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Introdução – Atualmente Diaphorina citri assume posição de relevância entre os insetos prag as em 
cultivos de citros, devid o à possibilidade de transmissão d a bactéria causadora do Huanglongbing 
(HLB), principal doença da cultura. Como não há cura para a doença, é crucial encontrar medidas de 
controle e prevenção de D. citri, o que é favorecido pelo conhecimento dos fatores que afetam o seu 
comportamento. Objetivos – Os objetivos dest e trabalho f oram propor e desenvolver uma ga iola 
equipada com sensor de umidade, câmera e aparelho que  registra ondas sonoras e de analisar o 
comportamento de D. citri exposto a ondas eletromagnéticas.  Material e Métodos – Para 
desenvolvimento da gaiola, utilizou- se como base um modelo convencionalmente empregado para 
criação de D. citri, com aprimoramento das principais caracterí sticas a serem utilizadas nos 
bioensaios. O estudo do comportamento de D. citri exposto a ondas e letromagnéticas foi realizado 
no Laboratório de Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura e constou de dois experimentos. 
O primeiro experimento foi desenvolvido em ca ixa de papelão vedada, na qual foram colocados 10 
psilídeos e tubos luminosos branco e verde fixados às paredes opostas internamente à caixa.  No 
segundo experimento, 42 psilídeos foram colocados em uma gaiola com quatro armadilhas coloridas 
adesivas. Ambos os experimentos tiveram a duraç ão de 1h, avaliando-se o número de inseto s em 
cada tratamento. Resultados – Experimento 1: O tubo branco foi mais atrativo com 7 psilídios e 
nenhum no tubo verde. Experime nto 2: A ar madilha branca foi mais atrativa com 12 psilí dios. 
Conclusões – A gaiola equipada automatiza a produção de insetos e a coleta de dados. Armadilhas 
brancas e reutilizáveis serão utilizadas. 
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