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RESUMO
Biologia em temperaturas alternantes e exigências térmicas de Diaphorina citri
Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) e Tamarixia radiata (Waterston, 1922)
(Hymenoptera: Eulophidae) visando ao seu zoneamento em regiões citrícolas do estado
de São Paulo
A pesquisa teve por objetivo determinar o desenvolvimento, o número de gerações e a
constante térmica de Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) e Tamarixia
radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae), sob 20 combinações de temperaturas
alternantes que simulam as condições de Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo
e Votuporanga, áreas citrícolas do estado de São Paulo, nas quatro estações do ano.
Paralelamente, discutem-se as estimativas dos períodos de liberação do parasitoide associados
ao alerta fitossanitário desenvolvido pelo FUNDECITRUS. Foi estudado o desenvolvimento
de D. citri e T. radiata, sendo registrado o tempo necessário para completarem o ciclo
biológico. A partir destes dados, foi calculada a constante térmica e o número de gerações da
praga e do parasitoide para cada uma das condições propostas. Com base na duração do
desenvolvimento de D. citri, foi definido o momento ideal para liberação de T. radiata em
campo. Os resultados da determinação do número de gerações de D. citri e de T. radiata,
baseando-se em temperaturas alternantes, foram comparáveis ao modelo desenvolvido em
temperaturas constantes, sendo que as variações existentes entre os dois modelos se deveram
à inclusão do período de pré-oviposição que foi variável em função da temperatura. A
previsão do número de gerações se ajustou mais a T. radiata do que a D. citri, sendo
propostos fatores de correção para casos em que a constante térmica observada superou 1015% do valor determinado em laboratório. Observou-se que uma geração de D. citri variou de
22,9 a 74,2 dias, no verão e inverno para as simulações de Votuporanga e Tatuí,
respectivamente; por outro lado, nas mesmas condições, uma geração de T. radiata pode
variar de 9,8 a 21,6 dias. A relação entre o número de gerações de D. citri: T. radiata no
decorrer do ano é superior a 1:2, sendo de 1: 2,58; 1: 2,47; 1: 2,28; 1: 2,28; 1: 2,34,
respectivamente, para as simulações de Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo
e Votuporanga. A regressão linear mostrou que o número de gerações de D. citri é melhor
explicado pela média das temperaturas diurna e noturna, enquanto que para T. radiata, apenas
pela temperatura diurna. Os valores extremos de dias para liberação de T. radiata após o
alerta fitossanitário, correspondem às regiões de Avaré e Bebedouro. Os resultados indicam
que há uma variação no desenvolvimento da praga e do seu parasitoide entre as regiões e que
há necessidade de validação em campo; no entanto, se confirmados, permitirão o uso mais
eficiente do parasitoide T. radiata, se tornando um componente auxiliar ao sistema de alerta e
ao Manejo Integrado dessa importante doença, o HLB.

Palavras-chave: HLB; Psilídeo; Parasitoides; Constante térmica; Sistema de alerta
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ABSTRACT
Biology in alternating temperatures and thermal requirements of Diaphorina citri
Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) and Tamarixia radiata (Waterston, 1922)
(Hymenoptera: Eulophidae), aimed its zoning in citrus-growing areas of São Paulo
This study determined the development, number of generations and thermal constant of
the HLB vector Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) and the parasitoid
Tamarixia radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae) under 20 combinations of
alternating temperatures that simulated the conditions of five citrus-growing areas of São
Paulo state (Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo and Votuporanga) in the
four seasons. The estimated optimum release time of the parasitoid is discussed in relation to
a phytosanitation alert developed by FUNDECITRUS. The development time and time
needed to complete the life cycles of D. citri and T. radiata were assessed. The thermal
constant and number of generations of the pest and parasitoid for each temperature condition
were calculated based on these data. Based on the development time of D. citri, the optimum
time to release T. radiata in the field was established. The estimated number of generations of
D. citri and T. radiata in alternating temperatures was comparable to the model developed at
constant temperatures; the differences between the two models were due to the inclusion of
the pre-oviposition period, which varied as a function of temperature. The estimated number
of generations was larger for T. radiata than D. citri, and correction factors were proposed for
those cases in which the observed thermal constant exceeded 10-15% of the value determined
in the laboratory. Generation times of D. citri ranged from 22.9 days in summer to 74.2 days
in winter for the simulations for Votuporanga and Tatuí. Under the same conditions, one
generation of T. radiata may range from 9.8 to 21.6 days. The ratio between the annual
number of generations of D. citri: T. radiata was higher than 1: 2, ranging from 1: 2.58; 1:
2.47; 1: 2.28; 1: 2.28; 1: 2.34 for the simulations for Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz
do Rio Pardo and Votuporanga, respectively. Linear regression analysis showed that the
number of generations of D. citri is best explained by the mean diurnal and nocturnal
temperatures, whereas for T. radiata, only by the mean diurnal temperature. The extreme
values for optimum release day of T. radiata after a phytosanitation alert were found for
Avare and Bebedouro. The results indicate that the development of the pest and its parasitoid
differ among areas, and there is need for validation in the field. However, if confirmed, these
data will allow more efficient use of the parasitoid T. radiata as a complementary component
of the alert system and of Integrated Management of HLB.
Keywords: HLB; Psyllid; Parasitoids; Thermal constant; Alert system
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1 INTRODUÇÃO

Desde que detectado no Brasil em 2004, o greening ou Huanglongbing (HLB) é
referido como a pior doença que acomete a citricultura (COLETTA-FILHO et al., 2004).
O HLB está associado, principalmente, a bactérias do gênero Candidatus
Liberibacter, sendo atribuído também a alguns outros micro-organismos (TEIXEIRA et al.,
2008). Sua transmissão ocorre principalmente por ação de dois psilídeos vetores: Trioza
erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae) e Diaphorina citri Kuwayama, 1908
(Hemiptera: Liviidae) (GRAÇA, 1991). No Brasil, o HLB é transmitido pela espécie D. citri
(YAMAMOTO et al., 2006).
Como não existem, ainda, medidas curativas para a doença, seu manejo se baseia
principalmente no controle do vetor. O parasitoide, Tamarixia radiata (Waterston, 1922)
(Hymenoptera: Eulophidae), foi utilizado com sucesso nas ilhas Reunión e Guadeloupe
(ETIENNE et al., 2001), EUA (HALL et al., 2013) e Brasil (PARRA et al., 2016).
O sucesso de programas de controle biológico depende de uma série de fatores que
afetam a eficiência dos inimigos naturais em campo e cujos parâmetros podem ser estimados
em condições de laboratório (BIGLER, 1986). Considerando que não foram identificados
hospedeiros alternativos para T. radiata, há necessidade de se conhecer os fatores que afetam
o desenvolvimento tanto do parasitoide, quanto da praga.
Dentre os fatores físicos, o mais importante é a temperatura, pois afeta características
biológicas como duração do período de desenvolvimento, taxa de emergência, fecundidade,
reprodução e longevidade dos insetos (STERN; BOWEN, 1963; BUTTLER JÚNIOR et al.,
1985; NOLDUS, 1989; FLETCHER, 1989). Algumas vezes estes resultados não podem ser
extrapolados para condições variáveis de campo.
Estudos biológicos de D. citri, foram realizados em temperaturas constantes, sendo
as temperaturas de 25 e 28 ºC as mais adequadas ao desenvolvimento do psilídeo (NAVA et
al., 2007; NAKATA, 2006; LIU; TSAI, 2000).
Em levantamentos realizados, foi observado que o aumento populacional de D. citri
ocorre no final da primavera e se estende durante o verão, período em que se têm
temperaturas amenas a quentes, umidade relativa alta e, principalmente, fluxos vegetativos
intensos. No período seco e frio (inverno) a população é baixa em relação ao período chuvoso
(primavera/verão) (YAMAMOTO et al., 2001; COSTA et al., 2006).
Para T. radiata, foram observadas variações de parasitismo dependendo da região do
estado de São Paulo em que foi realizada a liberação do parasitoide (DINIZ, 2013) e tais
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variações podem ser decorrentes das condições ambientais do local, afetando aspectos
biológicos do inimigo natural.
Gómez-Torres et al. (2012) realizaram estudos da biologia de T. radiata em
diferentes temperaturas e elaboraram a tabela de vida de fertilidade, e consideraram a
temperatura de 25 ºC como a mais adequada ao desenvolvimento do inseto por promover uma
taxa líquida de reprodução (Ro) de 126,79. As maiores taxas de parasitismo foram obtidas na
faixa de 25 a 30 ºC, e de emergência na faixa de 25 a 35 ºC.
O efeito de temperaturas alternantes sobre o desenvolvimento e biologia de D. citri e
T. radiata, por outro lado nunca foi avaliado. Estas informações podem explicar variações
observadas em campo, tanto da praga, quanto do inimigo natural.
Com vistas à tomada de decisão para medidas de controle, o Fundo de Defesa da
Citricultura (FUNDECITRUS) criou o Alerta Fitossanitário, que consiste de um programa
que auxilia os citricultores no manejo regional do HLB, determinando por meio do
monitoramento da população do psilídeo e da presença de brotações de Citrus nas
propriedades, o momento adequado para tomada decisão para controle, de forma conjunta,
permitindo assim, a utilização racional de produtos químicos e a redução da disseminação na
doença no campo, informações estas que poderão ser utilizadas para indicação do momento
de liberação do parasitoide (FUNDECITRUS, 2016).
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi determinar a duração do período de
desenvolvimento, o número de gerações e a constante térmica para D. citri e T. radiata com
base em cinco simulações de temperaturas alternantes para as quatro estações do ano, em
relação a estudos realizados com temperaturas constantes; bem como utilização destes
resultados para estimativa do período mais adequado para liberação do parasitoide de acordo
com parâmetros do sistema de alerta fitossanitário.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Huanglongbing (“greening”)
2.1.1 Aspectos gerais

Huanglongbing (HLB) é a doença mais prejudicial à citricultura e vem devastando
pomares no mundo todo. Em São Paulo, estado com maior produção de citros do Brasil,
foram erradicadas, no primeiro semestre de 2015, cerca de dois milhões de plantas infectadas
como medida legislativa de controle e desde 2004 quando foi detectada, já se somam mais de
38 milhões de erradicações (CDA, 2016).
Os custos para manejo da doença, incluindo inspeções e aplicação de inseticidas para
controle do vetor, variam de 12,65 a 38,73% do custo total de produção da laranja por hectare
(BELASQUE JR et al., 2010).
Na Flórida, EUA, o primeiro caso da doença foi detectado em 2005 (HALBERT,
2005) e, desde então, ocorreu uma inviabilização de cerca de 10% da área produtora, o que
representa a perda de mais de 8200 empregos e cerca de 2,7 bilhões de dólares em
arrecadação (HODDLE, 2012).
Os sintomas iniciais da doença são caracterizados pela presença de um ou poucos
ramos com folhas amareladas, podendo ocorrer um mosqueado, que é irregular entre os lados
separados pela nervura central, e pode ocorrer ainda clorose internerval. Com o progresso da
doença, pode ocorrer desfolha das partes afetadas e morte do ponteiro (KIMATI et al., 2005;
BOVÉ, 2006).
Estes sintomas devem-se à reação da planta à infecção pela bactéria, que provoca a
deposição de calose nos plasmodesmos e elementos do tubo crivado obstruindo-os. Deste
modo, o transporte de fotoassimilados para as diversas partes da planta é comprometido
(GONZALES; REYES-DE-CORCUERA; ETXEBERRIA, 2012; KOH et al., 2012). As
plantas infectadas também apresentam frutos menores, deformados, com coloração desigual e
maturação irregular; além disso, ocorre ainda aborto de sementes e vasos com aspecto
alaranjado (ROSALES; BURNS, 2011; BELASQUE et al., 2009). Tais sintomas são
atribuídos à alteração na concentração e distribuição dos principais fitohormônios
responsáveis pela maturação dos frutos, causada pela presença da bactéria.
Plantas novas e contaminadas não chegam a produzir frutos. Plantas adultas tornam-se
improdutivas em dois a cinco anos após a infecção, seus frutos apresentam menor teor de
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sólidos solúveis e maior acidez, o que compromete o rendimento do suco na industrialização
(FUNDECITRUS, 2016).
A infecção com HLB promove ainda variações nas características organolépticas do
suco de algumas variedades, que pode não ser relevante para a indústria, mas é fundamental
para frutos destinados ao consumo in natura (PLOTTO et al., 2010).

