantas de laranja-doce da variedade 
‘Valência’ e de limão ‘Cravo’ 

 

Em Vista Alegre do Alto, as primeiras armadilhas foram instaladas no dia 20 de 

Janeiro de 2012, totalizando 120 armadilhas adesivas nos dois módulos, 

substituídas a cada data de amostragem. Os levantamentos foram conduzidos de 

janeiro a abril e de outubro a dezembro de 2012, totalizando 11 datas de 

amostragem. Foram utilizadas dez linhas de plantio em cada módulo, com 

armadilhas a cada seis plantas na linha no plantio mais novo e a cada quatro plantas 

na linha no plantio mais velho. Em cada uma das linhas do plantio mais novo foram 

posicionadas seis armadilhas, além de cinco armadilhas posicionadas uma por linha, 

em linhas alternadas e ao lado de plantas que também já possuíam uma armadilha 

para fornecer dados de variância em distâncias menores. No módulo com o plantio 

mais velho, o número de armadilhas por linha foi variável em função do formato do 

pomar, que comportava menor número de plantas em algumas das linhas (Figura 

16).  

Nas duas localidades utilizadas no estudo a substituição das armadilhas foi 

feita de forma semanal nas primeiras datas de amostragem e com frequência 

quinzenal no decorrer do estudo. Para padronização das análises, os dados 
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provenientes das armadilhas substituídas quinzenalmente foram divididos por dois e 

apresentados na forma de número de insetos por armadilha e por semana. 

 

 

Figura 16 – Pomares de laranja-doce em Vista Alegre do Alto, SP, utilizados para amostragem de 
Diaphorina citri. Linhas amarelas delimitam a área dos pomares utilizada para o estudo. 
Na parte superior da imagem localiza-se o módulo mais velho, da variedade ‘Natal’, 
implantado em 1986, enquanto na parte inferior encontra-se o módulo mais jovem, 
variedade ‘Hamlin’, plantado em 2005 

 

5.3 Resultados e Discussão 

 

As médias mais elevadas de captura de insetos foram verificadas nos dois 

módulos de Itápolis em épocas semelhantes, em outubro, novembro e dezembro de 

2012 (Tabela 12), com valores médios próximos a 10 insetos por armadilha por 

semana, chegando a 34,7 nas plantas mais velhas na última amostragem realizada; 

apenas na amostragem de 06 de dezembro houve redução na população em ambos 

os módulos. As médias populacionais semanais se mantiveram abaixo de 1 inseto 

por armadilha nos levantamentos dos meses de janeiro a abril. 

Nas amostragens realizadas em Itápolis, que totalizaram 18 datas de 

levantamento, foi possível realizar o ajuste dos modelos de semivariogramas em 12 

datas no módulo de plantas mais jovens e 15 no mais velho, evidenciando a 

ocorrência de dependência espacial na distribuição dos psilídeos na maioria das 

amostragens (Figuras 17 e 18). Na tabela 12 estão dispostos os parâmetros de 
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ajustes dos semivariogramas. A impossibilidade de se ajustar qualquer um dos 

modelos testados aos dados das demais datas de amostragem indica tendência à 

aleatoriedade na distribuição dos insetos no campo, nessas ocasiões. A ausência de 

dependência espacial foi verificada em algumas das datas dos meses de fevereiro, 

março e abril, em ambos os módulos, que foram caracterizadas pelo baixo número 

de adultos capturados em armadilhas adesivas. 

Na maioria das datas em que foi possível o ajuste de modelos de 

semivariogramas, esse ajuste foi obtido usando-se o modelo esférico, com os 

valores do parâmetro k situando-se em níveis que configuram dependência espacial 

moderada a forte em todos os casos (abaixo de 0,75). Observou-se que o ajuste dos 

semivariogramas e, consequentemente, a ocorrência de dependência espacial dos 

psilídeos no campo foi possível sempre que ocorreram médias semanais de captura 

superiores a 0,5 adultos por armadilha, embora em alguns casos tenha sido possível 

o ajuste de semivariogramas em épocas de níveis populacionais menores. Em nove 

datas de amostragem nas plantas mais novas não se observou efeito pepita, o que 

significa que próximo de 100% da variabilidade encontrada entre as amostras se 

explica pela dependência espacial entre elas. No caso do módulo de plantas mais 

velhas, o efeito pepita foi significativo em um maior número de datas, como no caso 

de janeiro e dezembro de 2011, em que apenas 44 e 66% da variabilidade foi 

explicada pela dependência espacial dos dados, respectivamente. 

