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RESUMO 

Utilização de Murraya koenigii como planta-isca visando o manejo do psilídeo 

Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) 

Atualmente, o controle da doença Huanglongbing (HLB) ou greening é 
baseado, principalmente, no controle químico do inseto vetor Diaphorina citri, 
realizado por meio de aplicações intensivas de produtos químicos, o que vem 
causando surtos de pragas secundárias, ressurgência de pragas, seleção de 
população resistente e eliminação dos inimigos naturais. Com esse trabalho, 
objetivou-se avaliar a possibilidade da utilização da planta de curry (Murraya 
koenigii) como planta-isca para o manejo do psilídeo D. citri. Para isso, foram 
realizados os seguintes testes: i) teste de transmissão de ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’ para determinar se a planta de curry não é hospedeira da bactéria; ii) teste 
de comportamento de escolha, para verificar a preferência hospedeira de D. citri 
em plantas de curry em relação a citros; iii) teste de comportamento alimentar do 
psilídeo por meio da técnica de Electrical Penetration Graphs (EPG) em plantas de 
curry, visando entender a alimentação do inseto nessa planta; iv) seleção de 
inseticidas sistêmicos para uso em plantas de curry, determinando o período 
residual e eficiência; e v) teste com plantio-isca em um talhão de citros, no qual 
foram instaladas plantas de curry em frente as plantas de citros e o psilídeo foi 
monitorado com o uso de armadilhas adesivas amarelas. Como resultado, observou-
se que a planta de curry não é hospedeira da bactéria ‘Ca. L. asiaticus’ por meio da 
inoculação pelo psilídeo D. citri, e, em teste de livre escolha e de olfatômetro, é 
mais atrativa para o psilídeo do que a planta de citros, em condições laboratoriais. 
O comportamento alimentar do psilídeo em plantas de curry é diferente do que em 
citros e murta, sendo que o consumo da seiva do xilema em plantas de curry é maior. 
Além disso, inseticidas aplicados via ‘drench’, como thiamethoxam e imidacloprid, 
nessa planta, são eficientes contra D. citri, pois controlam o psilídeo adulto por mais 
de 70 dias após a aplicação e, no campo, a captura de espécimes nas parcelas com 
a planta de curry foi maior, podendo concluir, portanto, que a planta de curry M. 
koenigii apresenta potencial para ser utilizada como plantio isca para manejo do 
psilídeo D. citri e, consequentemente, da doença HLB.  

Palavras-chave: 1. Huanglongbing, 2. Psilídeo-asiático-dos-citros, 3. Vetor, 4. 
Curry 
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ABSTRACT 

The use of Murraya koenigii as a trap crop for the management of the psyllid Diaphorina 

citri (Hemiptera: Liviidae) 

Currently, the control of the disease Huanglongbing (HLB) or greening is 
based mainly on the chemical control of the insect vector Diaphorina citri, through 
intensive applications of insecticides, which has been causing secondary pest 
outbreaks, pest resurgence, selection of population resistant and elimination of 
natural enemies. The goal of this work was to evaluate the possibility of using the 
curry leaf (Murraya koenigii) as a trap crop for the management of the D. citri. For 
this, the following tests have been performed: i) Transmission test of ‘Candidatus 
Liberibacter asiaticus’ to determine if the curry leaf is not a host for the bacterium; 
ii) test of choice behavior, to verify the host preference of D. citri to curry leaves in 
relation to citrus plants; iii) test of probing behavior in curry leaf using the Electrical 
Penetration Graphs (EPG) technique, in order to understand the feeding of the insect 
on this plant; iv) selection of systemic insecticides for use in curry leaf, determining 
the residual period and efficiency; and v) test with trap crop in a citrus orchard, in 
which curry plants were installed in front of the citrus plants and the psyllid was 
monitored with the yellow stick traps. As a result, it has been observed that the 
curry leaf is not a host to ‘Ca. L. asiaticus' by the D. citri inoculation and, in a free 
choice and olfactometer test, is more attractive to the psyllid than the citrus plant 
under laboratory conditions. The probing behavior of the psyllid in curry leaf is 
different from citrus and orange jasmine, being the ingestion of xylem sap in curry 
leaf higher. In addition, the insecticides applied by ‘drench’ such as thiamethoxam 
and imidacloprid in these plants are efficient against D. citri for more than 70 days 
after application and, in the field, the capture of psyllids in the plots with the curry 
leaf was higher and could therefore conclude that, the curry leaf M. koenigii is a 
potencial plant to be used as a trap crop for the management of D. citri and 
consequently, the disease HLB. 

Keywords: 1. Huanglongbing, 2. Asian citrus psyllid, 3. Vector, 4. Curry leaf 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A citricultura brasileira tem posição de destaque no cenário agrícola mundial. Segundo 

relatório da USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América), a China 

ocupa o posto de maior produtor mundial de citros. No que diz respeito a produção de laranja 

para consumo e de suco de laranja, o Brasil é o maior produtor (USDA, 2017), com uma 

participação de 53% da produção mundial de suco concentrado (BARROS et al., 2016).  

Entretanto, a cultura dos citros é afetada por inúmeras doenças e pragas que 

comprometem a produção e a longevidade do pomar, resultando em sérios prejuízos para o 

produtor e para o mercado. Dentre essas, o ‘Huanglongbing’ (HLB), também conhecido como 

‘greening’, merece destaque por ser a pior doença que acomete os citros em todas as regiões 

produtoras (BOVÉ, 2006; GRAFTON-CARDWELL et al., 2013). Essa doença foi relatada pela 

primeira vez em 2004 no Estado de São Paulo (TEIXEIRA et al., 2005), em 2005 em Minas 

Gerais e em 2006 no Paraná (MENEGUIN et al., 2008), afetando, atualmente, 16,73% das 

laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro/Minas Gerais, o que 

corresponde a aproximadamente 32 milhões de plantas (FUNDECITRUS, 2017). Desde o 

primeiro registro até o primeiro semestre de 2017, mais de 46 milhões de plantas foram 

erradicadas no estado de São Paulo (CDA, 2017). 

A doença avança de maneira muito rápida nos pomares, reduzindo a produção, e 

consequentemente, elevando os custos, não apenas no Brasil, mas também na Flórida, EUA, e 

em países da América Central (BELASQUE Jr et al., 2010). Segundo informações do 

Fundecitrus (2017), estima-se que o HLB esteja presente em 90% das laranjeiras da Flórida, o 

que fez com que a produção despencasse de 169,7 milhões de caixas de laranja na safra 2006/07 

para 68,5 milhões de caixas na safra 2016/17. 

Os pomares em formação, nos quais se utilizaram mudas já contaminadas ou com 

infecção precoce nem chegam a produzir. Em pomares adultos, após a constatação da doença, 

a produção se torna inviável em cerca de dois a cinco anos (BOVÉ, 2006). De acordo com 

Belasque Jr et al. (2009), pomares de diferentes regiões do mundo podem se tornar 

economicamente inviáveis em até dez anos após a detecção da primeira planta sintomática se 

medidas de controle não forem tomadas. 

De acordo com Bové (2006) e Gottwald (2010), a doença está associada às bactérias: 

‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ (CLas), ‘Ca. L. africanus’ (CLaf) e ‘Ca. L. americanus’ 

(CLam); e a um fitoplasma do grupo IX (TEIXEIRA et al., 2008). Além desses, foi constatado 

um fitoplasma do grupo I causando sintomas semelhantes ao HLB em citros na China (CHEN 
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et al., 2009) e foi identificado ‘Ca. L. caribbeanus’ na Colômbia (KEREMANE et al., 2015). 

‘Ca. Liberibacter’ spp. são α-proteobactérias Gram-negativas, restrita ao floema e não 

cultivadas em meio de cultura (JAGOUEIX et al., 1994; BOVÉ, 2006; GOTTWALD, 2010). 

No Brasil ocorre somente ‘Ca. L. asiaticus’, ‘Ca. L. americanus’ e o fitoplasma do grupo IX 

(YAMAMOTO et al., 2014), com predominância de CLas, que atinge nas plantas de citros 

maiores populações (LOPES et al., 2017). 

O HLB pode ser transmitido por meio de enxertia de material contaminado, por plantas 

parasitas do gênero Cuscuta e, principalmente, pela ação de insetos vetores (GRAÇA et al., 

2016), com destaque para o psilídeo Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae), 

vetor da bactéria ‘Ca. L. africanus’ e responsável pela disseminação da doença no continente 

africano e Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), responsável pela disseminação 

das bactérias ‘Ca. L. asiaticus’ e ‘Ca. L. americanus’, nas demais regiões afetadas (GRAÇA, 

1991; TEIXEIRA et al., 2005; BOVÉ, 2006). Além desses vetores, foi detectado ‘Ca. L. 

asiaticus’ no psilídeo Cacopsylla citrisuga Yang & Li (Hemiptera: Psyllidae) na China (CEN 

et al., 2012) e o psilídeo Diaphorina communis Mathur (Hemiptera: Liviidae) no Butão 

(DONOVAN et al., 2012), porém o potencial desses insetos como vetores precisa ser melhor 

estudado.  

Uma vez que não existem medidas curativas para o controle do HLB, seu manejo se 

baseia em ações preventivas, e consiste de três táticas principais: utilização de mudas sadias, 

eliminação de plantas doentes dos pomares comerciais e principalmente o controle do inseto 

vetor (KIMATI et al., 2005; GOTTWALD, 2010). 

Dentre os vetores do HLB conhecidos, D. citri é sem dúvida o mais importante devido 

à sua ampla distribuição geográfica e características biológicas, como suportar temperaturas 

acima de 30 °C (BOVÉ, 2006).  

Apesar da presença já registrada do vetor D. citri, o HLB ainda não havia sido detectado 

na Califórnia, Arizona e Texas, EUA (GOTTWALD, 2010), porém, em janeiro de 2012 houve 

a confirmação de plantas infectadas com HLB no Texas e Califórnia, EUA (GRAÇA et al., 

2012). Além do Brasil e EUA, a doença já foi registrada em Cuba em 2007, no México em 2009 

e em várias regiões do Caribe (GOTTWALD, 2010). 

Apesar do psilídeo D. citri ser nativo do sudeste asiático, se encontra distribuído por 

toda a Ásia tropical e subtropical, alguns países do Oriente Médio e ilhas Maurício 

(GRAFTON-CARDWELL et al., 2013). O primeiro registro de D. citri no continente 

americano ocorreu no Brasil em 1940 (COSTA LIMA, 1942). O registro posterior só ocorreu 

em 1997 na Argentina, seguido por todo o Caribe, Flórida em 1998 e Texas em 2001 (PARRA 
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et al., 2010). Embora D. citri provoque danos diretos às plantas pela sucção de seiva, apenas 

após a detecção do HLB em 2004 (TEIXEIRA et al., 2005) é que o inseto passou a ser 

considerado praga-chave em citros (PARRA et al., 2010). 

O manejo de D. citri tem sido baseado, principalmente, no uso de inseticidas (BOINA; 

BLOOMQUIST, 2015). Apesar de ser eficaz, quando utilizada de forma intensiva e 

indiscriminada, essa tática pode alterar o equilíbrio biológico de um agroecossistema causando 

surtos de pragas secundárias, ressurgência de pragas alvo de controle, seleção de populações 

resistentes e contaminação do solo, água e alimentos (YAMAMOTO; BASSANEZI, 2003; 

TIWARI et al., 2011; BASSANEZI et al., 2013; YAMAMOTO et al., 2014). 

Visando à redução desses problemas, novas e sustentáveis abordagens para controlar o 

psilídeo são necessárias. Dessa maneira, a tática de controle cultural conhecida como plantio-

isca tem atraído cada vez mais atenção (HOKKANEN, 1991; SHELTON; BADENES-PEREZ, 

2006; YAN et al., 2015). 

Plantio-isca ou cultura-armadilha podem ser definidos como plantas cultivadas para 

atrair insetos ou outros organismos, visando à proteção das culturas do ataque de pragas alvo, 

impedindo que as pragas colonizem a cultura ou concentre-as numa certa parte do campo onde 

possam ser destruídas com baixo custo (HOKKANEN, 1991; SHELTON; BADENES-PEREZ, 

2006). 

O uso do plantio-isca oferece benefícios econômicos e ambientais significativos, já que 

as aplicações de pesticidas diminuem, e seu uso pode ser integrado com sucesso com outros 

métodos de controle, como o biológico e o químico (HOKKANEN, 1991). Além disso, a 

incidência de HLB no Estado de São Paulo é significativamente mais alta nas bordas das 

propriedades, o que sugere que a disseminação primária por D. citri desempenha um papel 

importante no surgimento de novas infecções. Assim, uma estratégia de manejo nesses locais, 

como o uso do plantio-isca, é de extrema importância para diminuir a incidência da doença. 

Existe um grande número de plantas que podem hospedar este inseto, havendo registro 

de mais de 50 espécies da família Rutaceae, que incluem as espécies do gênero Citrus (laranjas, 

limões, limas, etc.), porém, nem todas essas plantas permitem o completo desenvolvimento do 

inseto, sendo que, em alguns hospedeiros, apenas a alimentação pelos adultos é registrada 

(AUBERT, 1987; HALBERT; MANJUNATH, 2004). 

Alguns trabalhos demonstram a existência de um desenvolvimento diferenciado de D. 

citri em função da espécie hospedeira utilizada, bem como, de suas variedades (TSAI; LIU, 

2000; NAVA et al., 2007; TSAGKARAKIS; ROGERS, 2010). Segundo Alves et al. (2014), a 

variedade Valência é a mais adequada para o desenvolvimento do psilídeo, as variedades Natal, 
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Pêra e Ponkan proporcionaram um desenvolvimento intermediário e a variedade Hamlin foi 

considerada a menos adequada para o seu desenvolvimento. Além de citros, o inseto também 

tem como hospedeiro a murta (Murraya paniculata L.), uma planta ornamental largamente 

utilizada em arborização de ruas, praças e cemitérios e como cerca-viva; a planta de curry 

(Murraya koenigii L.), e outras espécies (HALBERT; MANJUNATH, 2004; ZAKA et al., 

2010). 

A planta de curry, M. koenigii, é uma espécie em potencial que pode ser utilizada como 

plantio isca para o manejo do psilídeo D. citri, pois, além de ser uma ótima planta hospedeira 

do inseto (TECK et al., 2011; WESTBROOK et al., 2011), não é hospedeira da bactéria ‘Ca. 

L. asiaticus’ (DAMSTEEGT et al., 2010). Além disso, em ensaios sob condições controladas 

mostrou-se mais atrativa ao vetor do que as próprias plantas cítricas (BELOTI et al., 2017).  

A planta de curry, é um pequeno arbusto tropical a subtropical que normalmente cresce 

entre 4 a 6 metros de altura e é conhecida por suas folhas picantes e aromáticas, que são um 

importante tempero usado na culinária indiana. Esta árvore é nativa de florestas úmidas da Índia 

e do Sri Lanka. Tem rica folhagem verde com folhas compostas, cada uma com 11-21 folíolos 

lanceoladas (2-4 centímetros de comprimento e 1-2 cm de largura). Suas flores são pequenas, 

brancas e perfumadas. Também produz frutas comestíveis que amadurecem na cor preta (UCR, 

2018).  

Diante disso, objetivou-se com esse trabalho verificar se a planta de curry (M. koenigii) 

pode ser utilizada no campo como planta-isca, contribuindo para a redução do número de 

psilídeos, evitando a colonização dos pomares e como consequência a redução na incidência do 

HLB, bem como do número de aplicações de inseticidas em um pomar de citros. 
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2 TRANSMISSÃO DE ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ POR 

Diaphorina citri NÃO OCORRE PARA PLANTAS DE Murraya koenigii* 

*Artigo submetido no periódico Phytopathology, com o título: 
The Asian citrus psyllid host Murraya Koenigii is immune to HLB bacterium ‘Candidatus 
Liberibacter asiaticus’ 
Vitor H. Beloti1, Gustavo R. Alves1, Helvécio D. Coletta-Filho2, Pedro T. Yamamoto1 
1Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’/Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), 
Piracicaba, SP, Brazil; 2Centro de Citricultura Sylvio Moreira / IAC, Cordeirópolis, SP, Brazil.  
 

RESUMO 

O controle do psilídeo-asiático-dos-citros, Diaphorina citri, vetor do agente 
causal da doença Huanglongbing (HLB) (a bactéria ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’ - CLas), se dá por pulverizações de inseticidas, que apesar de eficaz, vem 
acarretando em sérios desequilíbrios biológicos. Portanto, novas ferramentas de 
manejo são necessárias, sendo que a técnica de plantio isca vem atraindo cada vez 
mais atenção. Uma planta em potencial para uso como plantio isca no manejo do 
psilídeo D. citri é a Murraya koenigii (planta de curry). Entretanto, para que essa 
planta seja utilizada no campo, ela precisa ser mais atrativa para o vetor e não deve 
ser hospedeira da bactéria CLas. Objetivando verificar o potencial da planta de 
curry como plantio isca para o manejo do HLB, foi determinado, nesse estudo, a 
capacidade de transmissão de CLas por D. citri para plantas de M. koenigii, e para 
outras plantas testes como M. paniculata (murta) e mudas de laranjeira doce 
‘Valência’. Para os ensaios, os insetos foram criados em planta sintomática de HLB 
e colocados para alimentação nas três plantas teste. A taxa máxima de transmissão 
para a planta de citros foi de 83,3%, enquanto que, para murta foi de 33,3%. 
Entretanto, não foi observado a transmissão da bactéria por D. citri para as plantas 
de curry, mostrando-se tratar de um hospedeiro imune à CLas. Apoiado por 
resultados prévios que M. koenigii é atrativa para o psilídeo-asiático-dos-citros, 
esses resultados indicam que a planta de curry é uma excelente candidata para uso 
como plantio isca, auxiliando no manejo do inseto vetor e consequentemente, do 
HLB. 