2.1.2 Agentes Causais

De acordo com Graça (1991) o HLB está presente na Índia desde o século XVIII e até
a década de 1970 postulava-se que o agente causal fosse o vírus da tristeza dos citros, pelo
fato de ser transmitido via enxerto; entretanto, esta hipótese não foi validada.
As bactérias às quais o HLB é associado pertencem a três espécies de procariotos
Gram negativos de colonização restrita ao floema das plantas, denominados Candidatus
Liberibacter. O termo Candidatus foi atribuído, já que não foram ainda cultivadas em meio de
cultura (GARNIER et al., 1984; SECHLER et al., 2009).
Cada espécie de bactéria descrita recebeu o nome em função dos continentes nos quais
foi encontrada pela primeira vez. Assim, são conhecidas Candidatus Liberibacter asiaticus,
Ca. Liberibacter africanus e Ca. Liberibacter americanus (JAGOUEIX et al., 1994;
GARNIER et al., 2000; TEIXEIRA et al., 2005).
Em 2007, plantas sintomáticas e negativas para as três espécies de Ca. Liberibacter,
foram submetidas a análises moleculares, utilizando-se à região do 16 S rDNA, e detectou-se
um fitoplasma como novo agente associado ao HLB (TEIXEIRA et al., 2008).
A bactéria Ca. Liberibacter asiaticus está presente na Ásia, no Brasil, nos EUA e
Cuba. Por outro lado, Ca. Liberibacter africanus, está restrito à África, enquanto Ca.
Liberibacter americanus e o fitoplasma são encontrados somente no Brasil (MARTÍNEZ et
al., 2009; TEIXEIRA et al., 2008).
Ca. Liberibacter africanus é sensível a temperaturas superiores a 25 °C (BOVÉ, 2006).
Em temperaturas mais amenas, os sintomas tornam-se mais evidentes, o que explicaria o fato
do HLB africano ocorrer em pomares situados em altitudes superiores a 700 m (GOTTWALD
et al., 2007).
Para as espécies que ocorrem no Brasil, Lopes et al. (2009) verificaram que na faixa
de 22 a 24ºC todas as plantas infectadas com as duas espécies da bactéria apresentaram
sintomas de mosqueamento; entretanto, entre 27 e 32 ºC nenhuma planta infectada por Ca.
Liberibacter americanus apresentou sintomas. Tal fato foi também confirmado por Gasparoto
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et al. (2012), sob condições experimentais; em plantas inoculadas com Ca. Liberibacter
americanus e mantidas em temperaturas variando de 27 a 30 ºC, não foi verificada a evolução
da doença, porém, naquelas que receberam Ca. Liberibacter asiaticus, a infecção das plantas
foi total ao fim de dois meses.

2.1.3 Hospedeiros

O HLB já foi detectado em espécies da família Rutaceae, principalmente aquelas do
gênero Citrus e espécies relacionadas (HALBERT; MANJUNATH, 2004).
Plantas do gênero Murraya também são hospedeiras de Ca. Liberibacter asiaticus,
podendo a bactéria ser transmitida às plantas de citros, por meio do inseto vetor
(DAMSTEEGT et al., 2010). Gasparoto et al. (2010) confirmaram a transmissão de Ca.
Liberibacter americanus de plantas de murta para laranja doce, por meio de um inseto vetor.
Murraya paniculata (L.) Jacq. 1820, também conhecida como murta-de-cheiro ou
falsa murta, é a planta ornamental mais difundida no Brasil e no mundo, sendo muito utilizada
como cerca viva em áreas urbanas e até mesmo, próximas a pomares. Devido à sua grande
distribuição, a eliminação de plantas de murta foi sugerida como medida de controle da
doença (BELASQUE Jr et al., 2009).
Em amostragem no estado de São Paulo verificou-se que cerca de 12 % das plantas de
murta estavam infectadas com HLB. No primeiro ano de estudo, Ca Liberibacter americanus
foi encontrada em maior porcentagem; no entanto, no segundo ano, houve maior incidência de
Ca Liberibacter asiaticus. Um estudo semelhante foi conduzido na Flórida, EUA e foi
registrado um percentual de apenas 1,8 % de Ca. Liberibacter asiaticus em murta (WALTER;
HALL; DUAN, 2012). No entanto, apesar de baixa incidência, estas plantas não podem ser
ignoradas, uma vez que de acordo com Aubert (1987) a espécie M. paniculata é hospedeiro
preferencial do inseto vetor.

2.1.4 Medidas de manejo e controle do HLB
Como não existem métodos curativos para o HLB, a prevenção da infecção das plantas
é fundamental no controle da doença. Inicialmente tentou-se o emprego de antibióticos
(tetraciclina); no entanto, sem resultados favoráveis, pois quando o tratamento é interrompido,
os sintomas reaparecem (BOVÉ, 2006). Outra medida empregada, mas também sem sucesso,
foi a poda de ramos sintomáticos e assintomáticos (LOPES et al., 2007).
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Atualmente o controle é baseado em três estratégias fundamentais, sendo elas: a
utilização de mudas sadias, que é garantida por meio de medidas legais pela exigência de
produção sob viveiros telados; o controle do vetor com uso de métodos químicos e/ou
biológicos e a eliminação de plantas doentes dos pomares comerciais (KIMATI et al., 2005;
PARRA et al., 2016).
De acordo com Belasque Jr. et al. (2009), medidas adicionais também devem ser
empregadas, sempre que possível, como a eliminação das plantas de M. paniculata,
independentemente de sua localização; no entanto, segundo os autores, essas medidas
demandam tempo, recursos humanos e financeiros e também a coordenação dos vários
agentes envolvidos na cadeia produtiva de citros.
Atualmente, grandes grupos produtores de citros no Brasil têm feito o trabalho de
erradicação de plantas de murta e citros presentes em áreas externas aos seus pomares,
visando à redução da taxa do HLB dentro de suas propriedades, uma vez que foi verificado
que a contaminação dos pomares é basicamente primária, por meio da migração do psilídeo
que voa aproximadamente 2,0 km provenientes de regiões adjacentes e contaminadas
(FERREIRA, 2014).
Ainda não são conhecidos materiais resistentes ao HLB. No entanto, alguns trabalhos
identificam alguns materiais do gênero Citrus, como limões, cidra e porta enxerto do gênero
Poncirus, como tolerantes à doença (FOLIMONOVA et al., 2009; ALBRECHT; BOWMAN,
2011; ALBRECHT; BOWMAN, 2012).
Há necessidade de inspeção periódica dos pomares, no máximo a cada 2 a 4 meses,
para detecção e eliminação imediata de plantas com sintomas. Dados experimentais obtidos
na comparação de equipes de inspetores, caminhando ao lado das plantas ou em plataformas
acopladas a tratores, mostraram que quatro inspetores por plataforma, promovem maior
eficiência na detecção de plantas sintomáticas em pomares infestados (BELASQUE Jr. et al.,
2010). Quando verificado que 28% de plantas de um talhão estejam sintomáticas, estima-se
que 100% das plantas já estejam infectadas, embora ainda sem apresentar sintomas
(BELASQUE Jr. et al., 2009). Com base nestes resultados, foi criada a instrução normativa 53
que determina a eliminação completa de um talhão quando este apresentar 28% de plantas
com sintomas da doença.
O controle bem sucedido do HLB pode ser alcançado por meio de diferentes níveis de
manejo, em função de algumas características da área produtora. A incidência da doença na
região, a taxa de infecção inicial, distância de áreas não manejadas, tamanho da fazenda e
idade do pomar, são aspectos fundamentais que irão determinar o nível de manejo a ser
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adotado, o que implica diretamente no custo do controle da doença (BELASQUE JR et al.,
2010). Segundo Leal et al. (2010), inspeções trimestrais não são suficientes para monitorar a
doença e consequentemente, alcançar um controle satisfatório.
O diagnóstico precoce de plantas infectadas com HLB poderá garantir o sucesso na
redução da infecção da doença, já que os primeiros sintomas podem aparecer somente seis
meses após a infecção. Utilizando apenas a diagnose visual, o erro pode ser superior a 30%
(BELASQUE JR et al., 2009). Diante disso, alguns trabalhos empregando sensores ópticos
vêm sendo conduzidos com o intuito de acelerar esta diagnose e fornecer maior confiabilidade
aos resultados (PEREIRA et al., 2011; SANKARAN et al., 2011).

2.1.5 Vetores do HLB
Os patógenos associados ao HLB podem ser transmitidos, por meio de enxertia com
material contaminado e por meio de dois insetos vetores, Trioza erytreae (Del Guercio, 1918)
(Hemiptera: Triozidae) e Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) (GRAÇA,
1991); a transmissão via sementes não foi observada no trabalho de Hartung et al. (2010), no
qual os autores avaliaram mudas provenientes de sementes de frutos sintomáticos.
Cen et al. (2012), detectaram Ca. Liberibacter asiaticus em ninfas do psilídeo
Cacopsylla (Psylla) citrisuga Yang & Li, 1984 (Hemiptera: Psyllidae) que se alimentaram de
plantas de Citrus limon, infectadas pela doença na China; apesar de ser considerado
hospedeiro da bactéria, sua capacidade de transmiti-la não foi verificada.
Lopes et al. (2008) testaram a eficiência de transmissão das duas espécies de
Liberibacter presentes no Brasil. Os autores observaram que a taxa de transmissão para Ca.
Liberibacter asiaticus variou de 54,7% até 88%, e para Ca. Liberibacter americanus foi de
10% até 45,2%.
T. erytreae é responsável pela transmissão da bactéria no continente africano e Oriente
Médio, enquanto D. citri nas demais regiões afetadas pela doença ao redor do mundo
(HALBERT; MANJUNATH, 2004; BOVÉ, 2006). Acredita-se que D. citri seja mais
adaptado a regiões de clima quente e T. erytreae a regiões de clima mais ameno
(GOTTWALD et al., 2007).
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2.1.6 Hospedeiros de D. citri

São conhecidos 25 gêneros da família Rutaceae (principalmente Citropsis, Citrus e
Murraya) como hospedeiros do psilídeo, embora nem todos permitam o completo
desenvolvimento de D. citri (HALBERT; MANJUNATH, 2004). Dentre os hospedeiros do
gênero Murraya, M. paniculata é a espécie tida como hospedeiro preferencial de D. citri, já
que permite melhor desenvolvimento biológico quando comparada a outras espécies (LIU;
TSAI, 2000; NAVA et al., 2007; IKEDA; ASHIHARA, 2008).
Westbrook et al. (2011), testaram diferentes materiais vegetais diretamente
relacionados a citros e apenas Casimiroa edulis Llave; Lex, 1825 foi inadequada para todas os
estágios de desenvolvimento de D. citri, enquanto que Poncirus trifoliata L. 1763 apresentou
uma inadequação mediana ao desenvolvimento do inseto.
Também foi conduzido um estudo avaliando o desenvolvimento de D. citri em cinco
variedades de Citrus (Hamlin, Natal, Pêra, Ponkan e Valência) além de M. paniculata, sendo
observado que Hamlin foi o hospedeiro menos adequado ao desenvolvimento do inseto
(ALVES et al., 2014).