O parâmetro a, que representa o alcance da dependência espacial, situou-se 

entre 6,5 a 22,3 m no pomar novo, resultando numa área de agregação de no 

mínimo 131,8 e no máximo 1.561,8 m². Por outro lado, as análises de 

semivariogramas no pomar mais velho resultaram em áreas de agregação variando 

entre 211,2 e 9.710,7 m². Não houve relação direta entre o tamanho do raio da área 

de agregação e o número médio de psilídeos capturados por armadilha, visto que 

mesmo em épocas de baixos níveis populacionais, como no caso dos meses de 

outono, o parâmetro a se situou em valores semelhantes àqueles verificados nas 

demais épocas do ano (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Parâmetros dos semivariogramas ajustados aos dados de captura de adultos de 
Diaphorina citri em armadilhas adesivas em pomares cítricos de diferentes idades no 
município de Itápolis, São Paulo. 

Data de 
Amostragem 

Média de 
insetos 

Parâmetros do semivariograma 
K(1) 

Área(2) 
(m²) 

R² (%) 
Modelo C0 C1 a 

Valência e Limão Cravo/2009 

08/12/11 1,4 Gaussiano 0,0 3,7 6,5 0,00 131,8 51 

15/12/11 1,6 Esférico 1,5 1,3 16,4 0,54 848,5 83 

22/12/11 1,1 Gaussiano 0,0 1,8 10,2 0,00 324,1 89 

29/12/11 0,7 Exponencial 0,0 1,3 12,3 0,00 475,1 72 

26/01/12 0,5 Esférico 0,0 0,8 12,6 0,00 499,6 79 

02/02/12 0,4 EPP(3) - - - - - - 

09/02/12 0,4 EPP - - - - - - 

16/02/12 0,2 Esférico 0,0 0,3 11,0 0,00 381,6 93 

23/02/12 0,5 EPP - - - - - - 

03/03/12 0,4 Esférico 0,0 0,5 17,5 0,00 959,3 86 

09/03/12 0,2 EPP - - - - - - 

23/03/12 0,3 Esférico 0,0 0,7 9,1 0,00 259,4 80 

04/04/12 0,3 EPP - - - - - - 

20/04/12 0,3 EPP - - - - - - 

25/10/12 11,2 Esférico 6,2 183,5 14,4 0,03 649,4 81 

09/11/12 8,9 Exponencial 5,7 195,5 22,3 0,03 1.561,8 99 

06/12/12 4,0 Esférico 0,0 37,3 8,0 0,00 199,8 83 

18/12/12 12,3 Esférico 0,0 220,1 14,5 0,00 660,7 90 

Valência/2004 

08/12/11 1,8 Esférico 0,0 3,2 18,3 0,00 1.048,8 87 

15/12/11 2,3 Gaussiano 0,0 48 9,8 0,00 304,2 93 

22/12/11 1,1 Esférico 0,4 1,7 8,8 0,17 245,7 51 

29/12/11 1,8 Gaussiano 0,0 1,8 8,5 0,00 225,1 85 

26/01/12 0,8 Gaussiano 1,3 0,7 24,7 0,66 1.916,8 62 

02/02/12 0,4 EPP - - - - - - 

09/02/12 0,3 Esférico 0,1 0,3 16,3 0,29 830,1 69 

16/02/12 0,5 Exponencial 0,3 0,5 55,6 0,39 9.710,7 78 

23/02/12 0,6 Esférico 0,3 0,8 18,4 0,28 1.059,0 75 

03/03/12 0,4 Exponencial 0,3 0,4 23,6 0,41 1.754,2 69 

09/03/12 0,3 EPP - - - - - - 

23/03/12 0,2 Esférico 0,05 0,2 11,6 0,22 424,5 80 

04/04/12 0,2 Gaussiano 0,0 0,1 8,8 0,00 241,9 74 

20/04/12 0,3 EPP - - - - - - 

25/10/12 10,3 Exponencial 0,0 49,2 23,7 0,00 1.770,2 74 

09/11/12 10,9 Esférico 20,0 33,9 20,5 0,37 1.315,4 75 

06/12/12 3,5 Esférico 0,0 4,1 8,2 0,00 211,2 65 

18/12/12 34,7 Esférico 65,2 82,4 18,2 0,44 1.038,8 78 
(1)C0/(C0+C1) 
(2)Área do foco calculada por: 𝜋𝑟2, onde 𝑟 = 𝑎 
(3)EPP: Efeito pepita puro 
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Nas amostragens de Vista Alegre do Alto houve predominância de insetos no 