Palavras-chave: Huanglongbing, Citros, Bactéria, Curry, Psilídeo. 
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ABSTRACT 

The Asian citrus psyllid (ACP) Diaphorina citri, vector of the putative 
agent of Huanglongbing (HLB) disease (the bacterium ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’ - CLas), is controlled by pesticide spraying, which, although effective, 
has resulted in serious biological imbalances. New management tools are needed, 
and the technique known as 'trap crop' has been attracting attention. A potential 
plant for use as a trap crop in the management of the ACP is Murraya koenigii 
(curry leaf). However, for this plant to be used in the field, it needs to be attractive 
for the vector and must not harbor the bacterium CLas. Aiming to verify the 
potential of curry leaf as trap crop for the management of HLB, in this study was 
determined the ability of D. citri to transmit CLas to M. koenigii, and to another test 
plants as M. paniculata (orange jasmine) and 'Valencia' sweet-orange seedlings. For 
the tests, the insects were reared on a symptomatic HLB-infected plant and allowed 
to feed on the three test plants species. The overall maximum transmission rate for 
the citrus seedlings was 83.3%, and for orange jasmine was 33.3%. Transmission 
of the bacterium by ACP to the curry-leaf seedlings was not observed, and it was 
treated as immune to CLas. Supported by the previous results that M. koenigii is 
attractive for ACP, these results indicate that curry leaf is an excellent candidate for 
use as a trap crop, to improve the management of the insect vector and consequently 
of HLB. 

Keywords: Huanglongbing, Citrus, Bacteria, Curry leaf, ACP. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

O Huanglongbing (HLB) é uma doença secular que foi descrita a mais de 200 anos na 

China (Gottwald 2010) e é considerada, até então, o mais grave problema biológico que 

acomete os citros (Bové 2006; Gottwald 2010). É associada a uma α-proteobactéria Gram-

negativa, restrita ao floema e não cultivada em meio de cultura (Jagoueix et al. 1994; Bové 

2006; Gottwald 2010). Dentre as proteobactérias, ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ (CLas) é 

a espécie predominante e tem causado enormes perdas econômicas em todo o mundo, 

inviabilizando o plantio de citros em muitos países (Bové 2006; Gottwald 2010).  

Na Ásia e nas Américas, a transmissão da bactéria é realizada pelo psilídeo-asiático-

dos-citros, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) (Bové 2006; Gottwald 2010; 

Wang e Trivedi 2013). 

Em face à não existência de métodos curativos para o HLB (Bové 2006), medidas 

paliativas e preventivas são empregadas para o seu manejo, incluindo o controle do inseto vetor 

e a erradicação de plantas sintomáticas, bem como o uso de mudas sadias para novas plantações 

(Belasque Jr. et al. 2010; Hall et al. 2013).  

Porém, o manejo do HLB usando exclusivamente inseticidas para minimizar a 

população do psilídeo é economicamente e ambientalmente insustentáveis para a indústria 

cítrica (Kruse et al. 2017). Os inseticidas, tal como utilizados atualmente, não são suficientes 

para impedir a propagação de CLas (Kruse et al. 2017), exigindo que o produtor pulverize 

frequentemente as plantas cítricas, alterando o balanço entre pragas e seus inimigos naturais, 

causando surtos de pragas secundárias, ressurgência de pragas e seleção de populações 

resistentes (Yamamoto e Bassanezi 2003; Tiwari et al. 2011; Guedes e Cutler 2013; Yamamoto 

et al. 2014.). Assim, novas táticas de manejo devem ser estudadas no intuito de diminuir os 

danos e prejuízos provocados pela doença. 

Dessa maneira, a tática de controle cultural conhecida como plantio-isca tem chamado 

a atenção (Yan et al. 2015). Plantio isca pode ser definido como "plantas cultivadas para atrair 

insetos ou outros organismos para proteger as culturas principais dos ataques de pragas, 

impedindo que as pragas ataquem a cultura ou as concentrando em uma certa parte do campo 

onde possam ser destruídas com baixo custo" (Shelton e Badenes-Perez 2006). 

Uma espécie em potencial que pode ser utilizada como plantio isca para o manejo do 

psilídeo D. citri é a planta de curry (Murraya koenigii L.), pois, além de ser uma ótima planta 

hospedeira do inseto (Teck et al. 2011; Westbrook et al. 2011), em ensaios sob condições 

controladas mostrou-se mais atrativa ao vetor do que as próprias plantas cítricas (Beloti et al. 
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2017). Somado a isto, pesquisas realizadas por Damsteegt et al. (2010) não foram capazes de 

afirmar se a planta de curry poderia ser hospedeira de CLas. Assim, sugere-se experimentos 

mais detalhados ante a recomendação de M. koenigii como planta-isca em campo no auxílio ao 

manejo do HLB.  

Portanto, objetivou-se com esse trabalho verificar se a planta de curry (M. koenigii) é 

hospedeira da bactéria ‘Ca. L. asiaticus’, comparando-a com a murta (M. paniculata) e com 

citros (Citrus sinensis), em ensaios de inoculações realizados pelo inseto vetor, o psilídeo D. 

citri. 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1. Insetos e plantas 

Para a criação do psilídeo D. citri foram utilizadas gaiolas (45 × 45 × 50 cm) contendo 

plantas de murta (M. paniculata), considerada uma das espécies hospedeiras mais adequadas 

para o desenvolvimento do inseto (Nava et al. 2007, Alves et al. 2014). A criação foi mantida 

em sala climatizada (25 ± 2 °C, 60 ± 10% UR e fotofase de 14 h), seguindo metodologia 

proposta por Parra et al. (2016). Os insetos foram frequentemente submetidos a testes por qPCR 

(“Real time quantitative PCR”) para confirmar se na colônia não havia espécimes infectadas 

por CLas.  

Plantas de laranjeira [Citrus sinensis (L.) Osbeck, ‘Pêra’] enxertadas em limoeiro 

‘Cravo’ (C. limonia Osbeck), com sintomas de HLB e com 1 a 2 anos de idade foram usadas 

nos ensaios como plantas fonte de CLas. A presença da bactéria nessas plantas e 

especificamente nos ramos onde os insetos foram confinados foi confirmada por qPCR antes 

de serem utilizadas para o período de acesso à aquisição (PAA) pelo psilídeo D. citri. Essas 

plantas foram mantidas em casa de vegetação com as condições climáticas favoráveis ao 

desenvolvimento da bactéria, devido sua natural intolerância a altas temperaturas (Lopes et al. 

2009; Lopes et al. 2017). 

As plantas testes utilizadas no experimento foram curry (Murraya koenigii), murta (M. 

paniculata) e laranjeira-doce (C. sinensis, ‘Valência’), enxertadas em citrumelo Swingle [C. 

paradise Macf. × Poncirus trifoliata L. (Raf.)]. As plantas tinham aproximadamente 8 meses 

de idade, e foram mantidas em casa-de-vegetação e previamente submetidas a testes de qPCR 

para confirmar que estavam livres da bactéria ‘Ca. L. asiaticus’.  
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2.2.2. Transmissão de ‘Ca L. asiaticus’ por D. citri para as plantas testes 

Adultos de D. citri provenientes da colônia de criação e livres de CLas foram confinados 

por sete dias em gaiolas tipo ‘voile’ colocadas em ramos das plantas fontes de CLas contendo 

brotações novas com 10-15 mm de comprimento para oviposição. Após esse período, os adultos 

foram retirados e descartados e os ovos mantidos nas plantas fonte para eclosão das ninfas e 

desenvolvimento dos insetos até a fase adulta, período no qual cumpriu-se o PAA e a latência. 

Esta estratégia tem possibilitado os maiores sucessos na aquisição e transmissão de CLas pelo 

inseto vetor em condições controladas (Inoue et al. 2009; Pelz-Stelinski et al. 2010), além de 

garantir o período de latência necessário (Canale et al. 2017).  

Após a emergência, grupos de aproximadamente 10 indivíduos foram transferidos, com 

o auxílio de um sugador manual, para ramos contendo brotações novas em mudas de curry, 

murta e citros (plantas teste) para o período de acesso a inoculação (PAI) de 10 dias. Tanto a 

aquisição quanto a inoculação foram feitas em sala climatizada à temperatura de 25 ± 2 °C e 

fotofase de 14 h.  

Após o PAI, os insetos utilizados no bioensaio foram retirados das plantas, mortos por 

congelamento, armazenados em tubos Eppendorf de 2,0 mL contendo álcool 70%, mantidos 

em freezer a –20 °C e testados individualmente para a presença de CLas através da qPCR.  

As plantas testes foram mantidas em casa de vegetação por 24 meses, sendo analisadas 

a cada seis meses, aproximadamente, para a presença de CLas através da qPCR. A transmissão 

foi estimada pelo número de plantas qPCR-positivas sobre o número total de plantas testadas. 

O experimento foi repetido em três períodos distintos: experimento 1 - início da 

primavera (Setembro 2014); experimento 2 - final do verão (Março 2015); e experimento 3 - 

final da primavera (Novembro 2015). No experimento 1 foram utilizadas um total de 10 plantas 

testes para cada tratamento. No segundo foram utilizadas 6 plantas de citros, 10 de murta e 10 

de curry. E no terceiro, 12 plantas de citros, 12 de murta e 14 de curry foram utilizadas no total.

  

  

2.2.3. Extração do DNA dos insetos e das plantas  

A extração do DNA dos psilídeos foi feita individualmente de acordo com o método 

descrito por Coletta-Filho et al. (2014). Cada inseto foi macerado usando o sistema 

“TissueLyser” II (Qiagen, Valencia, CA) a 25 Hz por 60 s em microtubo de 2,0 mL contendo 

100 μL de tampão STE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA e 25 mM NaCl) e duas “beads” de 3 
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mm. Seguiu-se a adição de 15 μL de Proteinase K (200 μg/ml) às amostras que foram incubadas 

a 56 °C por 30 min. O DNA total foi purificado usando o Kit DNA Purification Kit Wizard 

Genomic (Promega Corporation, Madison, WI), seguindo-se as instruções do fabricante. O 

pellet final foi eluído em um volume final de 50 μL de tampão de eluição (10 mM Tris, 1 mM 

EDTA, 20 μg μl-1 RNAse) e armazenados a –20 °C antes dos testes de qPCR. 

O DNA total das plantas testadas foi extraído usando o método de brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) adaptado de Murray e Thompson (1980). Folhas de ramos onde os 

insetos se alimentaram foram coletadas, das quais utilizou-se o pecíolo e a nervura para extração 

de DNA. Resumidamente, pecíolo e nervura central foram finamente fatiados com o auxílio de 

um bisturi e foi usado 200 mg do tecido para extração de DNA. Para as amostras de C. sinensis 

e M. paniculata os tecidos vegetais foram adicionados em tubos de plástico de 2 mL contendo 

“beads” de 5 mm e 625 µL de tampão 1 (100 mM Tris pH 8,0; 50 mM EDTA; 500 mM NaCl). 

O tecido vegetal foi triturado usando homogeneizador TissueLyser II a 30 Hz por 120 s; então, 

725 µL do tampão 2 (CTAB 5%; Sarcosyl 10%; 10 mM B-mercaptoethanol) foi adicionado ao 

tubo. Este foi mantido a 65 °C por 30 min e depois centrifugado por 5 min a 3.500 rpm. O 

sobrenadante foi transferido para um novo microtubo de 1,5 mL, seguindo-se extrações com 

clorofórmio/álcool isoamílico 24:1 e precipitação com isopropanol, sendo o DNA total 

suspendido em 400 µl of 1/10TE + RNase. Os tecidos de M. koenigii foram triturados em tubos 

de plástico de 2 mL previamente refrigerados com N líquido para minimizar a oxidação, 

seguido pela adição dos tampões 1 e 2 em conjunto no tubo de plástico, a partir do qual iniciou-

se a extração de DNA como descrito acima. 

2.2.4. qPCR 

A presença de ‘Ca. L. asiaticus’ nas amostras de plantas e de psilídeos foi determinada 

através de PCR em tempo real (qPCR) utilizando primers e sonda desenvolvidos por Lin et al. 

(2010), sendo a sonda marcada com FAM/Iowa Black FQ (IDT Inc., Coralville, IA). Todas as 

amplificações foram realizadas em duplicata utilizando o termociclador ABI 7500 (Life 

Technology Corporation, Carlsbad, CA) e conduzidas num volume total de 13 μL contendo 3 

μL de DNA total, 10 μM de cada primer, 5 μM da sonda e 0,1 μl de 5× HOT FIREPol probe 

qPCR Mix Plus (ROX) (Solis Biodyne, Tartu, Estonia). A eficiência do PCR foi monitorada 

utilizando em todas as corridas três concentrações conhecidas de plasmídeo clonado contendo 

o inserto do gene eftu (elongation factor) de CLas ampliado pelos primers, assim como amostras 

de DNA de tecido sabidamente infectado por CLas. Como controle negativo utilizou-se tecidos 

de plantas sadias e água Milli-Q autoclavada. Somente amostras cujos valores de CT foram 
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menores que 36,0 foram consideradas positivos para a presença de CLas (Ammar et al. 2011; 

Hilf 2011; Coletta-Filho et al. 2014, Canale et al. 2017). 

 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Plantas fonte 

Os experimentos foram repetidos em três períodos distintos utilizando-se em cada um a 

mesma metodologia. Os ramos utilizados para a aquisição de CLas pelo vetor apresentavam-se 

no início de desenvolvimento, portanto, sem folhas apresentando sintomas de HLB, porém 

CLas positivo. No primeiro experimento foram utilizadas oito plantas fonte positivas para CLas 

sendo que os ramos utilizados na aquisição da bactéria pelos psilídeos apresentaram valores de 

CT entre 20,66 e 25,89 (média de 22,43 ± 0,61) (Tabela 1). 

No segundo e terceiro experimentos, foram utilizadas 14 outras plantas fonte de CLas, 

sendo que todos os ramos utilizados na alimentação do vetor para aquisição da bactéria estavam 

infectados, com valores de CT variando de 18,08 a 31,73 (média de 21,89 ± 1,05) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores de CT obtidos de folhas coletadas de ramos das plantas fonte de ‘Candidatus 
Liberibacter asiaticus’ utilizadas nos experimentos. 

Plantas fonte 
Valor de CT

1 
Experimento 1 Experimento 2 e 3 

1 22,56 22,66 
2 22,56 21,62 
3 25,89 18,95 
4 20,66 19,02 
5 24,35 21,68 
6 20,92 18,75 
7 21,45 18,26 
8 21,01 18,24 
9 -2 27,30 
10 - 26,68 
11 - 31,73 
12 - 21,96 
13 - 18,08 
14 - 21,58 

Média 22,43 ± 0,61 21,89 ± 1,05 
1Valor de CT (Threshold cycle) – Valores menores que 36,0 significa positivo para a presença de CLas; 
2Foram utilizadas apenas oito plantas fonte no Experimento 1; 
*Nos experimentos 2 e 3 foram usados os mesmos 14 ramos para aquisição de ‘Ca. L. asiaticus’. 
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2.3.2.  Taxa de infectividade dos psilídeos após o PAA 

A porcentagem de psilídeos que adquiriram CLas nas plantas fonte variou 

significativamente entre os experimentos, estando entre 20,2% e 69,0%. Do mesmo modo, a 

concentração de CLas nestes insetos positivos foi também variável. Embora estes índices 

tenham sido variáveis, o que é inerente à biologia do objeto em estudo, a grande maioria das 

plantas testes das três espécies e nos três experimentos continham insetos positivos para CLas 

(Tabela 2). Um total de 25 das 28 plantas teste de citros testadas nos 3 experimentos continham 

ao menos um inseto positivo. Estes números foram ainda maiores para as plantas teste murta 

(31 de 32 plantas) e curry (33 de 34) (Tabela 2), garantindo assim um grande número de plantas 

que receberam psilídeos infectados por CLas.  
 
 

Tabela 2. Adultos de Diaphorina citri infectados com a bactéria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ 
(qPCR+) após o período de acesso a aquisição e total de plantas testes que receberam populações 
de psilídeos infectivos. 

1Três experimentos conduzidos independentemente em três épocas distintas (vide Material e Métodos);  
2Número de adultos de D. citri qPCR positivos para ‘Ca. L. asiaticus’ em relação ao número total testado;  
3Porcentagem de adultos de D. citri qPCR+ para CLas; 
4Total de plantas que receberam D. citri qPCR+ em relação ao total de plantas utilizadas no experimento. 
 