2.2 Bioecologia de D. citri

Dentre os vetores das bactérias associadas ao HLB, D. citri é considerado o mais
importante devido à sua ampla distribuição e características biológicas. Anteriormente, este
inseto pertencia à família Psyllidae, no entanto, após estudos sistemáticos, foi transferido para
a família Liviidae (BURCKHARDT; OUVRARD, 2012).
Este inseto é nativo do sudeste asiático e atualmente encontra-se distribuído em vários
países da Ásia tropical e subtropical, Oceania, e alguns países do Oriente médio (GRAFTONCARDWELL; STELINSKI; STANSLY, 2013). No continente americano, o primeiro registro
ocorreu no Brasil em 1942 (COSTA LIMA, 1942). O registro seguinte ocorreu 55 anos depois
na Argentina e a partir daí por todo Caribe, sendo encontrado na Flórida em 1998 e no Texas
em 2001 (PARRA et al., 2010).
Ao longo de mais de 70 anos, esta praga, anteriormente tida como secundária, recebeu
pouca atenção provavelmente devido à ausência do HLB no continente, pois a doença só foi
detectada em 2004 no Brasil e em 2005 nos EUA (BOVÉ, 2006).
Os adultos de D. citri medem aproximadamente 2,8 a 3,2 mm de comprimento, e
quando jovens apresentam coloração marrom claro, tornando-se escuros com o passar do
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tempo. Os adultos são pouco ativos, o que facilita a sua manipulação em condições de
laboratório, porém quando perturbados movimentam-se rapidamente, saltando (GALLO et al.,
2002). Os psilídeos se alimentam preferencialmente em brotações (AUBERT, 1987) com
maior frequência daquelas levemente expandidas (DINIZ, 2013), no entanto são ainda
capazes de se alimentar de folhas maduras, na ausência daquelas mais tenras.
Os ovos de coloração amarela são depositados preferencialmente nas gemas recémbrotadas, sendo este um fator preponderante para o incremento populacional de D. citri.
Pande (1971) encontrou valores de oviposição de D. citri variando de 180 a 520 ovos e mais
de 60% desses ovos foram colocados em gemas foliares ou brotações que ainda não tinham
expandido-se por completo.
O psilídeo prefere ovipositar em brotações com comprimento médio de 1,0 e 2,6 cm,
em plantas de citros e murta (TECK et al., 2011; DINIZ, 2013). A relação do psilídeo com
brotações novas foi também observada por Yamamoto; Paiva e Gravena (2001), nos pomares
cítricos do estado de São Paulo. Os autores atribuíram surtos populacionais de D. citri à
disponibilidade de ramos novos para alimentação e oviposição. Este fato se deve à busca por
locais mais protegidos da dessecação (DINIZ, 2013). D. citri, assim como outras espécies da
superfamília Psylloidea, apresenta um pedicelo nos ovos, o qual é inserido no tecido foliar
com objetivo principal de absorver água para manutenção do equilíbrio embrionário
(TAYLOR, 1992). Paiva e Parra (2012) concluíram que os fatores que mais reduzem a
população de D. citri, em condições de campo, são a mortalidade de ovos e ninfas de primeiro
ínstar.
No estudo feito por Nava et al. (2007) em murta, os autores encontraram uma média
de 348,4 ovos por fêmea, porém estes valores estão bem abaixo do resultado obtido por Liu e
Tsai (2000) para esta mesma planta, que foi de 626 ovos. Segundo Yang et al. (2006) a
oviposição pode chegar a 1900 ovos.
Outro fator que pode incrementar o número de ovos é a ocorrência de acasalamentos
múltiplos, que apesar de aumentar tal número, gera um custo, por reduzir a longevidade do
psilídeo (WENNINGER; HALL, 2008).
Dos ovos do psilídeo, eclodem as ninfas que se desenvolvem de forma sincronizada
com o crescimento dos ramos. Estas ninfas possuem coloração amarelada e passam por cinco
ínstares que variam de 0,25 a 1,5 mm (PANDE, 1971) e podem facilmente serem localizadas
pela deposição de honeydew (GALLO et al., 2002). Tais formas jovens são praticamente
imóveis, e permanecem aderidas a tecidos novos como folhas e brotações que são mais tenros
e fáceis de serem sugados.
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A duração da fase ninfal de D. citri varia de 10,6 a 39,6 dias e o ciclo biológico de
14,4 a 49,3 dias de acordo com a temperatura em uma faixa de 28 a 15 ºC, sendo as
temperaturas de 25º e 28ºC as mais adequadas ao desenvolvimento do psilídeo. A 25 ºC a fase
ninfal apresentou um desenvolvimento de pouco mais de 14 dias, independente do hospedeiro
testado (NAVA et al., 2007). Nas temperaturas de 10 e 33 ºC não foi verificado o
desenvolvimento do inseto (LIU; TSAI, 2000).

2.2.1 Dispersão de D.citri

A dispersão de D. citri ocorre 4-5 dias após a sua emergência e é estimulada pela
presença de ramos novos, sendo que, o psilídeo não seleciona hospedeiros a longas distâncias,
e esta movimentação ocorre ao acaso (KOBORI; NAKATA E OHTO, 2011).
A capacidade de dispersão de D. citri é considerada baixa. Kobori et al. (2010)
verificaram em condições experimentais, que a liberação de 10.000 indivíduos promove
migração a uma distância média de 5 a 6 metros do ponto de origem. Já quando 1.000 insetos
são liberados, esta distância foi de 5 a 12 metros, não havendo diferença na migração de
machos e fêmeas (HALL; HENTZ, 2011). Os autores concluíram que o psilídeo se move
pouco e a sua dispersão seria, em grande parte devida à ação do vento. Sob condições
naturais, por outro lado, foi verificado que o psilídeo pode dispersar de 1,6 a 2,0 km
(FERREIRA, 2014; LEWIS-ROSEMBLUM et al., 2015).
A luz também é um fator que pode influenciar a capacidade migratória de D. citri.
Sétamou et al. (2012) verificaram que a captura de insetos em armadilhas adesivas durante o
dia é cerca de 3 a 4 vezes maior que à noite, e que isto também varia ao longo do dia, sendo o
pico registrado entre 12:00 e 15:00 horas, ou seja, o período que corresponde à maior radiação
solar.
Outra forma de dispersão de D. citri, ocorre por meio das atividades humanas, como
por exemplo, por meio de caminhões carregados conduzindo frutas do campo para a indústria
de processamento (HALBERT et al., 2010), uma vez que o psilídeo pode sobreviver em
folhas e frutos destacados por até 13 dias a 25 °C (HALL; McCOLLUM, 2011).

2.2.2 Transmissão de agentes causadores do HLB

Em condições ótimas de temperatura e umidade relativa que favorecem o seu
crescimento populacional, D. citri pode causar danos diretos, como deformações de folhas

25

jovens e seca de brotações (HALBERT; MANJUNATH, 2004; MICHAUD, 2004; KIMATI
et al., 2005). Em se tratando de danos verificados sob altas populações, Michaud (2004)
observou deformações foliares irreversíveis quando uma única ninfa se alimentou por 24
horas. No entanto, os maiores danos são causados à cultura do citros quando D. citri está
associado às bactérias responsáveis pelo HLB.
Um inseto adulto e isento da bactéria pode adquirir o patógeno em 30 minutos ao se
alimentar de plantas infectadas. O período de latência dura cerca de 20 dias, no qual ocorrem
multiplicação e difusão da bactéria pelos tecidos do inseto, até que ela atinja o canal salivar
(ROGERS; STANSLY, 2014).
A aquisição da bactéria ocorre em ninfas a partir do 2º ínstar; no entanto, apenas
ninfas de 4º e 5º ínstares e adultos podem transmiti-la. A transmissão pode ocorrer com
apenas 15 minutos de alimentação, com uma baixa infectividade. No entanto, quando se
alimenta por uma hora ou mais, a taxa de infecção pode chegar a 100% (MEAD; FASULO,
2011).
De acordo com Inoue et al. (2009), quando a aquisição ocorre na fase adulta não
ocorre aumento da concentração da bactéria no corpo do inseto, e neste caso os adultos não
são capazes de transmiti-la às mudas de citros. Em contrapartida, quando a aquisição ocorre
na fase ninfal, a concentração aumenta em até 360 vezes, chegando à fase adulta com uma
capacidade de transmissão de mais de 60%.
A maior eficiência de aquisição por parte da fase imatura de D. citri também foi
confirmada por Pelz-Stelinski et al. (2010). Os autores verificaram que a taxa de aquisição das
ninfas foi de 60 a 100%, enquanto a dos adultos foi de apenas 40%.

A transmissão

transovariana, embora muito baixa, cerca de 2 a 6%, também foi confirmada.
Em estudo realizado por Cen et al. (2012) foi observado que com o aumento da
severidade dos sintomas do HLB, ocorre uma redução no tempo de alimentação. Os autores
acreditam que a progressão da doença causa alterações no floema tornando-o menos adequado
para os insetos. Por outro lado, Noronha (2010), em testes conduzidos em olfatômetro,
observou preferência de machos e fêmeas de D. citri (64 e 79%, respectivamente) por plantas
infectadas com HLB.

2.2.3 Métodos de manejo e controle aplicados ao controle biológico

Atualmente, a principal forma de controle de D. citri é por meio da utilização de
inseticidas químicos. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) são
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registrados 30 produtos, sendo mais da metade deles classificados como extremamente ou
altamente tóxicos. Apenas Beauveria bassiana é registrada como produto biológico para
controle do psilídeo (AGROFIT, 2016).
O pequeno número de produtos registrados, aliado ao grande número de aplicações de
inseticidas é bastante preocupante, pois pode levar a uma rápida seleção de populações
resistentes do psilídeo. Carvalho (2008) observou diferenças significativas em relação à
suscetibilidade de populações de D. citri entre inseticidas neonicotinoides. Tiwari et al. (2011)
avaliando a suscetibilidade de populações de D. citri da Flórida, EUA, confirmaram diferentes
níveis de resistência de adultos e ninfas.
É necessário que sejam estudadas formas mais racionais de utilização de produtos
químicos. Por exemplo, nos estudos de Qureshi e Stansly, (2010), os autores demonstraram
que a aplicação de inseticidas de largo espectro na fase de repouso vegetativo das plantas de
citros, e, portanto, período de menor população de D. citri, conduziu a uma redução de 10 a
15 vezes na quantidade de insetos adultos, por seis meses em média, quando comparado ao
controle sem aplicação.
O Fundo de Defesa da Citricultura (FUNDECITRUS) desenvolveu o sistema de alerta
fitossanitário para auxiliar os citricultores no manejo regional do HLB. O sistema consiste de
cerca de 26.000 armadilhas adesivas distribuídas nas regiões produtoras que são monitoradas
semanalmente, e por meio do qual o citricultor pode acessar informações sobre a população
de psilídeo e presença de brotações e dessa forma, produtores de uma mesma região se
associam

para

realizar

a

pulverização

numa

mesma

época

(manejo

regional)