pomar mais jovem durante a maior parte do período de levantamento, com médias 

sempre superiores a 1 adulto de Diaphorina citri por armadilha por semana. No 

módulo de plantas mais velhas, por sua vez, as médias semanais de capturas se 

mantiveram baixas, variando de 0,1 a 0,3 adultos, de janeiro a abril. Em ambos os 

módulos ocorreram aumentos populacionais nas amostragens a partir de outubro, 

chegando a mais de 20 adultos por armadilha por semana em alguns levantamentos 

(Tabela 13). 

 
Tabela 13 – Parâmetros dos semivariogramas ajustados aos dados de captura de adultos de 

Diaphorina citri em armadilhas adesivas em pomares de laranja ‘Hamlin’ e ‘Natal com 
diferentes idades no município de Vista Alegre do Alto, São Paulo. 

Data de 
amostragem 

Média de 
insetos 

Parâmetros do semivariograma 
K(1) 

Área(2) 
(m²) 

R² (%) 

Modelo C0 C1 a 

Hamlin 2005 

26/01/12 1,2 Gaussiano 0,00 2,11 11,2 0,00 395,6 87 

16/02/12 1,2 Esférico 1,00 0,78 10,2 0,56 327,1 55 

09/03/12 1,3 Esférico 0,00 1,45 11,9 0,00 444,7 63 

23/03/12 1,2 Exponencial 0,60 0,81 48,8 0,42 7474,9 82 

04/04/12 1,0 EPP(3) - - - - - - 

20/04/12 1,6 Esférico 0,00 3,83 10,4 0,00 341,2 59 

19/10/12 6,6 Esférico 22,33 3,85 31,5 0,85 3114,1 91 

25/10/12 11,6 Gaussiano 29,34 16,82 32,7 0,64 3369,0 77 

09/11/12 23,9 Exponencial 68,44 63,28 30,6 0,52 2939,6 96 

06/12/12 21,7 Gaussiano 0,0 363,34 9,5 0,00 282,2 80 

18/12/12 14,8 Esférico 0,00 58,33 15,6 0,00 761,5 78 

Natal 1986 

26/01/12 0,2 Esférico 0,05 0,16 20,9 0,22 1.378,8 71 

16/02/12 0,2 Exponencial 0,00 0,42 26,4 0,00 2.193,3 95 

09/03/12 0,2 EPP - - - - - - 

23/03/12 0,2 Esférico 0,02 0,07 16,4 0,24 842,4 94 

04/04/12 0,1 Esférico 0,03 0,06 22,2 0,37 1550,6 90 

20/04/12 0,3 Esférico 0,03 0,15 15,3 0,16 738,1 97 

19/10/12 5,7 EPP - - - - - - 

25/10/12 24,8 Exponencial 0,00 306,40 18,4 0,00 1067,3 72 

09/11/12 16,3 EPP - - - - - - 

06/12/12 12,7 Exponencial 2,25 37,59 14,6 0,06 669,5 82 

18/12/12 10,9 Esférico 0,00 53,64 13,2 0,00 544,5 85 
(1)C0/(C0+C1) 
(2)Área do foco calculada por: 𝜋𝑟2, onde 𝑟 = 𝑎 
(3)EPP: Efeito pepita puro 
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Das onze datas de amostragem em cada um dos módulos foi possível realizar 

o ajuste de semivariogramas em dez ocasiões no módulo mais novo e oito no mais 

velho, dentre onze datas de amostragem (Figuras 19 e 20), sendo novamente 

verificada dependência espacial dos insetos no campo na maioria das vezes. Ao 

contrário do que foi verificado em Itápolis, a impossibilidade de ajustar-se 

semivariogramas e, consequentemente, a ausência de dependência espacial não se 

deu apenas no período de população reduzida do inseto, sendo verificada mesmo 

em épocas de altas taxas de captura de insetos, como nos meses de novembro e 

dezembro no módulo de plantas mais velhas e mais jovens, respectivamente. Na 

maioria dos casos, o modelo esférico foi aquele que melhor se ajustou aos dados de 

semivariância. 