 

Planta 
teste Experimentos1 qPCR+/

Total2 
CLas qPCR+ 

(%)3 Variação CT Plantas com D. 
citri qPCR+/Total4 

Citros 
1 20/99 20,2 25,93 – 35,91 9/10 
2 18/51 35,3 20,85 – 34,06 6/6 
3 52/118 44,1 18,31 – 35,43 10/12 

Total  90/268   25/28 

Média   33,19 ± 5,69 21,70 (± 1,83) – 
35,13 (± 0,45)  

Murta 
1 35/93 37,7 23,99 – 35,85 9/10 
2 58/84 69,0 18,16 – 34,25 10/10 
3 65/114 57,0 17,68 – 35,16 12/12 

Total  158/291   31/32 

Média   54,57 ± 7,47 19,94 (± 1,66) – 
35,09 (± 0,38)  

Curry 
1 33/98 33,7 22,82 – 35,43 10/10 
2 26/74 35,1 20,20 – 33,94 10/10 
3 95/141 67,4 18,83 – 35,68 13/14 

Total  154/313   33/34 

Média   45,39 ± 8,98 20,62 (± 0,96) – 
35,02 (± 0,44)  
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2.3.3 Transmissão de CLas para as plantas testes após o PAI 

Tal como observado na aquisição, a eficiência na transmissão de CLas para a mesma 

espécie de planta teste (C. sinensis e M. paniculata) foi variável entre os experimentos, sendo 

o terceiro experimento o que apresentou menor eficiência na transmissão. De um modo geral, 

a espécie cítrica apresentou-se muito mais suscetível a infecção por CLas (eficiência máxima 

de 83,3%) quando comparado à murta, cuja máxima eficiência foi de apenas 33,3% (Tabelas 3 

e 4). Merece atenção o fato de que nos três experimentos o psilídeo D. citri não foi capaz de 

transmitir CLas para M. koenigii, num total de 34 plantas desafiadas, mostrando-se tratar de um 

hospedeiro imune a CLas (Tabela 5). Para os hospedeiros suscetíveis, houve uma relação direta 

entre o número de plantas positivas e período de incubação avaliado. Para C. sinensis a 

significância de ajuste da equação (R2 = 0,6239; y = 2,1276x + 6,8112) foi muito mais 

significativo que para M. paniculata (R2 = 0,3718; y = –3,352x2 + 11,903x + 7,4796). A 

tendência foi a mesma considerando-se a concentração de CLas e o período de incubação para 

estas espécies, muito embora os valores de CT obtidos para CLas em C. sinensis no experimento 

1 tenha se mantido constante ao longo dos 24 meses de avaliação. Comparando-se a taxa de 

transmissão e o título de CLas nos hospedeiros suscetíveis, é evidente a maior suscetibilidade 

de C. sinensis quando comparado a M. paniculata, sendo obtido nesta última o menor valor de 

CT (maior concentração de CLas) de 26,74 enquanto que, para C. sinensis este valor foi de 15,56 

(Tabelas 3 e 4).  

Além da alta taxa de transmissão da bactéria para as plantas de citros, de um total de 28 

plantas positivas para CLas, 13 apresentaram sintomas característicos de HLB, sendo sete 

destas obtidas no primeiro experimento, cinco no segundo e apenas uma planta com sintomas 

obtido no terceiro experimento. Estes sintomas iniciaram-se aos 10 meses do término do PAI, 

sendo o mosqueamento assimétrico o mais predominante. Entretanto, diferente das plantas de 

citros, nenhuma planta de murta expressou sintomas que pudessem ser associados a doença.  
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Tabela 3. Transmissão da bactéria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ pelo psilídeo Diaphorina citri 
para seedlings de citros (Citrus sinensis), nos três experimentos e ao longo do tempo (MAI= 
meses após a inoculação). 

Experimento MAI qPCR+/Total1  CLas (%)2 Variação CT 

1 
10 4/10  40,0 30,58 - 32,06 
18 4/10  40,0 30,59 - 32,06 
24 8/10  80,0 30,33 - 34,44 

2 
5 1/6  16,7 31,52 
12 3/6  50,0 16,49 - 18,54 
18 5/6  83,3 17,01 - 30,73 

3 
6 1/12  8,3 19,29 
12 1/12  8,3 18,21 
18 2/12  16,7 15,56 - 33,23 

1Número de plantas qPCR positivas para ‘Ca. L. asiaticus’ em relação ao número total testadas;  
2Porcentagem de plantas com a bactéria.  
 

E assim como para as plantas de citros, a taxa de infectividade das plantas do terceiro 

experimento para a planta de murta foi baixa (Tabela 4). 

Tabela 4. Transmissão da bactéria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ pelo psilídeo Diaphorina citri 
para plantas de murta (Murraya paniculata), nos três experimentos e ao longo do tempo (MAI= 
meses após a inoculação). 

Experimento MAI qPCR+/Total1 CLas (%)2 Variação CT 

1 
10 1/7 14,3 34,10 
18 2/6 33,3 30,51 – 32,67 
24 2/6 33,3 26,74 - 29,30 

2 
5 0/9 0,0 - 
12 0/9 0,0 - 
18 3/9 33,3 31,57 - 33,61 

3 
6 3/12 25 30,78 - 33,41 
12 2/12 16,6 29,32 - 32,78 
18 2/12 16,6 28,54 - 31,59 

1Número de plantas qPCR positivas para ‘Ca. L. asiaticus’ em relação ao número total testadas;  
2Porcentagem de plantas com a bactéria.  
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Tabela 5. Transmissão da bactéria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ pelo psilídeo Diaphorina citri 
para plantas de curry (Murraya koenigii), nos três experimentos e ao longo do tempo (MAI= 
meses após a inoculação). 

Experimento MAI qPCR+/Total1 CLas (%)2 Variação CT 

1 
10 0/10 0 - 
18 0/10 0 - 
24 0/10 0 - 

2 
5 0/10 0 - 
12 0/10 0 - 
18 0/10 0 - 

3 
6 0/14 0 - 
12 0/14 0 - 
18 0/14 0 - 

1Número de plantas qPCR positivas para ‘Ca. L. asiaticus’ em relação ao número total testadas;  
2Porcentagem de plantas com a bactéria.  
 
 

2.4 DISCUSSÃO 

A probabilidade de aquisição de CLas por ninfas criadas em plantas infectadas por CLas 

é maior do que os espécimes que se alimentaram nestas somente durante a fase adulta (Pelz-

Stelinski et al. 2010; Ammar et al. 2016). Além disso, tal como já observado em vários 

trabalhos, quando a aquisição da bactéria ocorre no estádio ninfal do vetor, os adultos emergidos 

destas são muito mais eficientes em transmitir CLas para as plantas hospedeiras, tendo já 

transcorrido o período de latência (Xu et al. 1988; Inoue et al. 2009; Pelz-Stelinski et al. 2010; 

Grafton-Cardwell et al. 2013; Ammar et al. 2016; Canale et al. 2017).  Para se obter o máximo 

da eficiência de aquisição de CLas pelo vetor, assim como da transmissão do patógeno para as 

plantas teste, todo o ciclo de desenvolvimento (ovo-adulto) de D. citri utilizados nos 

experimentos aqui reportados foi realizado em plantas cítricas infectadas por CLas (plantas 

fonte CLas). Destas, logo após a mudança para a fase adulta, os espécimes foram transferidos 

para plantas testes para a transmissão de CLas. 

Também, nos experimentos relatados neste trabalho utilizaram-se plantas fonte com 

novas brotações, que são preferidas para alimentação tanto de ninfas quanto de adultos 

(Sétamou e Bartels 2015). Apesar desta tentativa de normalização das condições experimentais, 

as variações observadas entre os experimentos 1, 2 e 3 podem ser decorrentes das diferentes 

épocas em que os experimentos foram realizados, principalmente quanto a variações de 

temperatura (Lopes et al. 2017), assim como da própria fisiologia das próprias plantas fonte e 
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das concentrações de CLas nestas (Tabela 1). Sabe-se que a concentração da bactéria está 

diretamente relacionada com a eficiência na aquisição (Coletta-Filho et al. 2014), assim 

temperaturas elevadas contribuem para diminuição do título bacteriano na planta assim como 

na eficiência de aquisição e transmissão (Lopes et al. 2013). Embora tenham sido observadas 

variações entre os experimentos, a eficiência de aquisição de CLas variou entre 20 e 70% 

(Tabela 2), cujos resultados estiveram dentro dos relatados na literatura quando a aquisição do 

patógeno foi realizado durante a fase ninfal do vetor (Inoue et al. 2009; Pelz-Stelinski et al. 

2010; Ammar et al. 2016). Outro fator a ser considerado, sendo impactante na eficiência de 

aquisição entre estes experimentos aqui apresentados e os já publicados, são as diferentes 

populações de D. citri presentes no Brasil e nos EUA (Boykin et al. 2012). 

Taxas na transmissão de CLas superiores a 80% foram obtidas quando foram utilizadas 

plântulas de laranja doce como plantas testes (Tabela 3), tendo-se inclusive um total de 13 

plantas com sintomas de mosqueamento característico de HLB (Bové 2006). Taxas de 

transmissão foram bem menores para as plantas de murta, M. paniculata (<33,3%) (Tabela 4) 

e não ocorreram em nenhum dos experimentos quando M. koenigii (curry) (Tabela 5) foram 

utilizadas como plantas teste. Contrariamente às laranjeiras doce, em nenhuma planta de murta 

e obviamente também de curry foram observados sintomas associados a HLB. Além das plantas 

cítricas, as espécies ornamentais de Rutaceae, como M. paniculata e M. koenigii são ótimas 

hospedeiras para o vetor D. citri (Aubert 1987; Teck et al. 2011; Westbrook et al. 2011; Alves 

et al. 2014). Dada ao amplo uso ornamental destas espécies, muitas vezes em locais próximos 

às plantações comerciais de citros (Hung et al. 2000; Halbert e Manjunath 2004; Sétamou et al. 

2016), discussões sobre o papel dessas plantas como potenciais hospedeiras ou reservatórias do 

patógeno do HLB (Hung et al. 2000; Damsteegt et al. 2010) e o papel na epidemiologia do HLB 

(Chakraborty et al. 1976; Halbert e Manjunath 2004; Hall 2008) vêm despertando a atenção. 

Confirmando os resultados observados em trabalhos anteriores, embora M. paniculata 

seja reservatório alternativo para CLas (Tabela 4), a concentração desta bactéria nas plantas 

infectadas foi menor quando comparada às observadas em citros (Tabelas 3 e 4) (Damsteegt et 

al. 2010; Lopes et al. 2010; Walter et al. 2012). Do mesmo modo, os sintomas em M. paniculata 

infectada com CLas não foram observados nos experimentos aqui conduzidos tal como também 

já reportados (Koizumi et al. 1996; Damsteegt et al. 2010; Lopes et al. 2010). No entanto, 

transmissões de CLas de M. paniculata para C. sinensis através de D. citri (Damsteegt et al. 

2010) e de Cuscuta sp. (Zhou et al. 2007) foram bem-sucedidas, reforçando a murta como 

reservatório ativo para CLas.   
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Contrariamente a C. sinensis e M. paniculata, que hospedam tanto o vetor (D. citri) 

quanto o patógeno (CLas), M. koenigii (curry) mostrou-se imune a bactéria CLas nos três 

experimentos realizados (Tabela 5). Estes resultados confirmam observações prévias de 

ausência de sintomas em plantas de curry visitadas por populações de psilídeos altamente 

infectivos (Koizumi et al. 1996) ou mesmo da ausência de diagnóstico PCR-positivo para CLas 

(Damsteegt et al. 2010). Uma das explicações para o não desenvolvimento da bactéria CLas em 

planta de curry é dada por Killiny (2016). O pesquisador relata que a seiva do floema da planta 

de curry contém quantidades mais baixas de aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares e 

metabólitos totais do que a murta e os citros, mas, contém maior quantidade de ácido tartárico, 

e isso pode ser fator limitante para o crescimento de CLas. 

Outra explicação é que a planta de curry contém muitos compostos com atividade 

antimicrobiana e antifúngica, como murrayanina, girinimbina e mahanimbina, podendo ser 

esses compostos os limitantes do desenvolvimento da bactéria nessa planta (Jain et al. 2012). 

Corroborando essas hipóteses, Albrecht e Bowman (2012) propuseram que a tolerância de 

Poncirus trifoliata (L.) ao HLB pode ser devido aos compostos antimicrobianos presentes nesse 

porta-enxerto. 

Assim como a planta de curry, outras espécies de plantas parecem ser completamente 

imunes a infecções por ‘Ca. Liberibacter’ sp., apesar de servir como hospedeira para os 

psilídeos. Por exemplo, plantas de batata doce (Ipomoea batatas) servindo de hospedeiro por 

vários meses para uma população do psilídeo da batata Bactericera cockerelli (Sulc) 

(Hemiptera: Psyllidae) infectados com a bactéria ‘Ca. L. solanacearum’ não se tornaram 

infectadas (Sengoda et al. 2013). Isso pode ser resultado de uma resposta de defesa rápida e 

efetiva da planta ou a falta de alguma interação/composto específico requerido pela bactéria, 

ou a combinação de ambos. 

Se por um lado a planta de curry não é hospedeira da bactéria CLas, esta espécie hospeda 

muito bem o inseto vetor (Teck et al. 2011; Westbrook et al. 2011), sendo preferida por este em 

relação aos cítricos em testes de olfatômetro e de livre escolha (Beloti et al. 2017). Estas 

características fazem de M. koenigii uma excelente planta candidata para utilização como 

plantio isca em plantios comerciais de citros. Novos estudos serão realizados para verificar o 

potencial curativo de M. koenigii para CLas em psilídeos previamente infectados, abrindo 

perspectivas para uso desta planta como ferramenta antagônica à CLas. 
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2.5. CONCLUSÕES 

Através desse capítulo, pode-se concluir que: 

 O curry (M. koenigii) não é hospedeiro de CLas, podendo ser recomendada para 

uso como plantio isca; 

 Plantas de citros e de murta são suscetíveis à infecção por CLas. 
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3 COMPORTAMENTO DE ESCOLHA HOSPEDEIRA DE Diaphorina 

citri EM PLANTAS DE Murraya koenigii* 

*Artigo publicado: 
Beloti VH, Santos F, Alves GR, Bento JMS, Yamamoto PT (2017) Curry leaf smells better than 

citrus to females of Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae). Arthropod-Plant Interactions 

11:709-716 DOI 10.1007/s11829-017-9524-6 

 

RESUMO  

O psilídeo-asiático-dos-citros Diaphorina citri Kuwayama possui uma 
gama de 20 espécies hospedeiras da família Rutaceae, incluindo Citrus spp. 
Entretanto, poucos estudos têm mostrado sua preferência hospedeira. Esse estudo 
avaliou o comportamento de escolha hospedeira do psilídeo D. citri em plantas de 
curry (Murraya koenigii L.), através de testes de livre escolha e bioensaios com 
olfatômetro tipo 'Y', além de caracterizar os voláteis envolvidos na atração do 
psilídeo. Nos testes de livre escolha, o número de adultos nas plantas de curry foi 
maior do que o número de adultos nos citros. Quando o psilídeo foi testado via 
olfatômetro, as fêmeas mostraram preferência pelas plantas de curry e, dezesseis 
compostos voláteis foram identificados nas plantas de citros e curry, sendo 
determinadas as diferenças qualitativas e quantitativas dos compostos liberados por 
ambas as plantas. Portanto, os voláteis presentes nesses hospedeiros podem 
desempenhar um importante papel na atração de D. citri. Com essa informação, 
futuros estudos devem ser feitos a fim de se desenvolver novas estratégias de 
manejo para o psilídeo D. citri. 

Palavras-chave: Huanglongbing, voláteis, terpenos, Psilídeo-asiático-dos-citros, 
Rutaceae 
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ABSTRACT  

The Asian citrus psyllid (ACP) Diaphorina citri Kuwayama has a host 
range of about 20 species of the family Rutaceae, including Citrus spp. However, 
few studies have reported on its host preference. This study evaluated the host-
choice behavior of ACP in curry leaf (Murraya koenigii L.), through free-choice 
test and bioassays with a type 'Y' olfactometer, and also characterized the volatiles 
involved in attracting the ACP. In the free-choice test, the number of adults per 
plant on curry leaf was higher than the number on citrus plants. When the ACP was 
tested in the olfactometer, the females showed preference for curry leaf over citrus 
plants. Sixteen volatile compounds were identified in citrus and curry leaves. 
Qualitative and quantitative differences in the compounds released by citrus and 
curry leaves were determined. The volatiles present in these hosts may play an 
important role in the attraction of D. citri. With this information, further studies 
should be done to develop new management strategies for the ACP. 

Key-words: Huanglongbing, volatiles, terpenes, Asian Citrus Psyllid, Rutaceae 

3.1. INTRODUÇÃO 

Huanglongbing (HLB), ou greening, é uma das doenças mais destrutivas dos citros, 

associada à bactérias limitadas ao floema, ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ e ‘Ca. L. 

americanus’ (Teixeira et al. 2005; Grafton-Cardwell et al. 2013) e transmitida pelo inseto vetor, 

o psilídeo-asiático-dos-citros Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) na Ásia e nas 

Américas (Yamamoto et al. 2014). HLB causa um rápido declínio das árvores infectadas, que 

produzem frutos não comercializáveis, levando a uma perda econômica substancial em todo o 

mundo (Belasque Jr. et al. 2010). Considerando que não existem métodos curativos para o HLB 

e que nenhuma variedade de citros resistente a doença foi desenvolvida, o manejo do HLB é 

feito através do uso de mudas sadias, eliminação de plantas sintomáticas, e principalmente 

através do controle do inseto vetor D. citri (Gottwald 2010).  

O manejo de D. citri tem sido baseado principalmente no uso de inseticidas (Belasque 

Jr. et al. 2010). Apesar de ser efetivo, essa tática pode alterar o balanço biológico do 

agroecossistema, levando a surto de pragas secundárias, ressurgência de pragas alvo de 

controle, seleção de populações resistentes e desiquilíbrios biológicos (Yamamoto e Bassanezi 

2003; Tiwari et al. 2011). 

D. citri realiza a postura dos ovos e as ninfas se desenvolvem exclusivamente em novas 

brotações, e, portanto, seu ciclo de vida está intimamente ligado ao padrão de crescimento de 

suas plantas hospedeiras (Hall e Albrigo 2007; Wenninger e Hall 2007; Sétamou et al. 2008). 
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Compostos voláteis emitidos por novas brotações podem desempenhar um importante papel na 

detecção, localização e na avaliação de potenciais plantas hospedeiras por D. citri (Patt e 

Sétamou 2010).  