(FUNDECITRUS, 2016).
É necessário pensar ainda na utilização de inseticidas naturais, sendo que, alguns
trabalhos já foram desenvolvidos nesta linha. Shivankar et al. (2000) avaliando extratos
botânicos, inclusive o nim, obtiveram taxas de controle de até 90%. Resultados semelhantes
foram obtidos por Santos et al. (2015), onde os autores verificaram uma mortalidade de quase
70% para adultos e de 90% para ninfas de D. citri.
O controle biológico com fungos entomopatogênicos para controle do psilídeo
também vem sendo estudado. Em condições de campo sob alta umidade relativa (87% –
90%), foi verificada mortalidade de até 70% das ninfas, fato este relacionado à ocorrência de
epizootias por fungos (AUBERT, 1987). Foi observado em pomares da Flórida em 2005 que
Isaria fumosorosea causou, de forma espontânea, uma grande mortalidade de D. citri
(MEYER et al., 2008).
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Também foi verificada uma alta mortalidade, superior a 70%, causada por isolados do
gênero Beauveria. O fungo altera a fisiologia do inseto impedindo a sua metamorfose, e ao
vencer as defesas de D. citri, se torna porta de entrada para outros entomopatógenos
oportunistas que podem matar o inseto (PADULLA; ALVES, 2009).
Orduño-Cruz et al. (2015) realizaram uma seleção in vitro de isolados de quatro
espécies de fungos, e os resultados mostraram que duas delas, Metarhizium anisopliae e I.
fumosorosea podem causar mortalidade de até 100% de adultos de D. citri e são passíveis de
serem utilizadas em liberações inundativas.
No início desta década, foram iniciados alguns trabalhos para o manejo do HLB por
meio do interplantio de goiabeira (Psidium guajava L. 1753) com citros, pois foi observado
que pomares no Vietnã com presença de goiabeira apresentavam menores populações de D.
citri e menor incidência da doença (GOTTWALD et al., 2010). Tal observação foi atribuída
ao fato da goiabeira emitir voláteis que exercem ação repelente ao psilídeo (ZAKA et al.,
2010; NORONHA, 2010). Além disso, de acordo com Onagbola et al. (2011), a goiabeira
inibe a resposta de D. citri aos voláteis emitidos por plantas cítricas. No entanto, Ichinose et
al. (2012) observaram que tal estratégia se mostrou eficiente apenas no primeiro ano de
intercultivo, sendo que após dois anos de avaliação, a taxa de infecção por HLB se mostrou
semelhante em pomares com e sem goiabeiras.
Dentre as alternativas de controle do vetor existem, além dos inseticidas químicos, os
métodos biológicos (parasitoides, predadores e patógenos) e comportamentais. Embora os
predadores possam ser importantes em outros países (MICHAUD, 2004), eles não têm se
mostrado eficientes no Brasil (PAIVA, 2009) e uma das causas pode ser o fato da aplicação
sistemática e, muitas vezes, irracional de produtos químicos.
Os dois maiores agentes de controle biológico de D. citri são duas espécies de
parasitoides,

o

ectoparasitoide

idiobionte

Tamarixia

radiata

(Waterston,

1922)

(Hymenoptera: Eulophidae) e o endoparasitoide Diaphorencyrtus aligarhensis (Shaffe, Alam
e Agarwald, 1975) (Hymenoptera: Encyrtidae) (HALBERT; MANJUNATH, 2004). T.
radiata vem se mostrando mais eficiente do que D. aligarhensis, isso pode ser observado nos
levantamentos realizados nas Ilhas Reunión, onde o parasitismo foi de 70% e 20%
respectivamente (AUBERT, 1987).
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2.3 Tamarixia radiata

O ectoparasitoide idiobionte T. radiata, específico de D. citri (CHIEN, 1995), é o
principal agente de controle utilizado para o psilídeo, reduzindo a população da praga em
vários locais do mundo (CHIEN; CHU 1996; SKELLEY; HOY, 2004; PARRA et al., 2016).
Casos de sucesso foram verificados nas Ilhas Reunión em 1978 e em Guadeloupe em 1999,
onde liberações de 4.600 e 1000 adultos de T. radiata, respectivamente, foram suficientes
para controlar a população de D. citri (ETIENE et al., 2001).
No Brasil, T. radiata foi registrada pela primeira vez em 2005 nos municípios de
Jaboticabal e Piracicaba, SP (GOMEZ-TORRES et al., 2006); no entanto, os autores
verificaram que o parasitoide não ocorria em todas as regiões e apresentava parasitismos
variáveis, dependendo da região.
Os adultos são pequenos himenópteros de coloração escura medindo de 0,92 a 1,04
mm de comprimento, com asas hialinas e com venação amarelada; o dimorfismo sexual é
facilmente observado, pois machos são menores do que as fêmeas tanto no comprimento
quanto na envergadura das asas, porém suas antenas são cerca de 1,5 vezes maiores
(ONAGBOLA et al., 2009).
Gomez-Torres (2009) observou uma variação cromática entre populações de T.
radiata e estas variações são tratadas pela autora como adaptações ao ambiente e, portanto, os
indivíduos pertencem à mesma espécie.
As fêmeas do ectoparasitoide colocam um, no máximo, dois ovos na face ventral das
ninfas de D. citri entre o terceiro par de pernas, mas somente uma larva se desenvolve; uma
vez eclodida ela passa a se alimentar da hemolinfa do hospedeiro e, ao final desta fase, ela
adere os restos da ninfa à planta para criar uma proteção sob a qual possa pupar (HOY;
NGUYEN; JEYAPRAKASH, 2015).
Com o avanço do parasitismo, a ninfa do psilídeo se torna escura e seca ao final do
desenvolvimento de T. radiata. A emergência do adulto pode ser constatada por meio de um
orifício arredondado no tórax da ninfa. Estas características permitem uma fácil detecção das
ninfas que foram parasitadas (ETIENNE et al., 2001), além de diferenciá-las das ninfas
parasitadas por D. aligarhensis, uma vez que este parasitoide emerge do abdome das mesmas.
T. radiata, parasita preferencialmente ninfas de 4º e 5º ínstares, com taxas de
parasitismo de 71,1% e 85,2%, respectivamente (CHU; CHIEN, 1991). Para estes mesmos
ínstares, Gomez-Torres (2009), obteve resultados similares, de 61,25 e 88,75%. Aliada à
capacidade de parasitismo, T. radiata, apresenta uma característica bem interessante, pois,
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também pode se alimentar de ninfas do 1º ao 3º ínstares (CHU; CHIEN, 1991). Das ações
combinadas de parasitismo e predação Chien e Chu, (1996), afirmaram que uma única fêmea
do parasitoide pode eliminar até 500 ninfas do psilídeo. A alimentação das fases iniciais do
psilídeo representa uma importante fonte proteica para maturação dos ovos do parasitoide
(HOY; NGUYEN; JEYAPRAKASH, 2015).
Fauvergue e Quilici (1991) estudaram o efeito da alimentação suplementar para adultos
de T. radiata e observaram que, quando alimentados com mel puro, ou solução aquosa de mel
a 50%, a longevidade média foi de 24 e 21 dias, respectivamente; por outro lado, quando
fornecida somente água, a longevidade caiu para apenas 2,1 dias. Porém, na presença de
ninfas do psilídeo, Chien; Chu e Ku (1994) não verificaram diferença significativa na
longevidade de T. radiata independente do alimento fornecido, pois, tais ninfas podem ter
servido de alimento, já que o parasitoide também atua como predador.
Gomez-Torres (2009) também estudou a influência da alimentação suplementar no
parasitismo e verificou que fêmeas alimentadas com mel e pólen têm o seu potencial de
parasitismo aumentado.
Em condições de campo foi observado que variedades de Citrus podem influenciar o
parasitismo, tendo sido observando maior porcentual na variedade Hamlin (35,6%), seguida
pela Pêra (19,2%), Valência (8,6%) e Natal (7,3%) (PAIVA, 2009); em condições de
laboratório por outro lado, tal efeito não foi verificado, bem como variações nos aspectos
biológicos do parasitoide criado em ninfas sobre diferentes variedades de Citrus (ALVES,
2012).
Outro fator observado em condições de laboratório, que pode aumentar a taxa de
parasitismo de T. radiata é sua associação com Wolbachia, com uma variação de 30,3 para
19,8% de parasitismo em indivíduos com o simbionte em relação àqueles sem a bactéria
(GOMEZ-TORRES, 2009).

2.3.1 Utilização de T. radiata para controle de D. citri no mundo

Devido aos vários casos de sucesso de T. radiata para controle de D. citri, aumentaram
os estudos sobre este importante inimigo natural e dessa forma, foi detectado naturalmente na
Arábia Saudita (QING, 1990), Nepal (LAMA; REGMI; AUBERT, 1988), Indonésia
(NURHADI, 1989), Tailândia (QING, 1990), Brasil (GOMEZ-TORRES, et al., 2006)
Argentina (LIZONDO et al., 2007), Venezuela (CERMELI, 2007), Porto Rico (PLUKE;
QURESHI; STANSLY, 2008), Colômbia (EBRATT-RAVELO, 2011).
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Assim, vários países do mundo deram início ao processo de importação do inimigo
natural; ilhas Reunión (ETIENNE; AUBERT, 1980), ilhas Mauritius (QING, 1990), Taiwan
(CHIU; AUBERT; CHIEN, 1988), Filipinas (GAVARRA; MERCADO; GONZALES, 1990),
ilhas Guadeloupe (ETIENNE et al., 2001), EUA (MICHAUD, 2004), México e Costa Rica
(QURESHI, 2015).
Um caso de sucesso muito conhecido ocorreu nas ilhas Reunión, onde o HLB foi
detectado pela primeira vez em 1967. Até então o controle do psilídeo era realizado na ilha
exclusivamente pela aplicação de produtos químicos. O parasitoide foi importado da Índia e
multiplicado em laboratório e 4600 parasitoides foram liberados em 14 regiões da ilha nos
anos de 1978 e 1979. Foi verificado que o inimigo natural se estabeleceu na ilha e a
população de D. citri sofreu significativa redução, ficando restrita apenas a algumas áreas de
murta (ETIENNE et al., 2001).
Outro caso de sucesso ocorreu nas ilhas Guadeloupe, onde foi detectada a presença do
psilídeo no ano de 1998; apesar de não haver registros da doença optou-se por importar o
parasitoide devido à severidade dos danos decorrentes do HLB registrados em outros locais.
Após a liberação do parasitoide em 20 distritos da ilha a população do psilídeo decresceu
consideravelmente (ETIENNE et al., 2001).
Em Taiwan após sucessivas liberações entre os anos de 1983 e 1986, em plantas de
Citrus e murta, foram registradas taxas de parasitismo de 30 a 87%. Também foi observada
sua dispersão em áreas onde não foram realizadas liberações, comprovando sua capacidade de
dispersão para áreas distantes (CHIU; AUBERT; CHIEN, 1988).
O inimigo natural foi introduzido, multiplicado e liberado nos anos de 1989 e 1990 em
duas localidades das Filipinas, alcançando parasitismos de quase 70% (GAVARRA;
MERCADO; GONZALES, 1990).
T. radiata e D. aligarhensis foram introduzidos na Flórida, EUA como forma de
controle biológico clássico, dois anos após a detecção do psilídeo em 1998, quando a doença
ainda não havia sido detectada. Em levantamentos posteriores, foi verificado que T. radiata
estava presente mesmo em regiões onde não havia sido liberada, enquanto D. aligarhensis não
conseguiu se estabelecer (MICHAUD, 2004).
Em Porto Rico, nos anos de 2004 e 2005 foram realizados levantamentos, sendo
registrado um parasitismo de ninfas de D. citri por T. radiata de até 100% em plantas de
Citrus e murta, com parasitismo médio de 70% (PLUKE; QURESHI; STANSLY, 2008).
Gomez-Torres (2009) realizou liberações inoculativas do parasitoide em pomares
comerciais de laranja e observou uma redução na população de ninfas nos estágios finais de
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desenvolvimento. O parasitismo ultrapassou 70% decorridos oito dias após a liberação e
decresceu à uma faixa de 4,7 a 10% após 15 dias após a liberação.
Em alguns locais onde foi liberado, T. radiata não se estabeleceu. Este fato pode está
ligado à presença de hiperparasitoides (QING, 1990) ou a condições climáticas extremas, bem
como aplicação de agroquímicos, como é o caso da Flórida (PLUKE; QURESHI; STANSLY,
2008).
Os trabalhos de Hall e Nguyen (2010) mostraram que de 16 inseticidas químicos
utilizados na cultura dos citros, 12 deles apresentam alta ou média toxicidade para o
parasitoide. Beloti et al. (2015) testaram o efeito residual em adultos de T. radiata de 25
produtos químicos e destes, 56% foram considerados nocivos para o mesmo.
Atualmente são realizadas mais de 30 pulverizações químicas anuais na cultura dos
citros e de acordo com Parra et al. (2010), a eficácia do parasitoide é também comprometida
pelo uso excessivo de inseticidas, sendo necessária a aplicação de produtos seletivos para
utilização de T. radiata como componente de manejo integrado de pragas. Paiva e Parra
(2012) verificaram um parasitismo por T. radiata de apenas 1,6% em pomares comerciais,
não sendo registrado nenhum parasitismo por Diniz (2013) neste mesmo tipo de pomar.
Segundo Chu e Chien (1991), o parasitismo médio em pomares com baixa ou nenhuma
aplicação de inseticidas foi de 46,7% e naqueles locais com alta aplicação destes produtos a
taxa de parasitismo foi de apenas 4,2%.
T. radiata vem sendo estudado em diversos países, procurando-se melhorar a
tecnologia de produção em larga escala. No Brasil, sua criação foi aperfeiçoada ao longo dos
últimos anos (PARRA et al., 2016) e tal técnica foi inicialmente adaptada daquela utilizada
para produção de Ageniaspis citricola Logvinovskaya, 1983 (Hymenoptera: Encyrtidae) para
controle de Phyllocnistis citrella Stainton, 1856 (Lepidoptera: Gracillariidae) em citros
(PARRA, 2010).
O Brasil vem se destacando na utilização de T. radiata para controle de D. citri;
atualmente o país conta com seis biofábricas nas quais os parasitoides produzidos são
liberados no estado de São Paulo (PARRA et al., 2016).
A utilização do parasitoide como agente de controle biológico do psilídeo poderá ser
um componente adicional ao manejo integrado de pragas (MIP) em citros e, para tal é
necessário que se façam adaptações na forma atual de manejo da praga, uma vez que o adulto
parasitoide e o seu parasitismo são muito afetados pelos produtos químicos atualmente
utilizados na citricultura (CARVALHO, 2008; FERRARI et al., 2009).
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Gomez-Torres (2009) relatou que liberações de T. radiata poderão ser realizadas em
áreas orgânicas, ou mesmo em áreas de grande ocupação pelo hospedeiro alternativo do
psilídeo, M. paniculata, visando incrementar a população do parasitoide no campo.