Obtiveram-se valores elevados do coeficiente de determinação (Tabela 13) na 

maioria das datas, indicando que a maior parte da variabilidade entre as amostras foi 

explicada pela dependência espacial entre elas. Ainda em relação a essa variável, 

observaram-se maiores valores no módulo de plantas mais velhas, indicando que 

neste local a dependência espacial foi mais determinante para a variabilidade dos 

números de D. citri capturados. A dependência espacial, representada pelo 

parâmetro ‘k’, indicou que a dependência espacial dos insetos em ambos os 

pomares de Vista Alegre do Alto foi moderada a forte. Em metade das datas para as 

quais foram ajustados modelos de semivariogramas no módulo mais jovem, a 

dependência espacial foi moderada, ao passo que nas demais foi forte, abaixo de 

0,25. No caso do módulo de plantas mais velhas, apenas em uma data a 

dependência espacial calculada não foi classificada como forte. 

O alcance da dependência espacial no módulo mais jovem foi superior ao do 

módulo mais velho, variando de 9,5 a 48,8 m, enquanto que nas plantas do módulo 

da variedade ‘Natal’ foi de 13,2 a 22,2 m. Valores elevados do alcance não foram 

limitados ao período de população elevada, sendo que o maior valor da variável ‘a’ 

ocorreu em março, com 1,2 adultos por armadilha por semana e 48,8 m de alcance 

da dependência espacial. As áreas de agregação resultantes nessa localidade 

variaram no pomar mais jovem de 282,2 a 7.474,9 m² e, no pomar mais velho, de 

544.5 a 1.550,6 m². 
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Figura 17 – Semivariogramas ajustados a dados de captura de Diaphorina citri, com armadilhas 
adesivas, em pomar de laranja da variedade 'Valência', e limão ‘Cravo’ implantado 
em 2009, no município de Itápolis, SP. A – 08/12/11; B – 15/12/11; C – 22/12/11; 
29/12/11; D – 26/01/12; E – 16/02/12; F – 03/03/12; G – 23/03/12; H – 25/10/12; I – 
09/11/12; J – 09/11/12 ; K – 06/12/12; L – 18/12/12 
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Figura 18 – Semivariogramas ajustados a dados de captura de Diaphorina citri, com armadilhas 
adesivas, em pomar de laranja, variedade 'Valência', implantado em 2004, no 
município de Itápolis, SP. A – 08/12/11; B – 15/12/11; C – 22/12/11; D – 29/12/11; E – 
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Figura 19 – Semivariogramas ajustados a dados de captura de Diaphorina citri, com armadilhas 
adesivas, em pomar de laranja, variedade 'Hamlin, implantado em 2005, no município 
de Vista Alegre do Alto, SP. A – 26/01/12; B – 16/02/12; C – 09/03/12; D – 23/03/12; E 
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Segundo Taylor (1984) a distribuição espacial é uma das propriedades 

ecológicas mais características das espécies. No presente estudo, considerando-se 

os resultados obtidos do ajuste de semivariogramas e o parâmetro ‘k’, confirma-se 

que D. citri apresenta forte tendência à agregação nos pomares e apresenta 

dependência espacial de moderada a forte, podendo apresentar-se dessa forma, 

possivelmente, em todas as épocas do ano em que populações estiverem presentes 

no campo. Essa característica de agregação foi relatada para outros insetos vetores 

de doenças em citros. De acordo com Farias et al. (2004), Acrogonia sp., 

Oncometopia facialis e Dilobopterus costalimai, cigarrinhas vetoras da bactéria 

causadora da Clorose Variegada dos Citros (CVC), apresentam distribuição 

agregada no verão, inverno e primavera, respectivamente. No caso de D. citri, 

verificou-se que ocorre agregação no pomar em todas as estações, com exceção do 
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Figura 20 – Semivariogramas ajustados a dados de captura de Diaphorina citri, com armadilhas 
adesivas, em pomar de laranja, variedade ’Natal’, implantado em 1986, no município de 
Vista Alegre do Alto, SP. A – 26/01/12; B – 16/02/12; C – 23/03/12; D – 04/04/12; E – 
20/04/12; F – 25/ 10/12;H – 09/11/12; I –06/12/12; J – 18/12/12 
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inverno, que não teve avaliações. Os resultados obtidos no presente estudo também 

estão de acordo com os relatos de Costa et al. (2010), que, utilizando índices de 

dispersão, concluíram que a distribuição de ninfas e adultos de D. citri é 

normalmente agregada.  