Os voláteis desempenham um importante papel na interação inseto-planta (Metcalf e 

Metcalf 1992; Ballhorn et al. 2008), e a identificação de voláteis atrativos para D. citri pode 

permitir o desenvolvimento de novas táticas de monitoramento e manejo, ajudando a otimizar 

a aplicação de inseticidas, e/ou reduzir o seu uso excessivo (Wenninger et al. 2009). Além disso, 

já foi comprovado que D. citri responde a odores de várias plantas hospedeiras em olfatômetro 

‘Y’, sendo capaz de detectá-los através de sua antena (Wenninger et al. 2009). Os ensaios com 

o olfatômetro ‘Y’ também mostraram que a presença de pistas olfativas aumenta a resposta do 

psilídeo para pistas visuais, indicando que D. citri pode integrar informações de pelo menos 

duas diferentes modalidades sensoriais enquanto procura uma planta hospedeira. A habilidade 

de correlacionar odores com pistas visuais pode ajudar os insetos fitófagos a reconhecer o 

estímulo das plantas hospedeiras, e diferenciá-las da vegetação ao redor (Patt e Sétamou 2007). 

Os hospedeiros de D. citri incluem espécies, variedades e parentais de Citrus, além de 

Murraya paniculata (L.) Jack e M. exotica L. (ambas conhecidas como murta) [Rutaceae: 

Aurantioideae], M. koenigii L. (planta de curry) e outras espécies (Halbert e Manjunath 2004; 

Zaka et al. 2010; Alves et al. 2014). 

No presente estudo, foi utilizado olfatômetro e teste de livre escolha para examinar a 

resposta comportamental de machos e fêmeas de D. citri a odores emitidos pelas plantas de 

curry, o hospedeiro mais adequado para D. citri (Teck et al. 2011; Diniz 2013) e menos 

suscetível para a bactéria ‘Ca. L. asiaticus’ (Damsteegt et al. 2010). O principal objetivo desse 

estudo foi identificar os compostos voláteis potenciais presentes nas plantas de curry, que 

podem ser usados para desenvolver armadilhas olfativas para aumentar o controle e 

monitoramento de D. citri. 

 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1. Insetos 

Os insetos utilizados no presente estudo foram obtidos da colônia de criação de 

manutenção do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas do Departamento de Entomologia 

e Acarologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP). 



40 
 

Plantas de murta (M. paniculata), uma das espécies hospedeiras mais adequadas para 

D. citri (Aubert 1987; Nava et al. 2007; Alves et al. 2014) foram utilizadas para a criação. As 

mudas foram primeiramente podadas a uma altura de 25 cm e após produzirem brotações (2–3 

cm comprimento), foram colocadas em gaiolas de criação (45 × 45 × 50 cm) e usadas como 

substrato para oviposição pelas fêmeas e alimento para as ninfas de D. citri, de acordo com o 

método proposto por Parra et al. (2016). 

3.2.2. Teste de livre escolha 

Mudas de laranjeira ‘Valência’ [Citrus sinensis (L.) Osbeck (Rutaceae)] e de curry (M. 

koenigii) foram usadas no experimento. Essa variedade de citros foi escolhida por ser a melhor 

planta hospedeira para o desenvolvimento do psilídeo (Alves et al. 2014). As plantas, cultivadas 

em vasos de 2 L, eram similares na altura e no tamanho da copa, e todas continham brotações. 

Duas mudas, uma de cada espécie, foram aleatoriamente disponibilizadas em uma gaiola (45 × 

45 × 50 cm), sendo que cada planta recebeu a mesma fonte de luz e estavam equidistantes entre 

si. Um total de 16 gaiolas (repetições) foram utilizadas no experimento. Cada gaiola foi mantida 

em laboratório a 25 ± 2 °C, 60 ± 10% UR, e com 14L:10E fotoperíodo. Vinte adultos de D. 

citri (sem separar por sexo) foram colocados dentro de um tubo de vidro (2,5 cm diâmetro × 

8,5 cm comprimento), que depois foi vedado com filme plástico tipo PVC e colocado no chão 

e no centro de cada gaiola, onde o filme plástico foi retirado e os adultos permitidos a dispersar. 

Os psilídeos foram liberados dentro das gaiolas as 11:00 horas, e o número de adultos em cada 

planta foi contado depois de 1, 3, 6, 24, 48 e 72 h, sem perturbá-los.  

3.2.3. Olfatômetro ‘Y’ 

Testes com olfatômetro foram realizados para investigar o efeito dos voláteis liberados 

por dois diferentes tratamentos, planta de citros da variedade Valência e planta de curry, na 

preferência hospedeira de adultos de D. citri. O olfatômetro consistiu em um tubo de vidro em 

forma de Y, com um braço principal (10 cm de comprimento × 3 cm de diâmetro) e dois braços 

laterais (10 cm de comprimento x 3 cm de diâmetro, com ângulo de 120º entre eles) (Analytical 

Research Systems, Gainesville, FL, EUA) conectados a câmaras de vidro (18 cm de diâmetro 

× 45 cm de altura) contendo os tratamentos (plantas inteiras). Para assegurar um fornecimento 

de ar ambiente livre de impurezas, ambos os braços do olfatômetro receberam ar purificado e 

umidificado por carvão a partir de um sistema de entrega de ar personalizado (Analytical 

Research Systems, Gainesville, FL, EUA). Um fluxo de ar constante de 1,3 L min-1 foi mantido 
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através de ambos os braços do olfatômetro. O ar limpo e umidificado passou pela câmara de 

vidro que continha as plantas, em seguida, chegou nos braços do tubo Y e, finalmente, atingiu 

o psilídeo.  

Machos e fêmeas do psilídeo D. citri foram liberados individualmente na base do 

olfatômetro e foi aguardado até 300 segundos para a resposta. Uma resposta positiva foi 

registrada quando o psilídeo cruzou uma linha previamente marcada na porção final do braço 

do olfatômetro, chamada de linha de seleção. Aqueles psilídeos que não deixaram a base do 

olfatômetro foram designados como não resposta. Somente insetos que responderam foram 

incluídos na análise dos dados. Após cada 10 repetições, as plantas foram substituídas por outras 

do mesmo tratamento. Os insetos eram trocados a cada repetição, as fontes voláteis eram 

trocadas entre os braços esquerdo e direito para minimizar viés de posicionamento e o tubo Y 

foi lavado e seco entre as avaliações.  

Para os bioensaios foram utilizados adultos com 15 dias de idade e em jejum por 2 horas. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com um total de 40 repetições para 

cada sexo entre os tratamentos e 30 repetições para cada sexo entre tratamento e controle 

(branco – cuba vazia). Os bioensaios foram realizados entre as 10:00 e as 17:00 horas, em 

condições de laboratório (24 ± 2 °C, 60 ± 10% de U.R.). 

3.2.4. Coleta e Identificação dos Voláteis 

Para caracterizar as diferenças entre os voláteis da planta de citros e da planta de curry, 

os voláteis foram coletados ao colocar as plantas dentro de saco de cozinhar de poliéster (41 × 

33 cm) (Wyda, Sorocaba, SP). Esses sacos de plástico têm sido eficazes na coleta de voláteis, 

quando comparados com às câmaras de vidro (Stewart-Jones e Poppy 2006; Tooker et al. 2008). 

Os sacos foram conectados ao sistema de coleta automática (Analytical Research Systems, 

Gainesville, FL, EUA). O ar purificado e umidificado foi introduzido nos sacos contendo as 

plantas com fluxo de ar controlado de 0,8 L min-1. O ar então passou através dos coletores de 

voláteis (8 cm de comprimento × 6 mm de diâmetro) contendo 30 mg de polímero absorvente 

Porapak-Q 80/100 conectada no outro lado dos sacos. Os voláteis foram coletados por 7 h 

(10:00 - 17:00 horas) em condições laboratoriais (25 ± 2 °C, 60 ± 10% U.R.). Após a coleta, os 

voláteis foram eluídos com 150 µL de diclorometano (Merck, Dietikon, Suíca) contendo 2 ng 

de nonil acetato, um composto sintético usado como padrão interno. Depois, os coletores foram 

lavados com 3 mL de diclorometano, secos, hermeticamente selados e armazenados para a 

próxima coleta. Todas as amostras foram mantidas a -30 °C até as análises. 
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As análises químicas foram realizadas com um cromatógrafo gasoso acoplado a um 

espectrômetro de massas (GC–MSQP 2010, Shimadzu, Japão) e equipado com uma coluna 

capilar apolar (coluna capilar HP1-MS 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm, Agilent J&W, EUA). O 

equipamento foi operado em modo de impacto de elétrons a 70 eV e faixa de varredura de 

massa de 35–250 m/z. Uma alíquota de 2 µL de cada amostra foi injetada no modo splitless por 

5 s, com o injetor e detector operados a uma temperatura de 220 °C e 220 °C, respectivamente. 

Após a injeção, a coluna foi mantida a uma temperatura de 35 °C por 5 min, aumentando para 

150 °C à 5 °C min-1 até uma temperatura final de 250 °C, permanecendo assim por 20 min. Os 

compostos foram identificados com base no Índice de Kovats (KI) e comparação dos espectros 

de massa dos mesmos compostos mantidos na biblioteca NIST 2011. Padrões autênticos dos 

voláteis das plantas foram adquiridos da Sigma-Aldrich e utilizados para a identificação e 

confirmação por co-injeção com o extrato natural. As quantificações foram realizadas em 

cromatógrafo gasoso acoplado a um detector de ionização de chama (GC-FID 2010, Shimadzu, 

Japão) equipado com uma coluna capilar HP-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm, Agilent J&W, 

EUA).  

3.2.5. Análises estatísticas 

As respostas de D. citri no olfatômetro ‘Y’ foram analisadas através de testes binomiais. 

Os dados do teste de livre escolha e as quantidades de compostos voláteis da planta de curry e 

de citros foram primeiramente analisadas usando testes de Bartlett e Shapiro-Wilk para 

determinar a normalidade e a homogeneidade das variâncias, respectivamente. Os dados do 

teste de livre escolha foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey (HSD) com 5% de 

probabilidade para comparações das médias. Para os compostos voláteis, diferenças 

significativas foram comparadas utilizando o test-t. Quando os dados dos compostos voláteis 

não passaram nos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, testes não paramétricos de Mann-Whitney-

Wilcoxon foram realizados. A quantidade de voláteis foi corrigida para o peso seco da folha, a fim 

de representar pequenas diferenças no tamanho da planta entre as repetições. Todas as análises 

foram feitas utilizando-se o software estatístico "R" versão 3.1.2 (R Development Core Team 

2014).  

Os compostos voláteis também foram submetidos a uma Análise de Componentes 

Principais (PCA), um modelo sem supervisão multivariada que lida com conjuntos de dados 

contendo variáveis correlacionadas como nos voláteis de plantas, que são compostos por grupos 

de voláteis derivados de caminhos biossintéticos comuns (van Dam et al. 2010). As áreas de 



43 
 

pico relativas foram utilizadas para realizar o PCA, com base nas correlações de Pearson para 

explicar as relações entre compostos (Arrebola 1997).  

 

3.3  RESULTADOS 

3.3.1. Teste de livre escolha 

Não houve diferenças significativas entre as duas plantas (C. sinensis e M. koenigii) nas 

primeiras 3 horas em relação ao número médio de D. citri por planta (Fig. 1, teste de Tukey 

(HSD), n= 16, P= 0,39; P= 0,19). Entretanto, com 6 horas (Fig. 1, teste de Tukey (HSD), n= 

16, P= 0,0357), 24 h (Fig. 1, teste de Tukey (HSD), n= 16, P= 0,0266), 48 h (Fig. 1, teste de 

Tukey (HSD), n= 16, P= 0,00153), e 72 h (Fig. 1, teste de Tukey (HSD), n= 16, P= 0,00046) 

após a liberação de D. citri, o número de adultos de D. citri nas plantas de curry foi maior que 

nos citros. 

 

 

Figura 1. Número médio de Diaphorina citri nas plantas hospedeiras, citros (Citrus sinensis) e planta 
de curry (Murraya koenigii) com diferentes tempos (horas) após a liberação. Barras com a mesma 
letra não diferem significativamente entre os dois hospedeiros e ao mesmo tempo após a liberação 
do psilídeo (P<0,05; one-way ANOVA e teste de Tukey HSD). 
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3.3.2 Olfatômetro ‘Y’ 

Antes do teste de olfatômetro, os adultos de D. citri foram expostos a i) citros versus ar 

limpo; e ii) planta de curry versus ar limpo no olfatômetro, a fim de verificar a ausência de viés 

de posicionamento (Fig. 2 e Fig. 3). 

No olfatômetro ‘Y’ utilizado neste estudo, mais de 85% dos psilídeos testados 

responderam aos voláteis liberados pelas plantas de citros ou de curry. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os tratamentos na atratividade de machos (Fig. 4, teste binomial, 

n= 50, P= 0,32). Por outro lado, as fêmeas mostraram preferência pela planta de curry sobre as 

plantas de citros (Fig. 4, teste binomial, n= 50, P= 0,006).  

 

 Figura 2. Resposta de Diaphorina citri fêmeas a voláteis de citros (Citrus sinensis) e curry (Murraya 
koenigii) vs. ar limpo (Branco). Asterisco indica diferença estatística entre os tratamentos (P<0,05). 
ns = Não significativo 
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Figura 3. Resposta de machos de Diaphorina citri para voláteis de citros (Citrus sinensis) e curry 
(Murraya koenigii) vs. ar limpo (Branco). Asterisco indica diferença estatística entre os tratamentos 
(P<0,05). 

 

 

Figura 4. Resposta de machos e fêmeas de Diaphorina citri a voláteis de citros (Citrus sinensis) e do 
curry (Murraya koenigii). Asterisco indica diferença estatística entre os tratamentos (P<0,01). ns 
= Não-significativo 
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Foram identificados 16 compostos voláteis nas amostras de plantas de citros e de curry 

coletadas durante 7 horas. Não houve diferença na quantidade total de voláteis liberados pelos 

dois tipos de plantas (Fig. 5, One-Way ANOVA, n= 6, P= 0,826). No entanto, os compostos 

liberados pela planta de citros e de curry diferiram qualitativa e quantitativamente. As plantas 

de citros liberaram mais β-ocimene do que as plantas de curry (Tabela 1). Por outro lado, a 

planta de curry liberou maiores concentrações de α-pinene, β-pinene, β-caryophyllene e α-

humulene do que a planta de citros (Tabela 1). Compostos como 3-carene, linalool e composto 

desconhecido II só foram liberados por plantas de citros, enquanto o γ-terpinene, copaene e α-

farnesene foram emitidos pela planta de curry (Tabela 1).  

A análise dos principais componentes (PCA) das quantidades totais de voláteis mostrou 

clusters de compostos, cujas proporções na mistura foram correlacionadas com cada tratamento. 

Foram realizados dois PCAs separados, um excluindo e outro incluindo os dois compostos 

enantioméricos linalool e limonene. Quando os compostos enantioméricos foram excluídos, os 

dois primeiros componentes principais da PCA explicaram 84,9% da variância total. Quando 

os compostos enantioméricos foram incluídos, assumimos a composição idêntica do composto 

tanto para a planta de citros como para a planta de curry. Os dois primeiros componentes 

principais da PCA explicaram, em seguida, 86,1% da variância total. As diferenças nos perfis 

de voláteis emitidos por citros e pela planta de curry levaram a uma separação dos tratamentos 

ao longo do primeiro eixo do componente principal (PC1), que explicou 50,7% (excluindo 

limonene e linalool, Fig. 6) e 49,3% (incluindo limonene e linalool) da variação total dos dados 

nas análises multivariadas.  

 

Figura 5. Total de voláteis liberados (média ± EP) pela planta de citros (Citrus sinensis) e pela planta 
de curry (Murraya koenigii). P= 0,826; One-Way ANOVA. 
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Tabela 1. Compostos voláteis emitidos pela planta de curry (Murraya koenigii) e por citros (Citrus 
sinensis) 

Composto Tr (min) IK 
(ng 7h-1/g peso seco-1) 

P valora 
Curry Citros 

Monoterpenes      

α-pinene 10,508 926 7,06 ± 1,59 0,82 ± 0,23 0,003 

sabinene 11,760 960 4,95 ± 2,17 15,48 ± 4,71 0,069 

β-pinene 11,837 962 2,03 ± 1,33 0,26 ± 0,08 0,041 

myrcene 12,463 983 0,25 ± 0,08 0,91 ± 0,33 0,078 

α-phellandrene  12,793 992 0,38 ± 0,15 0,16 ± 0,05 0,196 

3-carene 13,056 1000 0,00 ± 0,00 2,66 ± 0,71 0,022 

limonene* 13,622 1015 4,66 ± 1,46 3,60 ± 1,04 0,699 

β-ocimene 14,287 1038 0,51 ± 0,22 3,33 ± 1,05 0,025 

γ-terpinene 14,558 1047 0,12 ± 0,04 0,00 ± 0,00 0,007 

linalool* 15,751 1084 0,00 ± 0,00 0,68 ± 0,33 0,022 

Sesquiterpenes      

copaene 23,975 1370 0,04 ± 0,02 0,00 ± 0,00 0,002 

β-caryophyllene 25,011 1410 5,64 ± 1,77 0,67 ± 0,19 0,018 

α-humulene 25,835 1444 0,63 ± 0,19 0,09 ± 0,02 0,016 

α-farnesene 27,100 1495 0,09 ± 0,03 0,00 ± 0,00 0,002 

Outros      

desconhecido I 10,323 916 0,15 ± 0,04 0,17 ± 0,05 0,830 

desconhecido II 15,508 1076 0,00 ± 0,00 0,19 ± 0,07 0,007 
aValor de P (P<0,05) destacado indica diferenças significativas entre tratamentos 
*Composição enantiomérica não determinada 
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Figura 6. Análise de Componentes Principais (PCA) de quantidades detectadas de voláteis emitidos por 
citros (Citrus sinensis) e por curry (Murraya koenigii), excluindo os compostos enantioméricos 
linalool e limonene. 
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3.4 DISCUSSÃO 

O comportamento de escolha hospedeira do psilídeo-asiático-dos-citros foi avaliada 

comparando citros (C. sinensis) e a planta de curry (M. koenigii). Além das avaliações da 

atratividade do inseto, os voláteis presentes nesses hospedeiros foram identificados, e podem 

desempenhar um papel importante na atração desse inseto praga.  