2.4 Efeito da temperatura sobre o desenvolvimento de D. citri e T. radiata

Uma vez que a temperatura corporal dos insetos é determinada pelas condições do
ambiente (animais pecilotérmicos), sendo este o fator ambiental que mais influencia os
aspectos biológicos dos insetos regulando suas populações (SILVEIRA NETO, 1976). Este
parâmetro pode ser utilizado em modelos matemáticos que visem prever aumentos
populacionais, como surtos de pragas (HADDAD; PARRA; MORAES, 1999) bem como
aumentar a eficiência do uso de inimigos naturais em regiões com diferentes condições
climáticas (NAVA et al., 2006).
O sucesso de programas de controle biológico depende de fatores que afetam a
eficiência dos parasitoides em campo, estimados em condições de laboratório (BIGLER,
1986).
Dentre os fatores ambientais, a temperatura afeta aspectos biológicos como a
reprodução, fecundidade, duração do período de desenvolvimento, a taxa de emergência e
longevidade dos insetos (STERN; BOWEN, 1963; BUTTLER JÚNIOR; LOPEZ, 1980;
HARRISON; KING; OUZTS, 1985; NOLDUS, 1989; FLETCHER, 1989).
O efeito da temperatura na fase embrionária de D. citri foi estudado por Pande (1971),
que registrou uma duração da fase de ovo de 4 a 6 dias em condições mais quentes e de 8 a 18
dias em condições mais frias.
Liu e Tsai (2000) estudaram o efeito da temperatura no desenvolvimento de D. citri.
Verificou-se que a duração da fase ninfal varia de 10,6 a 39,6 dias e o ciclo biológico de 14,4
a 49,3 dias de acordo com a temperatura em uma faixa de 15 a 28 ºC, sendo as temperaturas
de 25 e 28 ºC as mais adequadas ao desenvolvimento do psilídeo. Não houve
desenvolvimento do inseto nas temperaturas de 10 e 33 ºC.
Em trabalhos realizados no Brasil, Nava et al. (2007) encontraram uma duração média
do período embrionário de D. citri de 8,2 a 2,6 dias na faixa de 18 a 32 ºC, não sendo afetada
a viabilidade dos ovos, que oscilou entre 81,6 e 95,2%. Para o ciclo biológico (ovo-adulto),
houve uma variação de 43,5 a 12,1 dias na faixa de 18 a 32 ºC. A 25 ºC determinou-se uma
duração de 17,1 dias.
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O efeito da temperatura sobre D. citri também foi estudado por Nakata (2006) em M.
paniculata na faixa de 15 a 32,5 ºC. Com o aumento da temperatura, houve encurtamento no
desenvolvimento até 30 ºC. A 32,5 ºC foi registrado aumento na duração e na mortalidade,
que atingiu 83,3% nos últimos ínstares do desenvolvimento. A 15 ºC houve mortalidade de
todas as ninfas de 5º ínstar.
Em condições de campo, Pande (1971) observou que, nos meses mais quentes do ano, o
ciclo biológico pode variar de 10 a 15 dias, enquanto nos meses mais frios de 18 a 30 dias. Os
resultados obtidos por Paiva e Parra (2012) coincidem com estes resultados, pois os autores
também trabalhando em condições de campo, obtiveram uma duração e 18,0 a 24,7 dias,
considerando-se temperaturas médias de 21,6 a 26 ºC.
A temperatura também influencia a oviposição. De acordo com Liu e Tsai (2000), com
o aumento da temperatura ocorrerá incremento no número de ovos, chegando a 748 a 28 ºC.
De acordo com Hall; Wenninger e Hentz (2011), a oviposição de D. citri pode ocorrer entre
17 e 41 ºC; temperaturas de até -3 ºC por mais de seis horas afetaram a viabilidade dos ovos e
a -5,1 ºC pelo mesmo tempo ocorrerá inviabilização total dos mesmos.
Gomez-Torres et al. (2012) realizaram estudos da biologia de T. radiata em diferentes
temperaturas e elaboraram a tabela de vida e fertilidade, concluindo-se que a temperatura de
25 ºC é a mais adequada ao desenvolvimento do inseto, por acarretar uma taxa líquida de
reprodução (Ro) de 126,79, ou seja, uma capacidade de aumento de 127 vezes a cada geração.
A ação do parasitoide foi maior entre 25 e 30 ºC, com maior emergência na faixa de 25 a 35
ºC. A razão sexual não foi afetada pela temperatura.
Estes resultados também estão de acordo com os trabalhos de Quilici; Joulain e
Maninkon (1992), que afirmaram que o parasitismo é maior na faixa 25 a 30 ºC, obtendo 115
e 230 ninfas parasitadas, respectivamente. As condições de 20 e 35 ºC são prejudiciais, sendo
observadas, apenas 30 ninfas parasitadas.
Outros autores, trabalhando com uma faixa de temperatura de 20 a 35 ºC, obtiveram
uma longevidade média de 37 a 8 dias, respectivamente, sendo a longevidade dos macho um
pouco inferior àquela registrada para as fêmeas de T. radiata (FAUVERGUE E QUILICI,
1991).

2.4 Zoneamento climático de pragas

Os resultados obtidos em estudos de exigências térmicas apresentam contribuições
importantes para modelos de simulação e de zoneamento ecológico de pragas, onde a
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temperatura entra como um dos fatores imprescindíveis para a determinação do número de
gerações e da previsão de ataques nas diferentes regiões do país (MILANEZ; PARRA, 2000).
O modelo de graus dias presume que a duração do desenvolvimento, relacionado à
temperatura, é constante, sendo o somatório da temperatura computado a partir de um limiar
térmico inferior (temperatura base) (HADDAD; PARRA; MORAES, 1999). Tal modelo,
baseando-se nas exigências térmicas que o inseto necessita para completar determinada fase
do seu ciclo de vida têm sido utilizado para determinar a ocorrência de insetos (PETERSON;
MEYER, 1995; CIVIDANES; FIGUEIREDO, 1997; MEYER; PETERSON, 1998).
Na maioria dos estudos de zoneamento, a temperatura é o principal fator envolvido
(PARRA, 1985; HAMADA et al., 2007), sendo que, nos modelos de previsão, as
temperaturas do ar e do solo são usualmente empregadas como variáveis independentes e os
resultados têm sido aplicados em programas de manejo de pragas, para orientar sobre a época
mais adequada para a realização de amostragens, implementação de medidas de controle,
fornecendo subsídios para um melhor entendimento da dinâmica populacional dos insetospragas e de seus inimigos naturais nos sistemas agrícolas (BERNAL; GONZÁLEZ, 1993;
DAVIS et al., 1996; CIVIDANES; FIGUEIREDO, 1997). A temperatura do solo foi
considerada mais adequada para previsão de ocorrência de pragas do que a temperatura do ar
por apresentar menores discrepâncias em relação ao estimado em modelo (ÁVILA;
MILANEZ; PARRA, 2002).
As exigências térmicas e os estudos biológicos da praga mostram que D. citri no
Brasil suporta temperaturas mais elevadas do que populações dos EUA. Entretanto, há uma
indicação de que acima de 30ºC, o inseto tem o seu desenvolvimento prejudicado. Verificouse também que baixas UR afetam a fase ninfal de D. citri (NAVA et al., 2007).
A temperatura exerce um efeito significativo na taxa de desenvolvimento,
sobrevivência, reprodução e longevidade de D. citri e de seu parasitoide, T. radiata (GOMEZTORRES et al., 2012; PARRA; GOMEZ-TORRES; PAIVA, 2007; NAVA et al., 2007).
Gomez-Torres (2009) elaborou um zoneamento em um mapa de isotermas com base
nas exigências térmicas e higrométricas de D. citri e de T. radiata e verificou que, para cada
geração de D. citri, existem de 2,6 a 3,1; 3,1 a 4,0; 3,1 a 6,3 e 3,1 a 6,3 gerações de T. radiata,
respectivamente, para as regiões Norte, Nordeste, Sudoeste e Sudeste do estado de São Paulo,
levando em consideração simulações em temperaturas constantes.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Estudos biológicos de Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) em
temperaturas alternantes

Para determinar a duração das fases de desenvolvimento de D. citri (ovo-adulto,
incluindo período de pré-oviposição), foram utilizadas plantas de murta (Murraya paniculata
(L.) Jacq. 1820) acondicionadas em tubetes de polietileno preto de 250 mL com substrato
comercial Tropstrato®, adubadas quinzenalmente com solução de fertilizante Peters® 20-2020 a 1%. Plantas com uma haste foram podadas para emissão de brotações preferidas (Fig. 1a)
pelo psilídeo para oviposição de acordo com Diniz (2013). As plantas foram então oferecidas
para oviposição a um casal de D. citri por 24 horas e mantidas em câmara climatizada (25 ± 2
°C; 70 ±10% UR) e fotofase de 14h. Após este período os adultos foram retirados e o número
de ovos, presentes em cada tubete, contados.
Cada tubete foi colocado na tampa de copo de polietileno cristal de 700 ml e sobre ele
foi colocado, outro copo, constituindo assim uma gaiola; o segundo copo, possuía abertura
circular de 2,5 cm de diâmetro na qual foi fixada tela tipo voile para circulação de ar. (Fig.
1b).
Para avaliar a duração do período embrionário em cada uma das temperaturas, os ovos
foram observados diariamente até a eclosão das ninfas; para avaliação do período ninfal, 30
destas ninfas, foram transferidas para novas plantas de murta com o auxílio de um pincel de
apenas uma cerda, para não danificar o inseto. O desenvolvimento ninfal foi acompanhado até
a emergência dos adultos. O período de pré-oviposição foi avaliado da emergência dos
adultos até a colocação do primeiro ovo. Quando as brotações ultrapassavam o tamanho
preferencial para oviposição, eram substituídos por novas brotações. Foram estudadas 10
repetições para cada tratamento.
Os resultados médios do desenvolvimento biológico de D. citri (ovo-adulto, incluindo
período de pré-oviposição) obtidos neste trabalho, foram comparados aos resultados obtidos
por Nakata (2006) e Nava et al. (2007).
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Figura 1 - A- Brotações preferenciais de Murraya paniculata para Diaphorina citri; B-gaiolas
utilizadas para realização dos experimentos com D. citri com temperaturas alternantes

3.2 Estudos biológicos de Tamarixia radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera:
Eulophidae) em temperaturas alternantes

Para determinar a duração do ciclo de desenvolvimento T. radiata (ovo-adulto),
também foram utilizadas plantas de murta em tubetes procedendo-se da mesma forma àquela
utilizada para o psilídeo (item 3.1). No entanto, após a oviposição de D. citri por 24 horas, os
adultos foram retirados e foi permitido o desenvolvimento das ninfas até o quinto ínstar,
mantendo 30 ninfas por gaiola.
Em cada gaiola com a planta e ninfas do psilídeo, foi liberado um casal de T. radiata
com dois dias de idade. Estas foram mantidas por 24 horas em câmara climatizada (25 ± 2 °C;
70 ±10% UR) e fotofase de 14h para parasitismo, após os quais os adultos do parasitoide
foram retirados. As ninfas foram monitoradas diariamente até a emergência dos parasitoides,
avaliando-se 10 repetições (gaiolas) por tratamento.
Os resultados da duração média do desenvolvimento biológico de T. radiata (ovoadulto) obtidos neste trabalho, foram comparados aos valores, em temperaturas constantes,
obtidos por Gómez-Torres (2009).