A agregação forte, verificada para a captura de adultos dos psilídeos, está de 

acordo com a distribuição do HLB, que também se mostra fortemente agregada no 

campo, formando raios de agregação de 300 a 560 m (LEAL; BARBOSA; COSTA, 

2010). Em algumas das épocas em que não detectou dependência espacial, 

principalmente nas épocas de elevadas populações, é possível que os psilídeos 

estivessem distribuídos por toda a área, não sendo possível identificar a agregação 

dos mesmos. 

O parâmetro ‘a’, que define o alcance da dependência espacial, ou seja, a 

distância na qual as amostras estão correlacionadas, foi bastante variado. 

Considerando-se as duas áreas utilizadas neste estudo, as características das 

plantas foram muito variadas. O pomar mais novo, localizado em Itápolis foi 

composto por uma metade de limoeiros ‘Cravo’ e outra de laranjeiras ‘Valência’, com 

cerca de três anos de idade na época dos levantamentos, enquanto que o pomar 

mais velho, localizado em Vista Alegre do Alto, foi composto por laranjeiras ‘Natal’ de 

26 anos. Os outros pomares utilizados nas duas áreas foram compostos de laranja 

‘Valência’ e ‘Hamlin’, com 8 e 7 anos, respectivamente. Foi nesses dois pomares de 

idade intermediária que ocorreram as maiores populações de D. citri no período 

compreendido pelo estudo e o maior número de ocasiões em que se verificou 

dependência espacial. Também neles foram verificados os maiores valores de 

alcance da dependência espacial, de 55,6 m em Itápolis (´Valência´, 8 anos) e 48,8 

m em Vista Alegre do Alto (´Hamlin´, 7 anos). Uma possível explicação é que D. citri 

encontre melhores condições de desenvolvimento em plantas com idades próximas 

a 7 ou 8 anos, seja por porte da planta ou ritmo de brotações. 

No pomar mais novo de Itápolis, composto em grande parte por limão ‘Cravo’, 

foram capturados, em geral, menos psilídeos que no pomar mais velho, apesar da 

maior atratividade de folhas de limoeiros para D. citri (SÉTAMOU et al., 2014). Por 

isso, é possível que o porte das plantas mais novas em Itápolis, com menos de 2 m 

de altura e copas distantes umas das outras suportem menores populações de D. 

citri, ou ainda que haja uma tendência dos psilídeos formarem focos menores, mais 
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restritos às poucas plantas, evidenciado pela menor frequência de ocorrência de 

dependência espacial e menores valores do alcance no módulo mais jovem, 

principalmente no fim do verão e durante o outono (Tabela 12). A ocorrência de 

reboleiras mais restritas também foi observada no módulo mais velho de Vista 

Alegre do Alto, que nas épocas de menores densidades populacionais, como ao fim 

do verão e durante o outono (Figuras 24-B, C e D), apresentou focos de agregação 

limitados a pequenos grupos de plantas, normalmente próximos às bordas da área. 

Nesse caso, é possível que a produção de brotações nessas épocas tenha ocorrido 

de forma mais restrita a certas plantas desse módulo, atraindo e retendo grupos de 

insetos a essas áreas e deixando boa parte do módulo sem a presença de D. citri. 

 Em estudo envolvendo a cigarrinha Mahanarva fimbriolata, Dinardo-Miranda et 

al. (2007) relataram que este inseto apresenta distribuição agregada no campo, com 

raio de agregação variando de 33 a 53 m, resultado em áreas de agregação de 

3.421 a 8.753 m². Os mesmos autores concluíram que seriam necessários 3 pontos 

de amostra por hectare para obter estimativas confiáveis da densidade populacional 

do inseto. Com relação à distribuição da CVC, Roberto; Farias e Bergamin Filho 

(2002) verificaram as plantas doentes se encontravam em focos que variavam de 

314,16 a 615,75 m². Em outro trabalho utilizando geoestatística, Farias et al. (2004) 

constataram que cigarrinhas vetoras da CVC formam reboleiras a partir de 10.980 

m², concluindo que seria necessário utilizar pelo menos uma armadilha por hectare 

para efetuar um levantamento seguro dos insetos. 