O comportamento de escolha hospedeira em psilídeos é complexo e envolve 

mecanismos sensoriais múltiplos, bem como o estágio fisiológico do inseto (Patt e Sétamou 

2010). A preferência por locais adequados (locais) para alimentação e para oviposição é um 

fator importante para insetos sugadores como os psilídeos, devido à baixa mobilidade das ninfas 

(Teck et al., 2011). Embora D. citri possa colonizar plantas pertencentes a diferentes gêneros, 

algumas espécies são preferidas em relação a outras em condições laboratoriais e de campo 

(Westbrook et al., 2011). 

O presente estudo mostrou que fêmeas de D. citri têm preferência por plantas de curry 

em relação à plantas de citros (Fig. 4). A planta de curry é um dos hospedeiros preferidos para 

a colonização de psilídeos no campo e também está entre as espécies preferidas para 

colonização e oviposição de adultos em condições laboratoriais (Westbrook et al. 2011). 

Estudos anteriores mostraram que a planta de curry é mais atrativa para D. citri em 

comparação com citros. Teck et al. (2011), estudando a preferência hospedeira de D. citri, 

concluiram que o número médio de ovos foi maior em plantas de curry (48,8 ovos) do que citros 

(Citrus reticulata Blanco) (26,4 ovos), provando que as fêmeas preferem oviposita na planta de 

curry. Chakravarthi et al. (1998) relataram encontrar cerca de 50% mais ovos de D. citri na 

planta de curry do que em laranja doce e lima ácida. Chakraborty et al. (1976) também 

compararam Citrus spp. e curry, e observaram que D. citri não se reproduziu com sucesso em 

mudas de citros, mas obteve sucesso em mudas de M. koenigii. Diniz (2013) não encontrou 

diferença significativa entre a planta de curry e murta em testes sem escolha; no entanto, 

encontrou um maior número de ovos em plantas de curry. 

A preferência de D. citri pelas plantas de curry pode estar relacionada com a “dureza” 

das folhas, visto que as folhas das plantas de citros são mais duras do que as de curry. Isso pode 

dificultar para o psilídeo penetrar seu estilete em folhas maduras para alimentação e, impedindo 

também a oviposição. Moran e Buchan (1975) avaliaram o efeito de quatro hospedeiros com 

diferentes graus de dureza das folhas na penetração do ovipositor por Trioza erytreae (Del 

Guercio) (Hemiptera: Triozidae). Estes autores observaram maiores taxas de oviposição em 

folhas jovens, e uma ausência de ovos em folhas com mais de 90 nm de espessura. Além disso, 
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as plantas hospedeiras forneceram uma fonte de nutrientes solúveis de baixa qualidade para os 

psilídeos que se alimentaram da seiva quando as folhas estavam maduras, especialmente de 

nitrogênio disponível na forma de aminoácidos (Moran 1968; Hodkinson 2009; Tsagkarakis e 

Rogers 2010). 

As contínuas emissões de brotações produzidas por M. koenigii podem desempenhar um 

papel importante na manutenção de altas populações do vetor quando novas brotações não 

estiverem disponíveis em plantas cítricas. As plantas de curry provavelmente funcionam como 

importantes reservatórios dos vetores por causa de suas brotações mais frequentes ao longo do 

ano, tornando-as mais atrativas para D. citri. Embora a planta de citros seja a principal planta 

hospedeira, a criação bem-sucedida do vetor em hospedeiros não cítricos como M. paniculata 

e M. koenigii explica uma situação em que essas plantas podem atuar como reservatório de 

psilídeos. Medidas de controle com inseticidas adequados nesses hospedeiros alternativos e 

também em plantas cítricas podem ajudar a reduzir a disseminação da doença HLB, eliminando 

o psilídeo D. citri. Além disso, M. koenigii pode ser usada como uma planta-isca, pois atrai os 

insetos e não é hospedeira da bactéria (Damsteegt et al., 2010). 

Durante o processo de busca pela planta hospedeira, o psilídeo D. citri pode ser 

orientado por voláteis liberados por potenciais plantas hospedeiras ou mesmo a presença desses 

voláteis associados com seus coespecíficos (Wenninger et al. 2009; Patt e Sétamou 2010). A 

capacidade de resposta do psilídeo ao odor emitido pelas plantas, principalmente pelas 

brotações, pode depender de uma série de características diferentes do odor, como a 

composição, proporcionalidade ou razão, e a concentração de voláteis (Bergstöm et al. 1995). 

O presente estudo encontrou diferenças consistentes entre a proporção de compostos 

voláteis liberados pela planta cítrica e pela planta de curry. Os terpenoides constituíram a maior 

classe de compostos liberados pelas plantas (Tabela 1), e parecem ser uma classe comum de 

voláteis de plantas cítricas e da maioria das espécies da família Rutaceae (Gancel et al. 2003). 

Em geral, os terpenoides protegem a planta contra vários estresses bióticos e abióticos (Keeling 

e Bohlmann 2006; Baldwin 2010), e têm um papel importante nas interações planta-herbívoro 

(Paré e Tumlison 1999, Dudareva et al. 2004). 

Como observado no presente estudo, outras pesquisas têm mostrado a predominância 

de monoterpenos e sesquiterpenos, como α-pinene, sabinene, β-pinene, myrcene, α-

phellandrene, limonene, β-ocimene, γ-terpinene, linalool, copaene, β-caryophyllene e α-

humulene liberados por plantas de curry (Macleod e Pieris 1982; Padmakumari 2009; 

Rajeswara et al. 2011; Robbins et al. 2012; Verma et al. 2012; Steinhaus 2015). 
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Entre estes terpenos, os monoterpenos foram relatados como os compostos que orientam 

o desenvolvimento de inseticidas seguros, eficazes e biodegradáveis (Jung 2014). Os testes 

preliminares com insetos demonstraram a atividade biológica dos monoterpenos em ovos (Rice 

e Coats 1994) e nos adultos por contato e como fumigante, penetrando através da cutícula e 

pelas vias respiratória e gastrointestinal (Prates et al. 1998). Esta informação diverge dos 

resultados deste estudo; pois o inseto é atraído para ambas as espécies de plantas testadas e, de 

acordo com Diniz (2013), desenvolve-se bem em ambas. 

Linalool e α-pinene têm sido relatados por repelir ou matar várias espécies de insetos 

herbívoros, incluindo hemípteros (Ngoh et al. 1998; Hori et al. 1999; Ukeh et al. 2007; Sfara et 

al. 2009). Por outro lado, Patt e Sétamou (2010) identificaram o linalool como um possível 

atraente para D. citri e, no presente estudo, α-pinene foi o principal composto da planta de curry 

e linalool está presente apenas em plantas de citros (Tabela 1). Esses voláteis provavelmente 

não possuem as mesmas propriedades que as descritas na literatura. 

Elucidar qual dos compostos voláteis identificados na planta de curry atrai machos e 

fêmeas de D. citri seria um passo importante para futuros estudos para desenvolver uma 

armadilha para monitorar e/ou controlar o psilídeo D. citri no campo. A possibilidade de 

desenvolver uma armadilha, juntamente com o uso do parasitoide Tamarixia radiata 

(Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) (Parra et al. 2016) e o uso de pesticidas seletivos 

(Beloti et al. 2015, Lira et al. 2015), pode ser interessante para o Manejo Integrado de Pragas 

(MIP) do psilídeo D. citri na citricultura. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

Através desse capítulo, pode-se concluir que: 

 Adultos do psilídeo D. citri têm preferência por planta de curry em relação à 

planta de citros em testes de livre escolha; 

 Em testes com olfatômetro ‘Y’, as fêmeas do psilídeo D. citri mostraram 

preferência pela planta de curry em relação a citros; 

 Dezesseis compostos voláteis foram coletados das plantas de citros e curry, 

apresentando diferenças quantitativas e qualitativas entre os hospedeiros. 
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4 COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO PSILÍDEO Diaphorina citri 

EM PLANTAS DE CURRY (Murraya koenigii)  

 

RESUMO 

O psilídeo-asiático-dos-citros, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) é 
vetor das bactérias associadas com a doença Huanglongbing. As táticas de manejo 
do psilídeo tem sido baseadas, principalmente, no uso de inseticidas, que, apesar de 
eficiente, pode alterar o balanço biológico de um agroecossistema. Portanto, novas 
e sustentáveis abordagens para o manejo do psilídeo são necessárias, como o uso 
de plantio isca, que tem atraído cada vez mais atenção. A planta de curry (Murraya 
koenigii) é um dos hospedeiros mais adequados para o psilídeo D. citri e 
inadequados para a bactéria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’. Assim, essa planta 
pode ser usada como plantio isca. Entretanto, antes, é necessário conhecer o 
comportamento alimentar do psilídeo nessa planta. Pra isso, o objetivo desse estudo 
foi avaliar o comportamento de D. citri na planta de curry, comparando com a planta 
de murta (M. paniculata) e com citros (Citrus sinensis), usando a técnica de 
Electrical Penetration Graph (EPG). Para cada um dos hospedeiros, adultos do 
psilídeo foram monitorados por 8 horas. A proporção de psilídeos que realizaram a 
ingestão no floema na planta de curry foi de 45%, enquanto nas plantas de citros e 
murta foi de 62 e 35%, respectivamente. A respeito do tempo total gasto na ingestão 
do floema, a planta de curry foi similar que murta, mas significativamente menor 
que citros. Por outro lado, a proporção de psilídeos que ingeriram a seiva do xilema 
e o tempo total gasto nessa atividade foi significativamente maior em plantas de 
curry do que nos demais tratamentos. Esses resultados podem ajudar a entender o 
comportamento do psilídeo em plantas de curry e assim auxiliar na recomendação 
do plantio isca para o manejo do psilídeo D. citri.  

Palavras-chave: Psilídeo-asiático-dos-citros, EPG, Curry, Comportamento 
alimentar 
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ABSTRACT 

The Asian Citrus Psyllid (ACP) Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) is a 
vector of the bacteria associated with the disease huanglongbing. The management 
tactics of ACP has been based mainly on the use of insecticides, which, although 
effective, can alter the biological balance of an agroecosystem. Thus, new and 
sustainable approaches to managing ACP are necessary, such as the use of trap crop, 
which has attracted attention. Curry leaf (Murraya koenigii) is one of the most 
suitable hosts for ACP and unsuitable for the bacterium ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’. Thus, this plant could be used as trap crop. However, before, it is 
necessary to know the probing behavior of ACP in this plant. Therefore, the goal of 
this study was to evaluate the behavior of ACP in the curry leaf, comparing with 
orange jasmine (M. paniculata) and citrus (Citrus sinensis), using the Electrical 
Penetration Graph (EPG) technique. For each host, adult psyllids were monitored 
for 8 h. The proportion of ACP that performed the ingestion on phloem in curry leaf 
was 45%, while in citrus plants and orange jasmine it was 62 and 35%, respectively. 
Regarding the total time spent in the phloem ingestion activity, curry leaf was 
similar to orange jasmine, but significantly lower than citrus. On the other hand, the 
proportion of ACP that ingested the xylem sap and the total time spent on this 
activity was significantly higher in curry leaf that in other treatments. These results 
may help understand the behavior of ACP on curry leaf and help on the 
recomendation of the trap crop for the ACP management. 

Keywords: Asian citrus psyllid, EPG, Curry leaf, Feed behavior 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Um dos insetos que mudou drasticamente de importância nas principais regiões 

produtoras de citros no mundo, principalmente nas Américas, foi o psilídeo-asiático-dos-citros 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). A mudança de status da praga ocorreu após 

os primeiros relatos da presença das bactérias ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ e ‘Ca. L. 

americanus’ em 2004 no Brasil (TEIXEIRA et al., 2005) e de ‘Ca. L. asiaticus’ em 2005 nos 

EUA (HALBERT, 2005). 

O aspecto mais limitante relacionado a D. citri não está nos danos diretos que causa à 

planta cítrica, mas, com a transmissão das bactérias que estão associadas com a doença 

Huanglongbing (HLB). Pesquisadores consideram esta doença como a maior ameaça à 

citricultura mundial (BOVÉ, 2006; GOTTWALD, 2010), pois causa um rápido declínio de 

plantas infectadas, causando a queda de frutos e aqueles remanescentes não são 

comercializáveis, o que leva a perdas econômicas substanciais em todo o mundo (BELASQUE 

Jr et al., 2010). Considerando que até os dias atuais não foram desenvolvidos métodos curativos 

para o HLB ou variedades de citros resistentes à doença, o controle é feito utilizando-se métodos 

preventivos, como o plantio de mudas sadias, a eliminação de plantas sintomáticas e, 

principalmente, o manejo do psilídeo D. citri (BELASQUE Jr et al., 2010).  

O manejo de D. citri tem sido baseado, principalmente, no uso de inseticidas (BOINA; 

BLOOMQUIST, 2015). Apesar de ser eficaz, quando utilizados de forma intensiva e 

indiscriminada, essa tática pode alterar o equilíbrio biológico de um agroecossistema causando 

surtos de pragas secundárias, ressurgência de pragas alvo de controle, seleção de populações 

resistentes e contaminação do solo, água e alimentos (YAMAMOTO; BASSANEZI, 2003; 

TIWARI et al., 2011; BASSANEZI et al., 2013; YAMAMOTO et al., 2014).     

Visando à redução desses problemas, novas e sustentáveis abordagens para controlar o 

psilídeo são necessárias. Dessa maneira, a tática de controle cultural conhecida como plantio-

isca tem atraído cada vez mais atenção (HOKKANEN, 1991; YAN et al., 2015). Para D. citri, 

uma planta em potencial é o curry [Murraya koenigii (L.)], um dos hospedeiros mais adequado 

para D. citri (TECK et al., 2011; WESTBROOK et al., 2011; SÉTAMOU et al., 2016a). Além 

disso, testes em laboratório e casa de vegetação mostraram que o psilídeo é mais atraído pela 

planta de curry do que pela planta de citros (TECK et al., 2011; BELOTI et al., 2017).  

Ainda, sabe-se que a planta de curry não é hospedeira da bactéria ‘Ca. L. asiaticus’ 

(DAMSTEEGT et al., 2010; Capítulo 2 dessa tese). Pesquisadores têm sugerido que, apesar da 

planta de curry conter quantidades mais baixas de aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares e 
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metabolitos totais na seiva do floema do que plantas de murta e de citros, apresenta maior 

quantidade de ácido tartárico, que pode ser fator limitante para o crescimento de ‘Ca. L. 

asiaticus’ (KILLINY, 2016). Outra hipótese se baseia no fato da planta de curry conter 

compostos com atividade antimicrobiana e antifúngica, sendo outro fator limitante para o 

crescimento da bactéria (JAIN et al., 2012). 

Entretanto, não existem relatos na literatura mostrando o comportamento alimentar do 

psilídeo-asiático-dos-citros na planta de curry. Uma abordagem mais específica conhecida 

como Electrical Penetration Graph (EPG) (McLEAN; KINSEY, 1964; TJALLINGII, 1978) é 

uma ferramenta para avaliar o comportamento alimentar de insetos sugadores, incluindo o 

psilídeo D. citri (BONANI et al., 2010). A técnica consiste em incorporar o inseto e a planta 

em um circuito elétrico acoplado a um sistema de medição, de forma que, no momento em que 

o inseto insere os estiletes no tecido vegetal, o circuito é fechado, ocorrendo uma variação na 

voltagem que produz diferentes tipos de ondas, que podem indicar a localização, bem como a 

atividade do inseto na planta (TJALLINGII, 1985; BACKUS, 1994; PRADO; TJALLINGII, 

1994, BONANI et al., 2010). Essas formas de ondas já foram estabelecidas para o psilídeo D. 

citri, relacionadas à secreção da bainha salivar e caminhamento estiletar (forma de onda C), 

floema (ondas D, E1 e E2) e xilema (G) (BONANI et al., 2010). Assim, com a análise dos dados 

do EPG, pode-se obter informações sobre o comportamento alimentar em tecidos vegetais 

específicos e o tempo gasto em cada local (TJALLINGII, 1985). 

A técnica de EPG tem sido amplamente aplicada para investigar as interações inseto-

planta, incluindo a localização e caracterização da resistência das plantas hospedeiras aos 

hemípteros (VAN HELDEN; TJALLINGII, 1993; ALVAREZ et al., 2012), para compreender 

os mecanismos de transmissão de patógenos por insetos vetores (CEN et al., 2012; MORENO 

et al., 2012; SANDANAYAKA et al., 2014) e determinar como inseticidas interferem no 

comportamento alimentar desses insetos (SERIKAWA et al., 2012; MIRANDA et al., 2016).  

Tendo em vista que o psilídeo D. citri consegue se desenvolver, porém, não é capaz de 

transmitir a bactéria para a planta de curry, objetivou-se com este estudo avaliar e caracterizar 

o comportamento alimentar de D. citri nessa planta, comparando com dois hospedeiros 

conhecidos, a murta [Murraya paniculata L. (Rutaceae)] e o citros [Citrus sinensis (L.) Osbeck 

(Rutaceae)], para verificar se existe alguma diferença marcante entre os hospedeiros para 

depois, recomendar a planta de curry para ser utilizada como plantio isca, auxiliando no manejo 

do psilídeo D. citri. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.2.1. Insetos e plantas 

Os insetos utilizados neste estudo foram obtidos da colônia de manutenção do Fundo de 

Defesa da Citricultura (FUNDECITRUS), mantidos a temperatura de 25 ± 2º C, U.R. de 60 ± 

10% e fotofase de 14 horas. Foram utilizadas mudas de murta (M. paniculata), uma das espécies 

hospedeiras mais adequadas para D. citri (NAVA et al., 2007; ALVES et al., 2014) para a 

criação dos psilídeos, de acordo com o método proposto por Parra et al. (2016). 