3.3 Escolha das temperaturas alternantes nos estudos biológicos de D. citri e T. radiata
para cinco regiões citrícolas de São Paulo
Tanto para D. citri quando para T. radiata, procedeu-se da mesma forma, sendo as
gaiolas transferidas para câmaras climatizadas reguladas de acordo com as condições do teste
(Tabela 1).
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As temperaturas foram escolhidas de modo a representar diferentes regiões dentro da
área produtora de Citrus do estado de São Paulo, onde são realizadas liberações do
parasitoide. Utilizaram-se as temperaturas médias diurna e noturna, para as quatro estações do
ano das cidades de Votuporanga (região noroeste), Limeira (região sudeste), Araraquara
(região nordeste), Tatuí e Santa Cruz do Rio Pardo (região sudoeste). Os dados climáticos
foram fornecidos pelo Departamento de Biossistemas da ESALQ/USP.
Com os dados de temperatura máxima e mínima (T) para cada local e estação,
determinados com base nos valores médios de 30 anos gerados a partir de modelos lineares,
que empregam latitude, longitude e altitude como variáveis de entrada (ALVARES et al.,
2013), foi feita uma reconstrução da curva de variação horária da temperatura. Com os dados
horários simulados, foi admitido como T diurna os valores das 8 às 19h e de T noturna, das 20
às 7h. Em seguida, os resultados médios foram arredondados para cada meio grau Celsius,
perfazendo assim 20 combinações de temperatura (tratamentos) de acordo com a Tabela 1. A
média superior de temperatura foi associada à fotofase (12 h) e a média inferior à escotofase
(12 h).

Tabela 1 - Temperatura média diurna e noturna das cidades de Votuporanga, Limeira, Araraquara,
Tatuí e Santa Cruz do Rio Pardo para as quatro estações do ano, baseando-se nas normais
climatológicas das citadas regiões

Cidades
Votuporanga
Limeira
Araraquara
Tatuí
Santa Cruz do Rio Pardo

Temperatura média (ºC) diurna e noturna
Primavera
Verão
Outono
Inverno
27,0 e 22,5
27,5 e 23,5
24,5 e 20,0
24,0 e 19,0
26,0 e 21,0
25,5 e 22,0
22,0 e 17,5
21,5 e 16,0
24,5 e 20,5
26,0 e 22,0
22,0 e 18,0
21,5 e 16,5
24,0 e 20,0
26,0 e 22,0
22,0 e 17,5
20,5 e 16,0
24,5 e 20,0
26,0 e 22,0
22,0 e 18,0
21,5 e 16,5

3.4 Cálculo do número gerações de D. citri e T. radiata

Para determinação do número de gerações das duas espécies, foi considerada a
duração de cada estação de 90, 93, 92 e 90 dias para verão, outono, inverno e primavera
respectivamente, dividindo-se pela duração obtida em cada uma das temperaturas, para todas
as estações, pelo número de dias em cada estação.
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3.5 Determinação da constante térmica (K) para D. citri e T. radiata por meio de
temperaturas alternantes
A temperatura base (Tb) ou limiar térmico de desenvolvimento é a temperatura na
qual o inseto tem um metabolismo muito baixo e o desenvolvimento é praticamente
interrompido, e a constante térmica (K) é a quantidade de energia térmica que a espécie
necessita para completar o seu desenvolvimento, sendo expressa em graus-dias (GD). Os
valores de K foram estimados por meio da seguinte fórmula:
K= D (T-Tb)
Na qual, K= Constante térmica (graus dias); D= Número de dias necessários para
completar o desenvolvimento; T= Temperatura de desenvolvimento (ºC) e Tb= Temperatura
base (ºC). O valor de Tb para D. citri foi determinado em 13,53 ºC (NAVA et al., 2007),
enquanto para T. radiata foi determinado em 7,13ºC (GOMEZ-TORRES, 2009), ambas
resultantes de estudos em temperaturas constantes. Assim, considerando o valor existente de
Tb e o tempo de desenvolvimento dos insetos obtidos em cada combinação de temperatura foi
possível determinar o valor de K para cada condição testada.

3.6 Determinação do fator de correção da constante térmica de D. citri e T. radiata para
as diferentes estações do ano

Segundo Higley, Pedigo e Ostlie (1986) variações de 10-15% em relação ao valor de
K calculado sob temperatura constante são aceitáveis, e fora desta faixa é necessário a
utilização de fatores de correção para se ajustar ao modelo estudado.
Foi considerado o valor estimado de K em condições de temperatura constante
determinado para D. citri de 210,91 GD (K) (NAVA et al., 2007) e para T. radiata de 188,7
graus dias (GD) (GOMEZ-TORRES, 2009); para aqueles valores obtidos para cada localidade
e estação do ano simulada nesta pesquisa (Tabela 1) que superarem 15%, em relação a 210,91
e 188.7 GD, será utilizado um fator de correção que equivale a multiplicação do valor obtido
pela diferença em relação àquele da temperatura constante.
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3.7 Suporte para tomada de decisão referente à liberação de T. radiata no estado de São
Paulo com base no Sistema de Alerta de D. citri desenvolvido pelo FUNDECITRUS,
levando-se em consideração as exigências térmicas de D. citri
Visando aumentar a eficiência do Sistema de Alerta do Fundo de Defesa da
Citricultura (FUNDECITRUS), por meio do uso de novos métodos de controle, não apenas de
inseticidas químicos, foram utilizados os dados do sistema de alerta e os parâmetros
biológicos para D. citri estimados no item 3.3, com a finalidade de propor o momento mais
indicado para liberação de T. radiata, para cidades que representam as diferentes regiões
abrangidas pelo sistema. Com os valores de duração do ciclo biológico de D. citri, estimados
para as cidades de Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo e Votuporanga,
propôs-se a liberação de T. radiata para as regiões correspondentes, sendo elas, Casa Branca,
Avaré, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo e Bebedouro, respectivamente.
O sistema de alerta teve início em 2011, com as regiões de Santa Cruz do Rio Pardo,
e Avaré e atualmente conta com sete regiões. Destas sete regiões, duas (Lins e Frutal), cujas
avaliações foram iniciadas no final de 2015, não serão computadas no presente estudo (Tabela
2).
O sistema de alerta é acionado, com base na coleta de adultos do psilídeo em
armadilhas adesivas amarelas, dispostas nas bordaduras dos pomares comerciais, associando
tal presença com ocorrência de fluxos vegetativos (brotações) dos pomares. O sistema
abrange boa parte do parque citrícola de São Paulo, com um total de 26.000 armadilhas.

Tabela 2 - Informações das regiões abrangidas pelo Sistema de Alerta desenvolvido pelo Fundo de
Defesa da Citricultura (FUNDECITRUS) utilizadas na estimativa do momento ideal de
liberação de Tamarixia radiata
%
N° de vezes
Nº
Área
Nº de
de plantas
em que o
Início do
Regiões
Municípios monitorada
plantas
monitoradas sistema de
monitoramento
monitorados
(mil ha)
(milhões)
em relação
alerta foi
ao total
acionado
Avaré
Nov_11
26
63,7
29,2
92,8
25
Araraquara
Jul_13
23
40,7
18,6
60,3
16
Bebedouro
Nov_13
16
22,7
10,9
62,7
11
Casa Branca
Jul_14
15
26,1
10,6
36,6
9
Santa Cruz
do Rio Pardo
Nov_11
13
20,9
9,7
67,3
25

Foi feita uma estimativa do momento mais adequado para liberação do parasitoide T.
radiata tendo como base a duração do ciclo de desenvolvimento de D. citri (ovo-adulto,
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incluindo período de pré-oviposição), o tempo médio estimado de dispersão do psilídeo de
acordo com a literatura e também a duração dos dois últimos ínstares ninfais do psilídeo.
O cálculo do momento ideal de liberação do parasitoide T. radiata, foi obtido,
utilizando-se a seguinte fórmula:

L= D - (4,5 + d4+d5)
Onde L= dias após o alerta fitossanitário ser acionado, como base para a
recomendação de liberação de T. radiata; D= duração do ciclo biológico de D. citri obtido em
temperaturas alternantes; 4,5= Média do tempo de migração do psilídeo após a emergência,
tomando como base, o trabalho de Kobori; Nakata; Ohto, (2011); d4= duração do quarto ínstar
de desenvolvimento; d5= duração do quinto ínstar de desenvolvimento de D. citri, de acordo
com NAKATA, (2006), pelo fato deste autor estudar o desenvolvimento das fases ninfais de
D. citri em temperaturas que variaram de 15 a 32,5 ºC.
3.8 Análises estatísticas

Os dados de duração média do desenvolvimento biológico obtidos para D. citri (ovoadulto, incluindo período de pré-oviposição) e T. radiata (ovo-adulto) foram submetidos à
análise de variância (ANOVA), e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade avaliando-se os efeitos da estação, bem como da temperatura média diurna e
noturna para condições testadas.
Para estudar se há uma relação linear entre as temperaturas dos municípios e o
número de gerações, foram utilizados modelos de regressão linear, nos quais foram testadas
como variáveis explicativas (independentes): a) temperatura média diurna isoladamente; b) a
temperatura média noturna isoladamente; c) média das temperaturas noturna e diurna; d) a
temperatura média diurna e a noturna (regressão linear múltipla).

