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Aspectos espaço-temporais da dispersão de psilídeos (Hemiptera: Psylloidea) no 
contexto da disseminação primária de HLB
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O Huanglongbing (HLB) constitui-se na doença mais limitante para a produção de citros no mundo 
na atualidade. A alta capacidade de disseminação das bactérias associadas ao HLB pode estar asso-
ciada com a movimentação do psilídeo vetor, Diaphorina citri, não apenas entre pomares vizinhos, 
mas também a longas distâncias. A análise de comportamento migratório em populações de D. 
citri e outras espécies de Psylloidea foi realizada mediante o monitoramento espaço-temporal de 
populações de psilídeos. O monitoramento foi realizado em 14 pontos localizados ao norte e sul 
de uma área de cultivo comercial de citros em Botucatu, SP, utilizando-se armadilhas amarelas ad-
esivas alocadas em duas alturas (2,5 e 7,5 m), com a finalidade de coletar psilídeos que sobrevoam 
áreas periféricas e que provavelmente aterrissam na borda de talhões de pomares cítricos comerci-
ais. O monitoramento foi realizado de agosto/2017 a maio/2018, com frequência de coleta a cada 
15 dias. Do total de indivíduos de Psylloidea encontrados, 1,4% está representado por D. citri. As 
maiores coletas de psilídeos ocorreram nos meses de agosto (14,1%), setembro (44,7%) e outubro 
(26,8%). Coletaram-se 44,9% dos indivíduos a 2,5 m e 55,1% a 7,5 m. A coleta de indivíduos a 7,5 m 
foi particularmente concentrada no mês de setembro (65,32%). Foram encontrados psilídeos de 6 
famílias e 18 gêneros, predominando espécies de Psyllidae (Isogonoceraria divergipennis, Hetero-
psylla spp. e Mitrapsylla spp.), Aphalaridae (Glycaspis brimblecombei) e Triozidae (Trioza sp.). A co-
leta de psilídeos a alturas superiores à da copa de plantas cítricas (como 7,5 m) evidencia possíveis 
movimentos de longa distância, sugerindo que os insetos estejam sendo transportados pelo vento. 
A análise das épocas de ocorrência dos Psylloidea em armadilhas adesivas pode auxiliar na previsão 
de movimentos a curta e longa distância de D. citri.
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