As plantas utilizadas nos experimentos foram curry (M. koenigii), murta (M. paniculata) 

e laranja-doce (C. sinensis) da variedade Valência enxertadas em citrumelo Swingle [Citrus 

paradise Macf. × Poncirus trifoliata L. (Raf.)]. Todas as plantas foram mantidas em sacos 

plásticos com substrato Pinus (MultplantCitrus®, Holambra, SP, Brasil), em casa de vegetação 

e no mesmo sistema de fertilização e irrigação, além de apresentarem praticamente o mesmo 

tamanho e formato de copa. Para os ensaios, foram utilizadas folhas completamente expandidas, 

porém apenas folhas tenras, facilitando a penetração do estilete pelo inseto. As folhas da planta 

de citros tinham em média 10 cm (estágio V5), segundo Cifuentes-Arena et al. (2018). As folhas 

da planta de curry e de murta se assemelhavam às da planta de citros, visto que o psilídeo D. 

citri prefere se alimentar em folhas novas (GRAFTON-CARDWELL et al., 2013; SÉTAMOU 

et al., 2016b). 

Antes da realização do experimento, adultos de D. citri foram removidos da colônia de 

criação e transferidos por 24 horas para um período de aclimatação nas respectivas plantas. 

 

4.2.2. Electrical Penetration Graph (EPG) 

O comportamento alimentar foi monitorado utilizando-se um sistema DC-EPG (Modelo 

GIGA-8; EPG Systems, Wageningen, Holanda). Os registros foram realizados com o auxílio 

de um amplificador (100×) e o sinal convertido digitalmente para um computador (Dataq® 

Instruments, Akron, OH). As análises dos dados foram feitas utilizando o software Stylet + 

(EPG Systems, Wageningen, Holanda).  

Fêmeas com oito a dez dias de idade foram anestesiadas com CO2 durante 3 s e 

imediatamente imobilizadas usando uma câmara a vácuo. Com o auxílio de um microscópio 

estereoscópico, um fio de ouro (20 μm Ø e 3 cm de comprimento) - previamente ligado a um 

eletrodo de cobre - foi fixado no dorso do inseto com uma cola de prata condutora (com base 

de solvente) (Ted Pella, Inc, Colloidal Silver Liquid). O eletrodo foi então acoplado ao 

equipamento EPG e um segundo eletrodo foi inserido no substrato próximo ao tronco de cada 
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planta. Após uma hora de jejum, o inseto conectado ao eletrodo foi posicionado sobre a 

superfície abaxial da folha de cada planta. 

A fim de se evitar interferências elétricas do ambiente externo, todo o processo de 

monitoramento foi realizado dentro de uma gaiola de “Faraday” (100 × 110 × 90 cm), mantida 

em sala climatizada a temperatura de 25 ± 2 °C, U.R. 60 ± 10% e luz artificial provida por seis 

lâmpadas fluorescentes (240 W). O número de repetições (registros) variou entre os 

tratamentos: citros - 21, curry - 22 e murta - 20, sendo que cada inseto (registro) foi monitorado 

por um período de 8 horas. A cada novo registro as plantas foram substituídas e duas plantas 

de cada tratamento foram aleatoriamente colocadas na gaiola de Faraday. 

Os dados dos registros de EPG foram analisados de acordo com as seguintes formas de 

onda descritas por Bonani et al. (2010): C (secreção da bainha salivar e outras atividades de 

caminhamento do estilete); D (primeiro contato com o floema); E1 (salivação em vasos do 

floema); E2 (ingestão de seiva do floema); e G (ingestão de seiva do xilema).  

As variáveis selecionadas foram calculadas e comparadas entre os tratamentos a partir 

dos dados registados em software específico (EPG-Excel Data Workbook) desenvolvido por 

Sarria et al. (2009). As variáveis foram: NPI (number of probes per insect): número de inserções 

estiletares por inseto; NWEI (number of waveform events per insect): número de vezes que se 

realiza uma determinada forma de onda por inseto (soma do número de eventos de uma 

determinada onda realizada por cada indivíduo, dividido pelo número total de insetos para cada 

tratamento); WDI (waveform duration (min) per insect): duração de uma forma de onda por 

inseto (soma das durações de cada evento de uma determinada onda realizada por cada 

indivíduo, dividido pelo número total de insetos para cada tratamento); WDE (waveform 

duration (min) per event): duração da onda por evento (soma da duração dos eventos para uma 

determinada onda realizada pelo número total de insetos dividido pelo número total de eventos 

de tal onda para cada tratamento); PPW (proportion of individuals that produced a specific 

waveform type): proporção de indivíduos que realizaram um tipo específico de onda; e tempo 

até o evento por inseto (VAN HELDEN; TJALLINGII 2000; BACKUS et al., 2007; BONANI 

et al., 2010). 

Para a análise estatística dos dados de proporção de indivíduos que produziram um tipo 

específico de onda (PPW) foram utilizados modelos lineares generalizados (glm) do tipo 

binomial; para os dados do número de vezes que se realizou uma determinada onda por inseto 

(NWEI), as ondas Np, C e G foram calculadas utilizando glm do tipo quase-Poisson e as ondas 

D, E1 e E2 glm do tipo binomial negativa; para a duração de onda por inseto (WDI), a onda E2 

foi calculada utilizando glm do tipo binomial negativa e as demais ondas, glm do tipo quase-
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Poisson; para a duração de onda por evento (WDE), a onda D foi calculada utilizando glm do 

tipo quase-Poisson e as demais ondas, glm do tipo binomial negativa. E o tempo de evento por 

inseto (primeira prova) utilizou-se glm do tipo binomial negativo. Para os demais parâmetros, 

foi utilizado glm do tipo quase-Poisson (NELDER; WEDDERBURN, 1972). A qualidade do 

ajuste para todos os modelos foi avaliada utilizando gráficos seminormais por meio do pacote 

de envelope simulado hnp (MORAL et al., 2016). Todas as análises foram feitas utilizando-se 

o software R (R CORE TEAM 2016). 

 

4.2.3. Histologia do tecido vegetal 

Após o experimento de EPG, foram coletadas amostras de folhas do mesmo padrão das 

que foram utilizadas nos ensaios, com o propósito de verificar diferenças entre os tecidos das 

plantas. As folhas foram cortadas com auxílio de uma lâmina e colocadas em sacos plásticos 

com água e levadas ao laboratório. Foram realizados cortes seriados em pelo menos duas 

amostras de folhas, separando-se a parte junto ao pecíolo, a região central e a apical. Após isso, 

o material vegetal foi mantido no fixador por 24 h em formalina neutra tamponada (KRAUS; 

ARDUIN, 1997). Posteriormente, foi lavado com água destilada (4 trocas de 20 minutos cada) 

e submetido à desidratação em temperatura ambiente em uma série etanólica crescente (10°, 

30°, 50°, 70°, 80°, 90° e 92° INPM). A infiltração e inclusão foram feitas com historresina à 

base de glicol-metaacrilato (Technovit 7100). Os blocos foram secionados transversalmente em 

micrótomo rotativo com espessura de 7 µm, obtendo-se alguns cortes que foram corados com 

tionina a 1%. Observações preliminares foram feitas e, para o registro fotográfico digital, as 

lâminas foram montadas em água destilada. 

 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1. Electrical Penetration Graph (EPG) 

Foram observadas diferenças estatísticas em quase todos os parâmetros avaliados, 

evidenciando comportamento distinto em relação à espécie de planta estudada (Tabela 1). 

O psilídeo D. citri realizou um maior número de provas (NPI) e um maior número de 

eventos de uma determinada onda (NWEI) em plantas de murta. O número médio de eventos 

da onda C (secreção da bainha estiletar e caminhamento) foi significativamente maior nas 

plantas de murta em relação às outras plantas hospedeiras (Tabela 1). Por outro lado, quando a 
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onda G (ingestão da seiva do xilema) foi avaliada, observou-se um maior número de eventos 

nas plantas de curry do que nas plantas de citros e murta (Tabela 1). 

Considerando o tempo médio de duração de onda por inseto (WDI), apesar do tempo de 

ingestão da seiva do floema (onda E2) ser numericamente diferente, não houve diferença 

estatística nesse parâmetro avaliado (F = 0,914; g.l. = 60; P = 0,401). A única diferença 

estatística observada foi em relação ao tempo que D. citri permaneceu ingerindo a seiva do 

xilema (onda G) (F = 10,773; P < 0,001), que foi maior nas plantas de curry do que nas demais 

plantas (Tabela 1). Com relação ao tempo médio de duração de onda por evento (WDE), foram 

observadas diferenças estatísticas para todas as ondas avaliadas. Para as ondas Np e C, o 

psilídeo D. citri permaneceu mais tempo nas plantas de murta, enquanto que, para as ondas D, 

E1 e G o psilídeo ficou mais tempo nas plantas de curry e, o tempo ingerindo a seiva do floema 

(onda E2) foi mais longo nas plantas de citros (Tabela 1). 
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Tabela 1. Média (±EP) das variáveis do EPG durante 8 h de monitoramento do psilídeo Diaphorina citri em três diferentes espécies de plantas 

EPG variáveis1 Citros 
n = 21 

Curry 
n = 22 

Murta 
n = 20 F gl P 

NPI 7,10 ± 1,10 b2 6,50 ± 0,94 b 12,20 ± 1,70 a 5,9619 60 <0,001 
NWEI       
C 10,05 ± 1,50 b 9,32 ± 1,28 b 16,20 ± 2,56 a 4,332 60 <0,05 
D 2,43 ± 0,63 a 1,64 ± 0,51 a 3,45 ± 1,42 a 1,0215 60 0,3601 
E1 2,38 ± 0.63 a 1,59 ± 0,48 a 3,40 ± 1,43 a 1,0096 60 0,344 
E2 1,38 ± 0,36 a 1,00 ± 0,34 a 2,00 ± 0,79 a 0,8929 60 0,4095 
G 0,67 ± 0,16 b 1,41 ± 0,19 a 0,75 ± 0,18 b 4,8688 60 <0,05 
WDI3       
Np 168,67 ± 22,68 a 203,98 ± 33,85 a 218,79 ± 28,40 a 0,8306 60 0,4408 
C 204,80 ± 19,57 a 156,17 ± 22,16 a 196,67 ± 26,03 a 1,3035 60 0,2792 
D 1,26 ± 0,31 a 1,51 ± 0,55 a 2,15 ± 0,70 a 0,6 60 0,5488 
E1 1,58 ± 0,38 a 4,52 ± 1,93 a 1,39 ± 0,54 a 2,867 60 0,0569 
E2 81,09 ± 23,18 a 28,18 ± 13,78 a 33,04 ± 17,91 a 0,9138 60 0,401 
G 21,88 ± 6,04 b 82,67 ± 17,77 a 20,71 ± 6,08 b 10,773 60 <0,001 
WDE3       
Np 22,28 ± 2,88 a 29,72 ± 5,56 a 15,21 ± 2,40 b 12,222 540 <0,001 
C 20,38 ± 2,73 a 16,76 ± 1,62 a 11,51 ± 1,92 b 13,102 701 <0,001 
D 0,52 ± 0,04 b 0,92 ± 0,09 a 0,53 ± 0,05 b 13,079 139 <0,001 
E1 0,66 ± 0,10 b 2,84 ± 0,54 a 0,28 ± 0,02 c 45,755 136 <0,001 
E2 58,72 ± 15,60 a 28,18 ± 12,16 ab 17,55 ± 11,51 b 4,1834 79 <0,05 
G 32,83 ± 5,50 ab 58,67 ± 11,91 a 14,78 ± 3,01 b 7,0051 52 <0,001 

1 NPI – número de inserções estiletares por inseto; NWEI – número de indivíduos que produziram um tipo de onda; WDI – duração da onda por inseto; WDE – duração da onda 
por evento; 2 Médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, não diferem significativamente (P > 0,05) pelo teste de Tukey; 3 Valores em minutos 
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Em relação ao número de de indivíduos que produziram uma determinada onda, não 

houve diferença estatística entre os tratamentos para a onda C e para as ondas relacionadas com 

o floema (ondas D + E1 e E2). Entretanto, para a onda relacionada com o xilema (G), foi 

observada diferença estatística (P < 0,05) entre os tratamentos (Tabela 2 e Fig. 2).  

Da mesma maneira, não foram observadas diferenças significativas quando foi avaliado 

o tempo para realizar a primeira prova (F = 2,268; g.l. = 59; P = 0,104), a primeira onda D (F 

= 0,885; g.l. = 31; P = 0,423), a primeira onda E1 (F = 0,819; g.l. = 30; P = 0,450), a primeira 

onda E2 (F = 1,169; g.l. = 27; P = 0,326) e a primera onda G (F = 0,529; g.l. = 38; P = 0,594) 

a partir do início dos registros (Fig. 1). 

Tabela 2. Número de indivíduos (Diaphorina citri) que produziram um tipo de onda específica (PPW) 
em três diferentes espécies de plantas, durante 8 h de registro. 

 

 

Figura 1. Média (±EP) do tempo por evento por inseto (min) durante 8 h de monitoramento do psilídeo 
Diaphorina citri em três diferentes espécies de plantas. ns – Não significativo a 5% de significância 
pelo teste de glm. 

 

Tipo de onda Citros 
n = 21 

Curry 
n = 22 

Murta 
n = 20 χ2 gl P 

C 21 21 20 - - - 
D + E1 15 10 8 4,834 60 0,089 
E2 13 10 7 3,069 60 0,215 
G 11 19 11 7,401 60 < 0,05 
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Figura 2. Porcentagem de Diaphorina citri adultos que atingiram a onda relacionada com o primeiro 

contato e a salivação nos vasos do floema (D + E1), ingestão da seiva do floema (E2) e ingestão 
da seiva do xilema (G) nas três diferentes espécies de plantas.  

4.3.2. Histologia do tecido vegetal 

As três espécies pertencentes à família Rutaceae apresentaram caracteres morfológicos 

muito semelhantes, com estrutura dorsiventral (Fig. 3). As folhas de citros apresentam 

idioblastos com cristais (IdC) na camada logo abaixo da epiderme, mas, com maior abundância 

próximo da epiderme da face adaxial (Fig. 3A). As folhas de curry apresentam o parênquima 

esponjoso mais frouxo, com espaços intercelulares maiores quando comparado às outras 

espécies (Fig. 2B). As três espécies vegetais apresentam simetria dorsiventral, com parênquima 

paliçádico contendo duas camadas, além de serem folhas hipoestomáticas (Fig. 3) 

As folhas de murta assemelham-se às de citros estruturalmente, mas não foram 

observados idioblastos com cristais. Contudo, apresentam na epiderme da face abaxial 

projeções de células epidérmicas (papilas) (Fig. 3C). Em ambos os casos, a medula está presente 

e é envolvida pelo sistema vascular (Fig. 4A e 4C). A folha de curry tem a nervura central 

ligeiramente menor e notou-se a presença de um esclerênquima fibroso acima e abaixo do feixe 

vascular (Fig. 4B), o que não interferiu na alimentação do psilídeo D. citri.  
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Figura 3. Cortes transversais de folhas: A) Citros; B) Curry; C) Murta. Bolsas lisígenas estão presentes. 
Barras = 100 µm. BL = Bolsa lisígena, Eab = Epiderme da face abaxial, Ead = Epiderme da face 
adaxial, FV = Feixe vascular, IdC = Idioblasto com cristal. Pap = Papila, PE = Parênquima 
esponjoso, PP = Parênquima paliçádico. 
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Figura 4. Cortes transversais de folhas, região da nervura central: A) Citros; B) Curry; C) Murta. Barras 
= 100 µm. BL = Bolsa lisígena, Eab = Epiderme da face abaxial, Ead = Epiderme da face adaxial, 
Fb = Fibras, Fl = Floema, IdC = Idioblasto com cristal, ME = Medula, PE = Parênquima esponjoso, 
PP = Parênquima paliçádico, X = Xilema.  
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4.4 DISCUSSÃO 

Quando o comportamento alimentar do psilídeo D. citri foi avaliado por meio da técnica 

de EPG em plantas de curry (M. koenigii) em comparação com plantas de citros (C. sinensis) e 

murta (M. paniculata), algumas diferenças foram observadas, evidenciando que o psilídeo tem 

comportamento distinto para diferentes plantas, mesmo estas sendo ótimas hospedeiras do 

inseto (TECK et al., 2011; WESTBROOK et al., 2011; ALVES et al., 2014). Isso pode estar 

relacionado com as diferentes características físicas e/ou químicas da planta na qual o inseto se 

alimenta, pois, além da adequação nutricional do inseto com seu hospedeiro para completar seu 

desenvolvimento e para alcançar seu potencial reprodutivo, uma série de fatores como 

localização, escolha e superação de defesas da planta deve ser ajustado (SIMON et al., 2015; 

SÉTAMOU et al., 2016b).  

Embora o psilídeo D. citri possa colonizar plantas pertencentes a gêneros diferentes, 

algumas espécies de plantas são preferidas em relação a outras em condições laboratoriais e de 

campo, sendo a planta de curry uma dessas (WESTBROOK et al., 2011; BELOTI et al., 2017).   

