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Introdução – A Xylella fastidiosa é uma bactéria que causa a Clorose Variegada do Citros (CVC) em 
todas as variedades co merciais de laranjas doces. Em campo, sua tran smissão se dá por meio de 
cigarrinhas das famílias Cicadellidae e Cercopidae. Em laboratório, o boldo, Vernonia condensata, 
demonstrou efetividade na atraçã o de Bucefalogonia xantopes, espécie de a lta eficiência na 
trasnmissão da CVC. Objetivo – Este trabalho visou avaliar a atração de espécie s de cigarrinhas,  
em campo, pelo boldo, V. condensata. Material e Métodos – O trabalho foi dese nvolvido em um 
pomar de laranja 'pera' com cerca de nove anos de idade, no município de Governador Mangabeira-
BA. No período de jan ./2014 e ja n./2015 foram realizadas coletas quinzenais, capturando-se e 
identificando-se as cigarrinhas p resente na planta V. Condensata. O mat erial coletado foi 
transportado para o  Laboratório de Ent omologia da Embra pa Mandioca e Fruticulura, 
acondicionados em microtubos cont endo álcool 70% e identificados por especialista. Resultados – 
Coletaram-se 171 exe mplares de cigarrinhas, pertencent es a sete espéceis: Acrogonia citrina, 
Oncometopia clarior, Crossogonalia hectica, Tapajosa fulvopunctata, Homalodisca spottii, 
Dilobopterus sp. e Hortensia similis. A análise faunística das espécies foi realizad a com base nos 
índices: “Frequência”, sendo a porcentagem do númer o de exemplares de cada espécie em relação 
ao número total co letado; “Constância” - calculada a par tir da fórmula C(%)=P/N, sendo C = a 
constância das espécies (em porcentagem); P= número de coletas com a presença da espécie e N= 
número total de coleta s realizadas. Sendo “Constante”, a espécie capturada em mais de 50% da s 
coletas; “Acessória” a espécie capturada entre 25-50% das coletas; “Acidental” a espécie capturada 
em menos de 25% da s coletas. As espécies mais coletadas foram O. clarior e A. citrina, com 
frequência de 50,3% e  24%, respectivamente,  seguidas por, H. spottii (9,9%), T. fulvopunctata 
(6,4%), C. hectica (4,7%), H. similis (3,5%) e Dilobopterus sp. (1,2 %). A. Citrina e O. Clarior 
apresentam-se constantes, T. Fulvopunctata e H. Spottii acessórias e C. Hectica, Dilobopterus sp. e 
H. similis acidental. Conclusão – A planta de  boldo, V. condesata demonstrou ser atrativa  para 
diversas espécies de ci garrinhas de xilema, possibi litando sua utilização no manejo desses insetos 
vetores. 
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