Um modelo de regressão linear simples é dado pela seguinte expressão geral:
Y = β0 + β1X + εi
onde Y é a variável resposta (dependente), X é a variável explicativa (independente), β0 é o
intercepto (valor da função para o qual X = 0) e β1 é o coeficiente de inclinação da reta que
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mede o quanto uma variação em X implica uma variação em Y e εi é o erro associado ao
modelo . Para estimar o ajuste do modelo, utilizou-se o coeficiente de determinação ajustado,
r2 (GOTELLI; ELLISON, 2004). O valor de r2/ varia de 0 a 1 e informa a proporção da
variação na variável Y que pode ser atribuída à variação na variável X a partir de uma
regressão linear.
As análises foram realizadas utilizando-se o programa estatístico R® (R Development Core
Team, 2015).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Duração média do desenvolvimento biológico de Diaphorina citri Kuwayama, 1908
(Hemiptera: Liviidae) em temperaturas alternantes

4.1.1 Período embrionário
Foi verificado efeito da temperatura sobre a duração do período embrionário de D.
citri entre os tratamentos que simularam as diferentes localidades (F 4, 216=52,939, P˂0,001) e
as estações do ano (F

3, 216=565,224,

P˂0,001). A interação localidade e estação do ano

também foi significativa (F 12, 216=7,342, P˂0,001).
O psilídeo, D. citri, apresentou uma menor duração do período embrionário no verão
(variando de 2,8 a 4,4 dias) e uma maior no inverno (de 6,9 a 9,9 dias) para quase todas as
cidades estudadas (Figura 2A).
As combinações de temperaturas de 27,5 e 23,5ºC (média diurna e noturna,
respectivamente) e 20,5 e 16,0ºC correspondem às condições extremas aqui testadas e
referem-se as simulações realizadas para Votuporanga no verão e Tatuí no inverno (embora
esta não diferindo estatisticamente de Limeira, Tatuí e Santa Cruz do Rio Pardo),
respectivamente. Nessas condições D. citri necessitou de apenas 2,8 dias para completar o
desenvolvimento embrionário na combinação mais quente e de 9,9 dias para condição mais
fria.
Os resultados obtidos neste trabalho, com simulações de temperaturas alternantes,
indicam que ocorre uma redução nesta fase do desenvolvimento para o outono, verão e
primavera, quando comparados aos resultados encontrados na literatura; no entanto, no
inverno, os resultados se aproximam daqueles citados na literatura para temperaturas
constantes equivalentes (NAKATA, 2006; NAVA et al., 2007).
A fase de ovo é bastante sensível às variações térmicas, com encurtamento do período
embrionário decorrente do incremento térmico (HOWE, 1967).

4.1.2 Período ninfal
A análise de variância mostrou que tratamentos que simularam as diferentes
localidades (F

4, 180=173,41,

P˂0,001) e as variações das estações (F

3, 180=738,26,

P˂0,001)

tiveram efeito sobre a duração da fase ninfal de D. citri. A interação localidade e a estação
também foi significativa (F 12, 180=14,31, P˂0,001).
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Foi observada pouca variação na duração da fase ninfal de D. citri ao compararmos
as estações da primavera, verão e outono (Figura 2 B). As combinações simuladas para
Votuporanga diferiram estatisticamente de todas as simulações feitas para as outras cidades e
em todas as épocas do ano, sendo encontrada na simulação para esta cidade, a menor duração
da fase ninfal (12,3 dias). A maior duração deste período ocorreu no inverno e novamente
para as simulações realizadas para Tatuí (32,9 dias).
Os resultados obtidos estão próximos dos encontrados na literatura, (NAKATA,
2006; NAVA ET AL., 2007), principalmente para as estações mais quentes do ano (verão e
primavera); dessa forma, a temperatura alternante não exerceu grande efeito nesta fase do
desenvolvimento de D. citri quando comparada à temperatura constante.

4.1.3 Período de pré-oviposição
Foi verificado efeito da temperatura sobre a duração do período de pré-oviposição de
D. citri entre os tratamentos que simularam as diferentes localidades (F 4,
e as estações do ano (F

3, 202=227,55,

202=41,47,

P˂0,001)

P˂0,001). A interação localidade e estação também foi

significativa (F 12, 202=17,33, P˂0,001).
O maior período de pré-oviposição foi observado para as simulações de Tatuí, na
estação do inverno, sendo de aproximadamente 32 dias (Figura 2C). Por outro lado, os
menores períodos de pré-oviposição foram verificados na estação da primavera para as
simulações de Limeira e Votuporanga, sendo de 6,8 e 6,9 dias, respectivamente.
A alternância térmica parece não afetar o período de pré-oviposição em relação a
estudos com temperaturas constantes, pois, Liu e Tsai (2000), observaram que em
temperaturas constantes de 15 ºC, a duração desse período é de aproximadamente 40 dias,
próximos aos 32 dias, obtidos neste trabalho com oscilação térmica (20,5 e 16 ºC).
É sabido que D. citri necessita amadurecer os ovários para dar início a colocação de
ovos, como foi demostrado por Nava et al. (2007), onde os autores trabalharam com três
hospedeiros e observaram que este período dura em média 10 dias a 24 ºC ± 2 e não é afetado
pelo hospedeiro.
Diferenças no período de pré-oviposição foram observadas para D. citri, quando esta
praga se alimentava de folhas jovens e folhas maduras, verificando que 88,4% e 33,3% das
fêmeas respectivamente estavam aptas para oviposição após setes dias (UECHI; IWANAMI,
2012). Outro fator que afeta o período de pré-oviposição é a idade do parceiro sexual.
Segundo Wenninger e Hall (2007), quando os machos ou fêmeas jovens copulam com
parceiros sexuais mais velhos, ocorre uma considerável redução neste período.
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Figura 2 - Duração do desenvolvimento biológico de Diaphorina citri em cinco simulações de
temperaturas alternantes, representando as médias de temperatura diurna e noturna de cinco
cidades citrícolas do estado de São Paulo, para as quatro estações do ano. A- Período
embrionário; B- Período ninfal; C- Período de pré-oviposição. Médias seguidas da mesma
letra, não diferem entre si para uma mesma estação pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade
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4.1.4 Duração do ciclo total (ovo-adulto+ período de pré-oviposição)
Foi verificado efeito da temperatura alternante sobre a duração do desenvolvimento
total de D. citri entre os tratamentos que simularam as diferentes localidades (F

4, 12=5,965,

P˂0,01) e as variações das estações do ano (F 3, 12=35,155, P˂0,001).
Apenas o inverno diferiu estatisticamente das demais estações estudadas, quando
comparados dentro de uma mesma cidade (Figura 3). O fator que mais contribuiu para o
prolongamento do ciclo de D. citri para as simulações de Tatuí no inverno, foi o período de
pré-oviposição, esta fase do desenvolvimento foi responsável por alongar o ciclo do psilídeo
em praticamente 32 dias. Parâmetro que não fora considerado em outros trabalhos de
zoneamento da praga, pois Gomez-Torres (2009) considerou no estudo de zoneamento com
base em isotermas, para o estado de São Paulo, um período de pré-oviposição de 10 dias para
todas as condições analisadas.
Limeira

Tatuí

Araraquara

Santa Cruz do
Rio Pardo

Votuporanga

Ovo
Ninfa

Duração (dias)

Pré-oviposição

Figura 3 - Duração do ciclo biológico de Diaphorina citri (ovo-adulto+ período de pré-oviposição) em
cinco cidades citrícolas do estado de São Paulo, com base nas médias de temperatura diurna
e noturna para as quatro estações do ano. Médias seguidas da mesma letra para uma mesma
localidade, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

A menor duração do ciclo biológico de D. citri (ovo-adulto + período de préoviposição) ocorreu no verão para a simulação das temperaturas de Votuporanga, sendo de
22,9 dias, como já era esperado, uma vez que, as combinações simuladas para esta cidade
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apresentam as maiores médias de temperatura noturna e diurna em todas as estações do ano.
Já o ciclo mais longo, ocorreu para as combinações de Tatuí no inverno, sendo de um pouco
mais de 74 dias. Na média geral, para as cidades de Araraquara, Limeira e Santa Cruz do Rio
Pardo foram encontrados resultados semelhantes.
O aumento na duração do ciclo biológico de D. citri nas simulações de Tatuí que
apresenta a menor média de temperatura diurna e noturna durante o inverno (20,5 e 16,0 ºC)
pode ser explicado pelo fato da temperatura noturna aliada a uma baixa temperatura diurna,
está mais próxima à Tb do inseto, que é de 13,53, segundo Nava et al. (2007). Acredita-se que
o inseto teve o seu metabolismo fortemente reduzido o que ocasionou num prolongamento do
ciclo, fato que só foi observado nesta cidade.
Os resultados de duração do ciclo total de D. citri, obtidos no presente trabalho,
diferem dos relatados na literatura (NAKATA, 2006; NAVA et al., 2007), por exemplo, se
comparados os resultados obtidos para Tatuí, com média de temperatura noturna e diurna de
18,3 ºC, a duração total seria de 74,2 dias, enquanto na literatura em temperatura constante, é
observado um período de desenvolvimento de 46 dias (NAKATA, 2006) e 43,5 dias (NAVA
et al., 2007). Essa diferença se deve ao fato dos autores não considerarem o período de préoviposição.
4.2 Duração do ciclo total Tamarixia radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae)

Foi verificado efeito sobre a duração do ciclo biológico do parasitoide entre os
tratamentos que simularam as diferentes localidades (F4, 200=139,56, P< 0,001) e as estações
do ano (F3, 200=573,81, P< 0,001). A interação localidade e estação também foi significativa
(F12, 200=35,11, P< 0,001).
O parasitoide T. radiata, apresentou uma menor duração do ciclo biológico no verão
(variando de 9,8 a 12,5 dias) e uma maior no inverno (de 13,1 a 21,6 dias) para quase todas as
cidades estudadas (Figura 4).
As combinações de temperaturas de 27,5 e 23,5 ºC (média diurna e noturna,
respectivamente) e 20,5 e 16,0 ºC correspondem às condições extremas aqui testadas e
referem-se as simulações feitas para as cidades de Votuporanga no verão e Tatuí no inverno,
respectivamente. Nessas condições o parasitoide necessitou de apenas 9,8 dias para completar
a geração na combinação mais quente e de 21,6 dias para condição mais fria.

Duração (Dias)
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Limeira
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Santa Cruz do Rio Pardo
Votuporanga
Primavera
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Inverno

Estações do ano

Figura 4 - Duração do ciclo biológico de Tamarixia radiata para as simulações realizadas para cinco
cidades citrícolas do estado de São Paulo, com base nas médias de temperatura diurna e
noturna para as quatro estações do ano. Médias seguidas da mesma letra para uma mesma
estação, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Avaliações realizadas por Gomez-Torres et al. (2012) sob temperaturas constantes de
20 e 25 ºC, indicaram valores de ciclo biológico de T. radiata de 18,84 e 15,53 dias,
respectivamente. Nessas mesmas temperaturas constantes, Chien et al. (1993) obtiveram 20,3
e 11,6 dias, respectivamente, valores estes próximos àqueles obtidos neste estudo de 21, 6 e
9,8 dias de duração do ciclo biológico do parasitoide para as combinações de temperatura
mais extremas. Presume-se dessa forma, que a duração do ciclo biológico do parasitoide não é
muito afetada, desenvolvendo sob temperaturas constantes ou alternantes.
Cônsoli e Parra (1995) compararam temperaturas alternantes e constantes, no
desenvolvimento do parasitoide de ovos Trichogramma galloi Zucchi, 1988 (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) e não observaram diferença estatística no número de graus dias
acumulados em ambos os casos.

4.3 Cálculo do número de gerações de D. citri e T. radiata
Com base nos resultados dos parâmetros biológicos, obtidos nas diferentes médias
de temperaturas diurna e noturna para as 20 combinações estudadas, foi possível determinar o
número de gerações de D. citri que podem ocorrer por estação e por ano.
Como já era esperado, por ser uma região com maiores médias de temperatura, a
cidade de Votuporanga correspondente à região noroeste do estado, apresentou o maior
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número de gerações para D. citri para todas as estações. Portanto, considerando-se o período
de pré-oviposição, o número de gerações de D. citri é variável de 9,8 (Tatuí) a 13,4
(Votuporanga) por ano (Tabela 3).