As três espécies de plantas estudadas não apresentam córtex espesso, o que não 

dificultou a ingestão da seiva dos vasos vasculares. Sétamou et al. (2016b) observaram que o 

psilídeo D. citri tem preferência para alimentação em brotações novas das plantas de citros, 

devido, principalmente, serem mais macias e, portanto, mais fácil para o psilídeo penetrar seu 

estilete.  

Em relação à planta de curry, sua folha possui maior quantidade de tricomas na parte 

abaxial, seguido da murta e de citros (HALL et al., 2017), o que poderia atrapalhar sua 

alimentação, visto que esse é o local de preferência dos adultos para tal atividade (AMMAR et 

al., 2013). Entretanto, isso não dificulta a alimentação dos adultos, como demonstrado no 

presente trabalho.  

No presente estudo, o número de vezes que o psilídeo D. citri realizou as formas de onda 

D e E1 foi praticamente o mesmo. Isso pode ser explicado, pois, após o primeiro contato com 

o floema (onda D), sempre é observada a salivação neste vaso (onda E1) (BONANI et al., 2010). 

Isso também ocorre quando o psilídeo D. citri é submetido a tratamentos com inseticidas, pois, 

segundo Serikawa et al. (2012) e Miranda et al. (2016), o número de vezes que os insetos, ao 

se alimentarem de plantas tratadas com diferentes inseticidas, realizaram as ondas D e E1 foi a 

mesma.  

O estado nutricional da planta hospedeira, especialmente a concentração de 

aminoácidos, desempenha um papel importante no desenvolvimento de D. citri (TECK et al., 
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2011; STEINBAUER, 2013). Entretanto, os aminoácidos essenciais são encontrados em baixas 

quantidades na seiva do floema quando comparado com os açúcares, fazendo com que os 

insetos que se alimentam da seiva desse vaso consumam grandes quantidades desse fluido para 

obter os aminoácidos essenciais necessários para seu desenvolvimento/nutrição (DOUGLAS, 

2006). 

Estudo comparando a composição da seiva do floema entre citros (variedade Valência), 

murta e curry indicaram que a seiva da murta é a mais rica em aminoácidos essenciais, 

proteinogênicos, não-proteinogênicos, ácidos orgânicos e metabólitos totais; a seiva da planta 

de citros foi a que apresentou maior teor de mono e dissacarídeos e álcoois de açúcar, e a planta 

de curry foi a que apresentou os mais baixos teores para a maioria dos metabólitos e metabólitos 

totais, como aminoácidos, ácidos orgânicos, ácidos gordurosos, fenólicos, mono e dissacarídeos 

e açúcares totais (KILLINY, 2016). 

Embora o psilídeo se alimente predominantemente da seiva do floema, esse inseto 

também é capaz de ingerir seiva do xilema (BONANI et al., 2010; CEN et al., 2012; LUO et 

al., 2015; MIRANDA et al., 2016), pois, é uma importante fonte de água e sais, evitando sua 

desidratação, visto que 95% da seiva do xilema é composto basicamente por água 

(BRODBECK et al., 1990; ANDERSEN et al., 1992; GALLON et al., 1992). Apesar do 

psilídeo D. citri ter realizado a ingestão da seiva do floema (E2) por mais tempo nas plantas de 

citros e de murta, não foi observado diferenças estatísticas para esse parâmetro avaliado. Já para 

as plantas de curry, o consumo da seiva do xilema (G) foi maior do que o consumo nas demais 

plantas, com diferença significativa. O maior consumo da seiva do floema obtida na planta de 

citros pode indicar a presença de fagoestimulante inerentes à espécie (C. sinensis) (ALVES et 

al., 2017). 

Portanto, como a seiva do floema de citros e de murta apresentam uma melhor qualidade 

nutricional para o psilídeo, esse fato poderia explicar o menor consumo alimentar da seiva do 

xilema nessas plantas, visto que esses hospedeiros proporcionaram um ótimo desenvolvimento 

para o inseto (ALVES et al., 2014). Já nas plantas de curry, o consumo do xilema foi superior, 

provavelmente para que o psilídeo conseguisse adquirir todos os nutrientes necessários, já que 

essa planta, além de ser um ótimo hospedeiro para o inseto (TECK et al., 2011; WESTBROOK 

et al., 2011), é preferida pelo psilídeo D. citri quando comparado com plantas de citros 

(BELOTI et al., 2017) e pela fêmea para realizar a oviposição do que plantas de murta e de 

citros (CHAKRAVARTHI et al., 1998; TECK et al., 2011). Entretanto, novos estudos são 

necessários para verificar quais compostos estão presentes na seiva do xilema das plantas de 
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curry, para afirmar que nesses vasos possuem nutrientes essenciais para o desenvolvimento e/ou 

nutrição do psilídeo. 

A forma de onda E1, que está supostamente associada com a salivação nos vasos do 

floema (BONANI et al., 2010), está correlacionada com a inoculação de vírus de plantas por 

vetores como moscas branca e afídeos (JIANG et al., 2000; TJALLINGII; PRADO, 2001), 

inoculação da bactéria ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ por Bactericera cockerelli 

(SANDANAYAKA et al., 2014; MUSTAFA et al., 2015), e também com a inoculação de ‘Ca. 

L. asiaticus’ pelo psilídeo D. citri (LUO et al., 2015; AMMAR et al., 2017). Entretanto, em 

plantas de curry isso não ocorre, pois, apesar do psilídeo ficar mais tempo salivando nos vasos 

do floema (aproximadamente 5 min) quando comparado com citros e murta (menos que 2 min), 

a inoculação da bactéria não ocorre (DAMSTEEGT et al., 2010; Capítulo 2 dessa tese). 

Portanto, como foram verificadas poucas diferenças no comportamento alimentar do 

psilídeo D. citri em plantas de curry quando comparado com plantas de citros e de murta e, 

sabendo que esta planta não é hospedeira da bactéria, o uso de M. koenigii como planta-isca 

pode ser uma ferramenta interessante no manejo do inseto vetor D. citri. Além disso, esse 

trabalho abre perspectivas para novas pesquisas, como estudos de comportamento alimentar, 

por meio da técnica de EPG, do psilídeo em plantas de curry após aplicação de inseticidas 

sistêmicos. Assim, M. koenigii pode ser utilizada no campo como planta-isca, diminuindo a 

aplicação de inseticidas no pomar de citros e contribuindo para um ambiente mais sustentável. 

 

4.5  CONCLUSÕES 

Com esse capítulo, pode-se concluir que: 

 O psilídeo D. citri apresenta comportamento alimentar semelhante para as três 

espécies de plantas estudadas; 

 D. citri realiza maior número de provas em plantas de murta; 

 D. citri ingere a seiva do xilema por mais tempo em plantas de curry; 

 A planta de curry se mostra um hospedeiro adequado à alimentação pelo inseto 

vetor D. citri; 

 As análises histológicas das três espécies são semelhantes.  
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RESUMO 

Novas estratégias de manejo do psilídeo-asiático-dos-citros, Diaphorina 
citri, são necessárias, visto que o método mais utilizado hoje, o controle químico, 
vem trazendo sérios prejuízos para o agricultor e para o ambiente. O uso da planta 
de curry (Murraya koenigii) como plantio isca é uma ferramenta que pode ajudar 
no manejo do inseto vetor. Porém, para que um plantio isca funcione, a planta deve 
ser mais atrativa para a praga, além de inseticidas serem eficientes no controle 
dessa. Assim, objetivou-se com esse trabalho verificar se inseticidas sistêmicos são 
eficazes no controle do psilídeo D. citri em plantas de curry e, sua viabilidade como 
plantio isca. Para avaliar a eficiência de inseticidas sistêmicos, foi aplicado 
thiamethoxam e imidacloprid via ‘drench’ em plantas de curry e avaliado a 
mortalidade dos psilídeos adultos. Visando verificar se essa planta funciona como 
plantio isca, mudas de M. koenigii foram plantadas no início de cada rua de citros 
em uma propriedade com histórico do inseto vetor, e armadilhas adesivas amarelas 
foram disponibilizadas para a captura do inseto. O inseticida thiamethoxam 
apresentou melhor controle do psilídeo D. citri. Entretanto, o psilídeo precisou se 
alimentar por alguns dias para morrer. Durante dois anos de avaliação, foram 
capturados um total de 14 espécimes em 200 armadilhas, sendo que 13 foram 
capturados nos blocos com a planta de curry. Dada a maior captura de D. citri nos 
blocos com planta de curry, conclui-se que essa pode ser utilizada como plantio 
isca, no sistema atrai-mata, e os inseticidas thiamethoxam e imidacloprid podem ser 
utilizados para controle de D. citri. 

Palavras-chave: Plantio isca, Huanglongbing, Inseticidas, Drench, Armadilha 
adesiva amarela 
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ABSTRACT 

New strategies for the management of the Asian Citrus Psyllid (ACP), 
Diaphorina citri, are necessary, since the method most used today, the chemical 
control, has been causing serious damage to the farmer and to the environment. The 
use of curry leaf (Murraya koenigii) as a trap crop is a tool that can help on the 
management of the insect vector. However, for a trap crop works, the plant must be 
more attractive to the pest, and insecticides need to be efficient in controlling it. 
Thus, the goal of this study was to verify if systemic insecticides are efficient on 
the ACP control in the curry leaf and, its viability as trap crop. To evaluate the 
efficiency of systemic insecticides, we applied thiamethoxam and imidacloprid via 
'drench' in the curry leaves and evaluated the mortality of psyllid adults. To verify 
if this plant works as a trap crop, M. koenigii were planted at the beginning of each 
citrus row in a farm with insect vector historical, and yellow sticks traps were 
installed to insect captures. The insecticide thiamethoxam showed better control of 
the psyllid D. citri. However, the psyllid had to feed for a few days to die. During 
two years of evaluation, 14 D. citri were captured in 200 traps, 13 of which were 
captured in the blocks with the curry leaf. Due to the greater capture of D. citri in 
the blocks with curry leaves, it can be concluded that this plant can be used as trap 
crop, in the attract-and-kill system, and the insecticides thiamethoxam and 
imidacloprid can be used to control D. citri. 

Keywords: Trap crop, Huanglongbing, Insecticides, Drench, Yellow stick trap 

 
5.1 INTRODUÇÃO 

Plantio isca ou cultura armadilha pode ser definido como plantas que são, per si ou via 

manipulação, implementadas para atrair, repelir ou interceptar os insetos praga ou patógenos, a 

fim de reduzir os danos à cultura principal (Shelton e Badenes-Perez, 2006). 

Tomando como base as características da planta, o plantio isca pode ser do tipo 

convencional, que consiste no plantio lado a lado com uma cultura de maior valor, e por ser 

naturalmente mais atrativa para a praga, servindo como fonte de alimento ou local de 

oviposição, evita ou torna menos provável sua chegada à cultura principal (Shelton e Badenes-

Perez, 2006). Com a concentração da praga no plantio isca, esta pode ser eliminada com baixo 

custo. 

Dessa maneira, para que um plantio isca do tipo convencional funcione, a planta deve 

ser mais atrativa para a praga e/ou apresentar características que a controle, ou ainda, controlá-

la por meio da aplicação de inseticidas no plantio isca. 
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Esse inseto é vetor das bactérias ‘Candidatus Liberibacter spp.’, principalmente ‘Ca. L. 

asiaticus’, a mais predominante e disseminada nas regiões produtoras de citros (Bové, 2006). 

Estas bactérias são associadas à doença de maior importância da citricultura, o Huanglongbing 

(HLB) (Bové, 2006). 

O controle desse inseto é realizado basicamente pela aplicação de inseticidas, que apesar 

de eficaz, acarreta sérios desequilíbrios biológicos (Kruse et al., 2017), além de onerar os custos 

de produção. Assim, novas e sustentáveis abordagens de controle do psilídeo D. citri são 

necessárias. Por isso, a estratégia de controle cultural conhecida como plantio isca tem chamado 

a atenção (Shelton e Badenes-Perez, 2006). 

Além disso, a incidência de HLB no Estado de São Paulo é significativamente mais alta 

nas bordas das propriedades, o que sugere que a disseminação primária por D. citri desempenha 

um papel importante no surgimento de novas infecções. Portanto, uma estratégia de manejo 

nesses locais é importante para reduzir a incidência de HLB (Bassanezi et al., 2010; Bassanezi 

2013). 

A planta de curry Murraya koenigii L. (Rutaceae) vem mostrando potencial para uso 

como plantio isca, pois, além de ótima hospedeira para o inseto (Teck et al., 2011; Westbrook 

et al., 2011), não hospeda a bactéria ‘Ca. L. asiaticus’ (Damsteegt et al., 2010; Capítulo 2 dessa 

tese). Além disso, M. koenigii mostrou-se mais atrativa ao psilídeo D. citri do que plantas de 

citros (Beloti et al., 2017), o que atende um dos preceitos básicos para uma espécie vegetal ser 

utilizada como planta-isca (Shelton e Badenes-Perez, 2006). 

Entretanto, como a planta de curry não apresenta nenhum efeito de antibiose ou 

antixenose para o psilídeo D. citri, para que ela funcione como plantio isca, há necessidade da 

eliminação dos adultos para evitar a reprodução e multiplicação do vetor nos pomares com a 

aplicação de inseticidas, principalmente sistêmicos pelo seu maior período de controle 

(Yamamoto et al., 2009; Sétamou et al., 2010; Byrne et al., 2017). Porém, não existe nenhum 

estudo abordando a eficácia de inseticidas sistêmicos em planta de curry para controle de D. 

citri. 

Assim, com o intuito de realizar o controle do inseto vetor e consequentemente do HLB 

de forma mais efetiva e sustentável, objetivou-se com esse trabalho verificar a eficácia de 

inseticidas sistêmicos aplicados na planta de curry no controle do psilídeo D. citri e a 

viabilidade de sua utilização como plantio isca, no sistema convencional, em nível de campo. 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 
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5.2.1 Efeito de inseticidas sistêmicos aplicados em plantas de curry na 

mortalidade do psilídeo D. citri 

Para avaliar a eficácia de inseticidas sistêmicos, aplicados em plantas de curry, plantadas 

em vaso de 5 L, aos adultos do psilídeo D. citri, foram realizados testes em casa de vegetação. 

Foram testados dois inseticidas neonicotinoides registrados para o controle do inseto vetor, 

sendo esses thiamethoxam (Actara® 250 WG - 250 g de thiamethoxam kg-1) e imidacloprid 

(Provado® 200 SC – 200 g de imidacloprid Kg-1), que são eficazes no controle do psilídeo D. 

citri em mudas cítricas (Yamamoto et al., 2009).  

Foram utilizadas três diferentes dosagens de cada inseticida, sendo elas: a dosagem 

conhecida para controle do psilídeo D. citri em mudas de citros e duas maiores, permitindo 

determinar o período residual e a eficácia dos inseticidas na mortalidade do psilídeo quando 

aplicados em plantas de curry. Para thiamethoxam foram utilizadas as dosagens de 1,0; 1,25; 

1,50 g de Produto Comercial (PC) planta-1 e, para imidacloprid, 1,7; 2,1; 2,5 mL de PC planta-

1, aplicados via drench com volume de calda de 50 mL planta-1. No momento da aplicação, o 

substrato nos vasos estava úmido, mas não saturado. O tratamento controle foi composto por 

água. 

Aos 7, 21, 35, 56 e 70 dias da aplicação foram realizados confinamentos de D. citri 

adultos nas plantas, utilizando gaiolas confeccionadas com tecido tipo “voile”. As avaliações 

de mortalidade foram realizadas com 1, 3 e 7 dias após os confinamentos dos psilídeos (DAC).  

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado com 5 repetições por 

tratamento, sendo 10 insetos por repetição, trocados a cada confinamento. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e teste de Tukey para comparação de médias ao nível de 5% 

de probabilidade, utilizando-se o software R (R Core Team 2017). 

5.2.2 Murraya koenigii como plantio isca em pomares de citros 

O estudo com plantio-isca foi realizado em uma propriedade com histórico de 

ocorrência de D. citri e localizada no município de Anhembi/SP, com as seguintes coordenadas: 

Latitude: 22º43’19,02”S e Longitude: 48º1’38,52”O.  

Nesta localidade, foram escolhidos quatro talhões, sendo dois da variedade Hamlin 

enxertada sobre limoeiro ‘Cravo’, plantados em 2007, e dois da variedade Pêra enxertada sobre 

tangerineira ‘Sunki’, plantados em 2010. Esses talhões foram escolhidos por estarem 

localizados na borda da propriedade, local de maior incidência do vetor e por onde o psilídeo 

coloniza as propriedades (Belasque Jr et al., 2010). 
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Para ambos os talhões da variedade Hamlin, em metade foi instalado o plantio isca, 

sendo que cada planta de curry foi disposta no início de cada rua de citros, na borda da 

propriedade, e a outra metade foi mantida sem o plantio. Em cada parcela foram escolhidas 

quatro linhas de plantio para a instalação das armadilhas amarelas para amostragem de D. citri 

(BUG Agentes Biológicos®, com dimensões de 18 × 9,5 cm e dupla face adesiva). Em cada 

rua foram instaladas quatro armadilhas, sendo uma na planta de curry e três nas plantas de 

citros, com uma distância de aproximadamente 20 metros uma da outra (Figura 1). Assim, 

foram instaladas 32 armadilhas amarelas nos blocos contendo o plantio isca (16 em cada 

metade). Na metade sem a planta de curry, também foram escolhidas quatro ruas, porém, foram 

disponibilizadas apenas três armadilhas por linha, totalizando 24 armadilhas nesses blocos (12 

em cada metade). Portanto, nessas áreas, foram instaladas um total de 56 armadilhas. 