No presente estudo, as áreas de agregação de D. citri foram de 132 a 9.710 m² 

em Itápolis e de 282 a 7.475 m² em Vista Alegre do Alto, sendo resultados bastante 

próximos entre as áreas. Devido aos psilídeos se agregarem nessas áreas, seria 

necessário um grande número de armadilhas por talhão para se detectar o inseto e 

obter estimativas confiáveis da densidade populacional, em épocas de forte 

dependência espacial e pequenos tamanhos de reboleiras. Considerando-se todas 

as datas de levantamento de cada localidade, as áreas de agregação médias foram 

de 1.026,2 e 1.487,6 m² em Itápolis e Vista Alegre do alto, respectivamente, o que 

significa que seriam necessárias de 7 a 10 armadilhas por hectare para obter 

estimativas confiáveis da população de D. citri. Mesmo na época de ocorrência da 

maior área de agregação, esta ficou abaixo de 1 hectare, sugerindo que um 

pequeno número de armadilhas por hectare dificilmente seria eficiente em detectar 

populações muito agregadas no campo. Baseados em índices de precisão de 
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amostragens, Hall e Hentz (2010) sugerem que uma amostragem de composta por 

20 armadilhas numa área de 4 hectares atingiria um nível adequado de precisão. De 

qualquer forma, a densidade de armadilhas usada muitas vezes em pomares 

comerciais paulistas, onde uma armadilha cobre mais de 1 hectare, parece ser 

insuficiente e ineficaz em detectar a praga. 

A partir dos semivariogramas foi possível modelar a dependência espacial de 

D. citri no campo e construir mapas de infestação do inseto. Nos mapas dos 

pomares de Itápolis (Figuras 21 e 22), nota-se que em épocas de menor população 

do inseto, como no fim do verão de 2011 e durante o outono em 2012, os focos do 

inseto tenderam a ficar mais concentrados. Contudo, a partir da primavera, quando 

ocorrem grandes elevações populacionais, nota-se que os focos se apresentam no 

interior das áreas, com reboleiras coalescendo, ao contrário do outono, por exemplo, 

quando podem ser identificados focos isolados. Em um dos mapas de Itápolis 

(Figura 22-G) pode-se observar a distribuição dos focos num sentido correspondente 

aquele das linhas de plantio. Isto está de acordo com as observações de Gottwald 

(2010), de que em alguns casos a agregação de insetos ao longo da linha de plantio 

é maior do que entre elas.  

Em algumas das datas de amostragens foram feitos, também, levantamentos 

de número de brotações, com o objetivo de se investigar se a distribuição agregada 

dos insetos estaria ligada à dependência espacial da produção de brotações. 

Contudo, após alguns levantamentos não se encontrou qualquer evidência de 

padrão espacial de brotações cítricas, pelo menos considerando-se o número de 

amostras e tamanho da área utilizados no estudo. 

Nos mapas de Vista Alegre do Alto (Figuras 23 e 24) é possível identificar 

diferenças na distribuição espacial dos psilídeos ao fim do verão e durante o outono 

entre os pomares de diferentes idades. Enquanto que no pomar mais jovem os 

insetos achavam-se distribuídos por toda a área (Figuras 23-B; C e D), no módulo de 

plantas mais velhas ocorre uma clara concentração dos insetos em focos mais 

isolados nas áreas (Figuras 24-B; C e D), próximos à bordadura do módulo. Nessas 

épocas consideradas, a população no módulo mais novo era pouco superior a 1 

psilídeo por armadilha por semana, enquanto nas plantas mais velhas não 

ultrapassava 0,3. Por outro lado, a partir da primavera, os números médios de 

captura semanal ultrapassaram os 20 insetos por armadilha, desaparecendo, então 

o efeito de bordadura. Concentração de plantas afetadas pelo HLB nas bordas dos 
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talhões foi observada por Gottwald, Aubert e Long (1991), em estudos com a 