Os talhões da variedade Pera foram divididos em seis faixas iguais, contendo 25 linhas 

de plantio em cada uma. De forma intercalada, o plantio isca foi instalado, porém, no início e 

no final de cada rua. Da mesma maneira que foi feito nos talhões de ‘Hamlin’, foram escolhidas 

quatro linhas por faixa para a instalação das armadilhas adesivas amarelas. Nas faixas contendo 

as plantas de curry foram instaladas sete armadilhas por rua (uma em cada planta de curry e 5 

nas plantas de citros), totalizando 28 armadilhas em cada faixa contendo o plantio isca. Nas 

faixas sem a planta de curry, foram selecionadas quatro ruas e instaladas cinco armadilhas em 

cada, totalizando 20 armadilhas por faixa (Figura 2). Como os talhões foram divididos em seis 

faixas, o número total de armadilhas utilizadas nesses locais foi de 144, sendo 84 nas faixas 

contendo a planta de curry e 60 nas faixas sem o plantio isca.  

As trocas das armadilhas foram realizadas mensalmente de Julho/2015 até Junho/2017. 

As armadilhas foram levadas para o laboratório para a realização da quantificação dos 

espécimes capturados em ambas as faces. 
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Figura 1. Distribuição das plantas de curry e das armadilhas nos talhões da variedade Hamlim. Croqui: Carolina Castelli. 

 

Figura 2. Distribuição das plantas de curry e das armadilhas nos talhões da variedade Pera. Croqui: Carolina Castelli. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1. Efeito de inseticidas sistêmicos aplicados em plantas de curry na 

mortalidade do psilídeo D. citri 

O inseticida thiamethoxam, independente da dosagem estudada, foi eficaz no controle 

do psilídeo D. citri em plantas de curry, quando aplicado via solo. A mortalidade do inseto vetor 

foi alta a partir dos 21 dias após a aplicação (DAA) até os 70 DAA (Tabela 1). Em trabalho de 

eficácia de inseticidas aplicados em citros, Byrne et al. (2017) também relataram que 

thiamethoxam foi o inseticida mais eficaz no controle do psilídeo D. citri. 

Para o inseticida imidacloprid, a primeira diferença estatística em relação ao tratamento 

controle foi observada apenas com 21 DAA e 7 dias após o confinamento (DAC), sendo que a 

maior dosagem testada foi a que causou maior mortalidade do inseto vetor (Tabela 1). A 

mortalidade permaneceu alta até os 56 DAA (Tabela 1), diferindo dos dados apresentados por 

Sétamou et al. (2010), que observaram controle do psilídeo por mais de 80 dias após a aplicação 

de imidacloprid via solo em plantas de citros. 

Foram observadas diferenças estatísticas em várias datas entre as diferentes dosagens 

dos respectivos tratamentos (Tabela 1). Entretanto, quando foi avaliado a mortalidade dos 

espécimes após 7 dias de cada confinamento, observou-se melhor eficácia do inseticida 

thiamethoxam (Figura 3).  

Quando se analisou a mortalidade de adultos de D. citri, os inseticidas neonicotinoides 

testados apresentaram efeito inicial lento, com baixa mortalidade em todas as dosagens 

estudadas até aos 3 DAC (Tabela 1, Figura 4). Essa baixa mortalidade inicial pode estar 

relacionada à necessidade dos espécimes se alimentarem por alguns dias para morrerem. Dos 3 

aos 7 dias após o confinamento, houve incremento da eficácia dos inseticidas e dosagens 

testadas, principalmente para thiamethoxam (Tabela 1, Figura 4).  

Esse efeito inicial lento dos inseticidas pode ser explicado pelos resultados obtidos nos 

trabalhos de comportamento alimentar utilizando-se a técnica Electrical Penetration Graphs 

(EPG) (Capítulo 4 dessa tese), onde avaliou-se o tempo gasto pelo psilídeo no sistema vascular 

da planta de curry, em um período de 8 h, nos quais foi observado que esse inseto permanece 

por mais tempo no xilema (1,38 h) do que no floema (0,47 h). Provavelmente, o psilídeo D. 

citri ao inserir seu estilete no xilema, reconhece a presença do inseticida e retiram seu estilete, 

e por ingerir uma pequena quantidade do ingrediente ativo, necessita de um maior período para 

morrer. Isso também ocorre em plantas de citros, pois, segundo Miranda et al. (2016), após um 
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curto período sugando a seiva do floema das plantas de citros tratadas com imidacloprid e 

thiamethoxam, a maioria dos psilídeos retiram seus estiletes da planta, comportamento diferente 

de quando as plantas não são tratadas com inseticidas.  

Por outro lado, o tempo para atingir altas mortalidades do psilídeo D. citri em plantas 

de citros é superior às plantas de curry. Além desse inseto vetor permanecer mais tempo 

ingerindo a seiva do floema (1,35 h) do que a seiva do xilema (0,36 h) em plantas de citros 

(período de 8 h avaliado) (Capítulo 4 dessa tese), os inseticidas imidacloprid e thiamethoxam 

aplicados via tronco em plantas de citros, no campo, levaram cerca de 20 dias para atingir 80% 

de mortalidade dos psilídeos testados (Yamamoto et al., 2009). Como D. citri se alimenta mais 

do xilema em plantas de curry, para atingir 80% de mortalidade, foi necessário menos tempo 

de alimentação. Entretanto, novos trabalhos serão realizados a fim de comparar a eficácia de 

inseticidas aplicados, via drench, em plantas de curry e citros. 

Para os inseticidas neonicotinoides thiamethoxam e imidacloprid, a maior dosagem foi 

a que apresentou melhores resultados de mortalidade de D. citri, causando mortalidades 

significativas e constantes ao longo do tempo (Figuras 3 e 4). 

Esses resultados indicam que, num sistema de atraí-e-mata, utilizando o curry como 

planta-isca, tanto o inseticida thiamethoxam como imidacloprid poderiam ser utilizados. 

Entretanto, as maiores dosagens de cada inseticida, por apresentar melhores resultados na 

mortalidade de D. citri, poderiam ser empregadas em campo, e preferencialmente 

thiamethoxam, por se mostrar mais eficaz no manejo do inseto vetor. Entretanto, estudos de 

campo devem ser realizados para determinar a eficácia dos inseticidas em diferentes épocas do 

ano e em diferentes tamanhos de planta.  
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Tabela 1. Número médio de adultos do psilídeo Diaphorina citri mortos após a aplicação de inseticidas sistêmicos nas plantas de curry (Murraya koenigii) 

Tratamento Dosagem (g ou ml 
de PC/planta) 

Número médio de insetos mortos (n = 10) 
7 DAA1/ 21 DAA 

1 DAC2/ 3 DAC 7 DAC 1 DAC 3 DAC 7 DAC 

Thiamethoxam 
1 0,20 ± 0,18 1,60 ± 0,54 6,40 ± 0,78 ab3/ 0,00 ± 0,00 1,20 ± 0,33 ab 8,00 ± 0,49 ab 

1,25 1,60 ± 0,67 2,00 ± 0,57 8,00 ± 0,63 a 1,60 ± 1,00 3,20 ± 1,00 a 8,60 ± 0,46 ab 
1,5 0,60 ± 0,54 0,60 ± 0,54 4,60 ± 0,96 abc 0,20 ± 0,18 1,40 ± 0,67 ab 9,80 ± 0,18 a 

Imidacloprid 
1,7 0,20 ± 0,18 0,20 ± 0,18 1,80 ± 0,82 c 0,00 ± 0,00 0,40 ± 0,36 ab 4,20 ± 1,00 cd 
2,1 0,00 ± 0,00 0,20 ± 0,18 3,40 ± 0,46 bc 0,00 ± 0,00 0,60 ± 0,36 ab 5,40 ± 0,92 bcd 
2,5 0,00 ± 0,00 0,60 ± 0,54 3,20 ± 0,82 bc 0,40 ± 0,22 2,80 ± 0,59 ab 7,80 ± 0,66 abc 

Controle - 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,80 ± 0,72 c 0,20 ± 0,18 0,20 ± 0,18 b 3,20 ± 1,11 d 
Valor de F 2,372 2,615 7,605 1,58 3,543 8,506 
Valor de P 0,06ns < 0,05 < 0,001 0,191 ns < 0,01 < 0,001 

 

Número médio de insetos mortos (n = 10) 
35 DAA 56 DAA 70 DAA 

1 DAC 3 DAC 7 DAC 1 DAC 3 DAC 7 DAC 1 DAC 3 DAC 7 DAC 
0,80 ± 0,33 7,00 ± 0,75 a 10,00 ± 0,00 a 2,20 ± 0,52 2,20 ± 0,52 10,00 ± 0,00 a 0,40 ± 0,36 ab 1,20 ± 0,66 7,80 ± 0,33 a 
2,00 ± 0,63 5,20 ± 1,11 ab 10,00 ± 0,00 a 1,40 ± 0,54 2,40 ± 0,67 10,00 ± 0,00 a 0,60 ± 0,36 ab 1,40 ± 0,67 8,60 ± 0,83 a 
1,40 ± 0,67 5,40 ± 1,12 ab 10,00 ± 0,00 a 1,20 ± 0,52 1,80 ± 0,72 10,00 ± 0,00 a 1,60 ± 0,46 a 3,00 ± 1,10 8,40 ± 0,73 a 
0,20 ± 0,18 3,00 ± 0,94 ab 8,60 ± 1,04 a 0,80 ± 0,44 1,80 ± 0,18 9,40 ± 2,22 a 0,20 ± 0,18 b 1,20 ± 0,52 5,40 ± 1,04 ab 
0,20 ± 0,18 4,20 ± 1,00 ab 9,80 ± 0,18 a 1,00 ± 0,40 1,40 ± 0,46 10,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 b 0,80 ± 0,52 5,80 ± 1,11 ab 
0,80 ± 0,44 3,40 ± 1,08 ab 10,00 ± 0,00 a 1,20 ± 0,52 2,80 ± 0,33 10,00 ± 0,00 a 0,40 ± 0,22 ab 0,80 ± 0,33 6,00 ± 1,10 ab 
0,40 ± 0,22 1,60 ± 0,61 b 4,40 ± 0,88 b 0,40 ± 0,36 1,20 ± 0,33 5,40 ± 1,15 b 0,00 ± 0,00 b 0,40 ± 0,22 2,40 ± 0,36 b 

1,975 2,764 12,83 1,104 1,044 11,98 3,118 1,414 5,308 
0,103 ns < 0,05 < 0,001 0,385 ns 0,419 ns < 0,001 < 0,05 0,244 ns < 0,001 

1 DAA= Dias Após Aplicação. 2DAC= Dias Após Confinamento. 3Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey; ns não significativo pelo teste de 
Tukey (p > 0,05). 
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Figura 3. Mortalidade (%) de adultos do psilídeo Diaphorina citri após 7 dias do confinamento, ao 

longo do tempo, para ambos inseticidas testados nas plantas de curry (Murraya koenigii) 
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Figura 4. Mortalidade média de adultos de Diaphorina citri após 1, 3 e 7 dias após o confinamento nas 
plantas de curry (Murraya koenigii) tratadas com os inseticidas. 

5.3.2 Murraya koenigii como plantio isca em pomares de citros 

A captura de adultos de D. citri em armadilhas adesivas amarelas foi baixa ao longo do 

tempo, devido, principalmente, à intensa aplicação de inseticidas para o controle do inseto vetor 

realizada pela propriedade onde foi desenvolvido o trabalho.  

Foram realizadas 24 avaliações das 200 armadilhas (Julho/15 até Junho/17), totalizando 

14 espécimes capturados, sendo que nos talhões da variedade Hamlin foram capturados 8 

espécimes nos blocos com a planta de curry (32 armadilhas) e apenas um no bloco sem o plantio 

isca (24 armadilhas) (Figura 5). Nos lotes de ‘Pêra’, foram capturados cinco espécimes em 84 

armadilhas, e apenas nos blocos com a planta de curry (Figura 6). O período de maior captura 

(pico populacional) do psilídeo D. citri nos lotes de ‘Hamlin’ e ‘Pêra’ ocorreram em 

Março/2017 e Outubro/2016, respectivamente. 
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A captura de D. citri no mês de Outubro corrobora com trabalhos apresentados por 

Yamamoto et al. (2001) e Beloti et al. (2013), que relataram maior ocorrência de D. citri na 

primavera, devido principalmente a intensa emissão de fluxos vegetativos nas plantas de citros. 

Entretanto, a captura realizada no mês de Março (outono) diverge do encontrado por Yamamoto 

et al. (2001), que relata que a ocorrência de D. citri se dá durante todo o ano, mas com baixa 

incidência no outono e inverno. 

 

Figura 5. Número total de Diaphorina citri capturado/armadilha/mês nos blocos com e sem as plantas 
de curry nos lotes de ‘Hamlin/Cravo’, durante os dois anos de avaliação. 

 

 
Figura 6. Número total de adultos de Diaphorina citri capturado/armadilha/mês nos blocos com e sem 

as plantas de curry nos talhões da variedade Pêra/Sunki, durante os dois anos de avaliação. 
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Houve apenas a captura de um único espécime de D. citri nas armadilhas dos blocos 

sem a planta de curry (total de 0,012 D. citri capturado/armadilha). Os demais espécimes foram 

capturados nos lotes com a planta de curry (total de 0,11 D. citri capturado/armadilha) (Figura 

7), evidenciando que essa planta tem potencial para ser ser utilizada como planta atrativa à D. 

citri.   

 

 

Figura 7. Número total de adultos de Diaphorina citri capturados por armadilha adesiva amarela nos 
blocos com e sem a planta de curry (Murraya koenigii) durante os dois anos de avaliação (Julho/15 
até Junho/17). 

 

Resultados reportados na literatura sugerem que o uso de plantio isca para o manejo do 

psilídeo D. citri pode ser uma tática viável para o manejo do HLB, desde que um hospedeiro 

adequado para D. citri seja utilizado (Tomaseto et al., 2016).  

Além disso, se o psilídeo D. citri encontrar uma condição ótima de desenvolvimento e 

nutrição em uma planta hospedeira, o inseto permanece nessa planta, não sendo necessário 

colonizar outras (Kobori et al. 2011, Tomaseto et al., 2016). Assim, se as plantas iscas forem 

adequadas para o inseto e forem tratadas com inseticidas, o movimento do psilídeo para as 

plantas de citros será pequeno, tendo um controle significativo do inseto vetor e do HLB. 

A planta de curry, por ser um ótimo hospedeiro para o inseto (Teck et al., 2011; 

Westbrook et al., 2011), mais atrativa ao psilídeo do que plantas de citros (Beloti et al., 2017) 

e, pela possibilidade do uso inseticidas sistêmicos para redução da população do vetor, pode ser 

recomendada para utilização como plantio isca no campo.  
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Outro fator que torna seu uso vantajoso, é o fato da planta de curry não ser hospedeira 

da bactéria “Ca. L. asiaticus” (Damsteegt et al., 2010; Capítulo 2 dessa tese), e por não ser uma 

fonte de inóculo, não há risco de contaminações das plantas cítricas, não permitindo a 

disseminação secundária da bactéria.  

Entretanto, novos estudos serão realizados em local com maior ocorrência do inseto 

vetor e com plantas de citros mais novas, com avaliação inclusive de sua eficácia na 

disseminação de ‘Ca. L. asiaticus’, para assegurar que a planta de curry possa ser utilizada no 

sistema atrai-mata. 

 

5.4 CONCLUSÕES 

Com esse capítulo, conclui-se que: 

 Inseticidas sistêmicos aplicados em plantas de curry são eficientes no controle 

do psilídeo D. citri; 

 A planta de curry apresenta resultados promissores para ser utilizada como 

planta-isca no campo para o psilídeo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos nessa tese de doutorado contribuirão para a implementação de 

novas táticas de controle do psilídeo-asiático-dos-citros Diaphorina citri. De acordo com os 

resultados é possível indicar que: 

 A planta de curry, Murraya koenigii, não é hospedeira da bactéria ‘Candidatus 

Liberibacter asiaticus’, podendo ser utilizada no campo, pois, não servirá como 

fonte de inóculo para contaminação de novas plantas citricas; 

 A planta de curry é mais atrativa em testes de livre escolha e de olfatômetro para o 

psilídeo D. citri do que plantas de citros. Além disso, com a identificação dos 

voláteis liberados por essa planta, será possível iniciar estudos para o 

desenvolvimento de uma armadilha para controle e monitoramento do inseto vetor; 

 Pelos estudos com a técnica de EPG, foi possível verificar diferenças no 

comportamento alimentar do psilídeo D. citri em plantas de curry, murta e citros. 

A diferença mais proeminente foi na ingestão da seiva do xilema, que foi maior em 

plantas de curry, provavelmente para adquirir todos os nutrientes necessários para 

seu desenvolvimento. Entretanto, novos estudos são necessários para verificar esse 

fato; 

 Inseticidas sistêmicos aplicados nas plantas de curry são eficientes contra o 

psilídeo por um longo período. Assim, caso essas plantas sejam utilizadas no 

campo, a aplicação de inseticidas via ‘drench’ nessas plantas possibilita controle 

do inseto vetor, não permitindo que esses adentrem o pomar via disseminação 

secundária; 

 Resultados promissores foram alcançados com as plantas de curry utilizadas como 

plantio-isca para o manejo do psilídeo-asiático-dos-citros. Entretanto, novos 

trabalhos em áreas com controle químico menos rigoroso são necessários para 

confirmar seu uso como planta isca. 

Dessa maneira, para um controle eficiente desse importante inseto vetor da cultura dos 

citros e, da doença HLB, plantas de curry podem ser utilizadas no campo como plantio isca. 

Entretanto, outros métodos devem ser empregados, como a liberação do parasitoide Tamarixia 

radiata, o uso de inseticidas seletivos e, mais recentemente, o uso do fungo entomopatogênico 

Isaria fumosorosea, visando a adoção de programas de manejo integrado do psilídeo D. citri. 