distribuição da doença na China. Dessa forma, é possível que nos casos em que o 

psilídeo esteja ausente de uma área, a concentração do mesmo se dê nas primeiras 

árvores colonizadas, conforme destacado por Gottwald (2010) e como ocorreu no 

caso do pomar mais velho em Vista Alegre do Alto. A evidência de efeito de borda 

apenas no pomar mais velho pode significar que D. citri não coloniza este pomar de 

forma uniforme durante todo o ano, ao contrário do módulo mais jovem, onde 

mesmo nas épocas de menor densidade populacional os insetos foram capturados 

nas armadilhas localizadas no interior da área, indicando que a colonização dessas 

plantas ocorre durante um período maior. 

Resumindo, em pomares com plantas muito jovens, de porte reduzido, e em 

épocas de baixa densidade populacional de D. citri, o número de armadilhas deve 

ser maior devido à formação de reboleiras de tamanhos menores e pela forte 

dependência espacial, o que dificulta a detecção de insetos agregados no pomar se 

forem utilizadas poucas armadilhas. Por outro lado, em pomares mais velhos, com 

mais de 20 anos de idade, em épocas de menor população do psilídeo as 

armadilhas devem ser posicionadas em maior número nas primeiras linhas de 

plantio, devido ao efeito de borda mais marcante nesses pomares. 
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Figura 21 – Mapas de infestação gerados para distribuição de adultos de Diaphorina citri 
capturados em armadilhas adesivas, por semana, em pomar de laranja 'Valência' 
e limão 'Cravo', com 3 anos de idade, no município de Itápolis, SP. A – 22/12/11; B 
– 16/02/12; C – 23/03/12; D – 04/04/12; E – 25/10/12; F – 09/11/12; G – 06/12/12; 
H – 18/12/12. Pontos indicam a posição das plantas com armadilhas no campo 
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Figura 22 – Mapas de infestação gerados para distribuição de adultos de Diaphorina citri 

capturados em armadilhas adesivas, por semana, em pomar de laranja 
'Valência', com 8 anos de idade, no município de Itápolis, SP. A – 15/12/11; B 
– 16/02/12; C – 23/03/12; D – 04/04/12; E – 25/10/12; F – 09/11/12; G – 
06/12/12; H – 18/12/12. Pontos indicam a posição das plantas com armadilhas 
no campo 
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Figura 23 – Mapas de infestação gerados para distribuição de adultos de Diaphorina 
citri capturados em armadilhas adesivas, por semana, em pomar de 
laranja 'Hamlin', com 7 anos de idade, no município de Vista Alegre do 
Alto, SP. A – 26/01/12; B – 16/02/12; C – 09/03/12; D – 23/03/12; E – 
19/10/12; F – 09/11/12; G – 06/12/12; H – 18/12/12. Pontos indicam a 
posição das plantas com armadilhas no campo 
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Figura 24 – Mapas de infestação gerados para distribuição de adultos de Diaphorina citri 
capturados em armadilhas adesivas, por semana, em pomar de laranja ‘Natal', 
com 26 anos de idade, no município de Vista Alegre do Alto, SP. A – 26/01/12; 
B – 16/02/12; C – 23/03/12; D – 04/04/12; E – 25/10/12; F – 09/11/12; G – 
06/12/12; H – 18/12/12. Pontos indicam a posição das plantas com armadilhas 
no campo 
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5.4 Conclusões 

 

- A distribuição espacial de D. citri é, na maior parte dos casos, agregada, com 

moderada a forte dependência espacial; 

 

- Em épocas de menor população, os adultos de D. citri se concentram em focos 

isolados na área, distribuindo-se por toda a área nos picos populacionais; 

 

- Em pomares mais novos (menos de 3 anos de idade) o número de armadilhas 

deve ser maior, enquanto que naqueles mais velhos (mais de 20 anos), as 

armadilhas devem ser posicionadas nas bordas dos talhões; 

 

- D. citri forma focos de agregação no campo que variam de 132 a 9.710 m², com 

média de 1.257 m²; 

 

- Para se obter uma amostra confiável da densidade populacional de D. citri seriam 

necessárias de 7 a 10 armadilhas por hectare. 
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