Tabela 3- Número de gerações (ovo-adulto + período de pré-oviposição) de Diaphorina citri em cinco
cidades citrícolas do estado de São Paulo, com base nas médias de temperatura diurna e
noturna para as quatro estações do ano
Estações
Regiões
Limeira
Tatuí
Araraquara
Santa Cruz do
Votuporanga
Rio Pardo
3,1
3,1
3,3
3,3
3,6
Primavera
2,9
3,2
3,2
3,2
3,9
Verão
2,3
2,3
3,0
3,0
3,5
Outono
2,0
1,2
1,8
1,8
2,5
Inverno
Total
10,3 a
9,8 a
12,2 ab
11,2 ab
13,4 b
* Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade

Com base no desenvolvimento em temperaturas alternantes, as simulações realizadas
para Votuporanga e Tatuí, mostraram um maior número de gerações no verão, porém, nas
simulações para Limeira, Araraquara e Santa Cruz do Rio Pardo, o máximo de gerações foi
verificado na primavera. Por outro lado, o menor número de gerações, foi observado para a
estação mais fria do ano, ou seja, o inverno, em todas as combinações estudadas.
O mapa do estado de São Paulo com a localização geográfica das cidades para as quais
foram realizadas as simulações de temperatura, bem como o número de gerações obtidas em
cada uma delas, podem ser visualizadas na Figura 5.
Os trabalhos encontrados na literatura (NAKATA, 2006; NAVA et al., 2007)
relacionados à duração do ciclo biológico de D. citri em diferentes temperaturas, não
mencionam o período de pré-oviposição, dessa forma, apresentarão resultados inferiores aos
encontrados aqui.
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Figura 5 - Número de gerações (período ovo-adulto + período de pré-oviposição) de Diaphorina citri
obtidas em temperaturas alternantes para as quatro estações do ano simulando as condições
de temperatura das cidades de Votuporanga, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo, Limeira
e Tatuí/ SP

Como base na análise de regressão linear, a variável dependente, número de gerações
de D. citri foi melhor explicada pela média das temperaturas diurna e noturna, sendo o ajuste
de 0,73 (Tabela 4).
Tabela 4. Parâmetros estimados para os modelos de regressão linear testados para Diaphorina citri e
respectivos erros padrões (em parênteses)
β0

β1

r2 ajustado

Tdia

-3,871(0,941)

0,278(0,039)

0,72

Tnoite

-1,895(0,658)

0,240(0,034)

0,72

*Tdia / Tnoite

-2,878 (1,464)

0,129(0,172)/0,131(0,148)

0,72

Tmédia

-2,886(0,778)

0,261(0,036)

0,73

Variável
independente

*Para o modelo de regressão múltipla, as variáveis Tdia e Tnoite não foram estatisticamente significantes
a um nível de 5%.

Para T. radiata, os números extremos de gerações do parasitoide também concordaram
com as condições apresentadas para duração variando de 4,3 (Tatuí – inverno) a 9,2
(Votuporanga – verão). Considerando-se o total anual, o número de gerações variou de 31,4 a
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24,3 também para as condições referentes às simulações realizadas para Votuporanga e Tatuí,
respectivamente (Tabela 5).
Tabela 5- Número de gerações de Tamarixia radiata observados para as cidades citrícolas do estado de
São Paulo para as quatro estação do ano
Estações
Regiões
Limeira
Tatuí
Araraquara
Santa Cruz do
Votuporanga
Rio Pardo
Primavera
8,3
7,0
7,3
7,3
8,7
Verão
7,6
7,2
7,2
7,2
9,2
Outono
5,1
5,8
5,8
5,8
6,5
Inverno
5,6
4,3
5,7
5,7
7,0
Total
26,6
24,3
25,4
26,0
31,4

Como base na análise de Regressão linear, a variável dependente, número de gerações
de T. radiata foi melhor explicada pela temperatura diurna, (r2 = 0,88; P < 0,01) (Tabela 6).
Para a maioria dos trabalhos de previsão de ocorrência de pragas ou mesmo de inimigos
naturais, normalmente, apenas a temperatura constante é considerada. No entanto,
Vangansbeke et al. (2015) estudando ácaros predadores e suas presas, demonstrou que o
desenvolvimento destes organismos é longo, quando temperaturas diurnas são alternadas, o
que confirma os resultados da análise de regressão linear, obtidas neste trabalho. Os mesmos
autores observaram que algumas espécies podem não completar o seu desenvolvimento em
temperaturas constantes de 35 ºC; no entanto, outras sobrevivem em temperaturas alternantes,
sendo a diurna de 37,5 ºC e a noturna, mais baixa.

Tabela 6. Parâmetros estimados para os modelos de regressão linear testados para Tamarixia radiata e
respectivos erros padrões (em parênteses)
Variável independente
β0
β1
r2 ajustado
Tdia

-6,349 (1,104)

0,546(0,046)

0,88

Tnoite

-2,048 (1,004)

0,450 (0,051)

0,80

*Tdia / Tnoite

-7,499 (1,720)

0,718 (0,202)/-0,152 (0,174)

0,88

Tmédia

-4,139 (1,050)

0,500 (0,048)

0,85

*Para o modelo de regressão múltipla, a variável Tnoite não foi estatisticamente significante a um nível

de 5%.

O mapa do estado de São Paulo com a localização geográfica das cidades para as quais
foram realizadas as simulações de temperatura, bem como o número de gerações obtidas em
cada uma delas podem ser visualizadas na Figura 6.
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Figura 6 - Número de gerações (período ovo-adulto) de Tamarixia radiata nas quatro estações do ano
simulando as condições de temperatura das cidades de Votuporanga, Araraquara, Santa
Cruz do Rio Pardo, Limeira e Tatuí/ SP

A média anual de gerações obtidas para D. citri e T. radiata por meio do
desenvolvimento em temperaturas alternantes, foi comparado aos resultados obtidos por
Gomez-Torres (2009) estimados com base em temperaturas constantes utilizando o Sistema
de Informação Geográfica (SIG) (Tabela 7). De acordo com os resultados obtidos neste
trabalho, D. citri não se ajusta aos intervalos encontrados para as cidades simuladas de
Votuporanga (região Noroeste), Santa Cruz do Rio Pardo (região Sudoeste) e Araraquara
(Nordeste), sendo a diferença de 0,35, 0,41 e 0,41, respectivamente. Entretanto, em geral a
variação pode ser explicada pelo fato da autora ter considerado um período de pré-oviposição
fixo de 10 dias. Já T. radiata se encontra dentro dos limites encontrados pela referida autora.
Nota-se que, para D. citri, as cidades de Votuporanga, Araraquara e Santa Cruz do Rio
Pardo ultrapassaram os valores e as outras cidades também ficaram próximas a ultrapassá-los,
no entanto a autora considerou um período de pré-oviposição de 10 dias e como verificado
anteriormente, este período pode ultrapassar 30 dias dependendo da temperatura na qual o
inseto está sendo criado.
O estudo não levou em consideração a viabilidade nas diferentes temperaturas, tanto
para D. citri quanto para T. radiata, pois o objetivo era apenas determinar o número de
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gerações. Entretanto, na faixa estudada as mortalidades são próximas, sendo que para D. citri,
apenas a temperatura de 32 ºC causa maior mortalidade (NAVA et al., 2007). Como o
objetivo era definir o início das gerações para liberação dos parasitoides, não interessa na
presente pesquisa, o nível populacional existente, pois o controle deverá ser realizado no
início da população.
Os resultados obtidos por Gomez-Torres (2009) com temperaturas constantes com
relação ao número de gerações de D. citri e T. radiata mostram intervalos mais amplos, por
ter sido feito um zoneamento em um mapa de isotermas. Esta maior amplitude ocorrem, pois,
numa mesma região são englobadas cidades que se encontram em condições diferentes.
Entretanto, os resultados obtidos em temperaturas alternantes encontram-se em geral, dentro
das faixas de valores obtidos com temperaturas constantes, mostrando a adequação do modelo
desenvolvido com tal alternância com a vantagem de que os dados são únicos e facilitam uma
tomada de decisão em programas de MIP.
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Tabela 7 - Número provável de gerações de Diaphorina citri e Tamarixia radiata em cinco cidades citrícolas do estado de São Paulo, com base nas médias de
temperatura diurna e noturna alternantes para as quatro estações do ano em comparação aos dados obtidos em temperaturas constantes

Regiões
Estações/mês

Verão

Outono

Inverno

Primavera

Anual

Votuporanga/ Noroeste Araraquara/Nordeste

Tatuí/Sudoeste

Limeira/Sudeste

SCR Pardo/Sudoeste

D. citri

T. radiata

D. citri

T. radiata

D. citri

T. radiata

D. citri

T. radiata

D. citri

T. radiata

Dezembro

0,44

1,02

0,35

0,80

0,35

0,80

0,32

0,84

0,35

0,80

Janeiro

1,35

3,16

1,09

2,48

1,09

2,48

1,00

2,61

1,09

2,48

Fevereiro

1,22

2,86

0,98

2,24

0,98

2,24

0,90

2,35

0,98

2,24

Março

0,92

2,14

0,74

1,68

0,74

1,68

0,68

1,76

0,74

1,68

Março

0,37

0,69

0,32

0,63

0,25

0,63

0,25

0,55

0,32

0,63

Abril

1,12

2,08

0,95

1,88

0,75

1,88

0,75

1,66

0,95

1,88

Maio

1,15

2,15

0,98

1,94

0,77

1,94

0,77

1,71

0,98

1,94

Junho

0,82

1,53

0,70

1,38

0,55

1,38

0,55

1,22

0,70

1,38

Junho

0,17

0,61

0,15

0,50

0,11

0,37

0,17

0,48

0,15

0,50

Julho

0,66

2,37

0,59

1,93

0,42

1,44

0,66

1,87

0,59

1,93

Agosto

0,66

2,37

0,59

1,93

0,42

1,44

0,66

1,87

0,59

1,93

Setembro

0,47

1,68

0,42

1,37

0,30

1,02

0,47

1,33

0,42

1,37

Setembro

0,32

0,78

0,29

0,65

0,27

0,62

0,28

0,73

0,29

0,65

Outubro

1,24

3,01

1,13

2,52

1,05

2,40

1,07

2,84

1,13

2,52

Novembro

1,20

2,91

1,09

2,44

1,02

2,33

1,04

2,75

1,09

2,44

Dezembro

0,84

2,04

0,63

1,56

0,71

1,63

0,73

1,93

0,63

1,56

13,40

31,40

11,19

25,60

9,81

24,30

10,30

26,60

11,19

25,60

Anual (Gomez-Torres,
2009)
10,78-13,05 31,28-35,23 6,22-10,78

23,40-31,28

3,95-10,78 19,45-31,28 3,95-10,78 19,45-31,28 3,95-10,78 19,45-31,28
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Os resultados das simulações para as cinco cidades do estado de São Paulo mostram
ainda que sempre para uma geração de D. citri existem, pelo menos, duas gerações de T.
radiata, chegando a 2,58 gerações na cidade de Limeira (Tabela 7). Isto vem, mais uma vez,
demonstrar o potencial de T. radiata no controle do psilídeo, vetor do HLB.

4.4 Constante térmica (K) para D. citri e T. radiata por meio de temperaturas alternantes
Para D. citri, quando consideradas as quatro estações do ano, não se verificou um bom
ajuste ao valor previsto no modelo realizado (Tabela 8), entretanto o ajuste para T. radiata foi
melhor (Tabela 9). Segundo Higley, Pedigo e Ostlie (1986), diferenças entre 10 e 15% para
modelos de graus dias, são toleráveis para se estimar a ocorrência dos insetos em um sistema
de manejo integrado de pragas.
Quando se considera D. citri, pode-se notar que na primavera, apenas as simulações
realizadas para Araraquara e Santa Cruz do Rio Pardo, e no outono para estas mesmas duas
cidades e Votuporanga, se adequaram aos limites de diferença aceitos. No verão e no inverno,
nenhuma das cidades simuladas está dentro da diferença entre 10 e 15% para modelos de
graus dias (Figura 7).
Acredita-se que o não ajuste da maior parte dos resultados, quando comparados com a
literatura se deva ao fato de Nava et al. (2007) não terem considerado o período de préoviposição nos seus estudos, ocorrendo como podemos notar, uma discrepância muito grande
nos resultados.
Tabela 8- Diferenças (%) entre os valores de Constante térmica (K) estimados e observados para
Diaphorina citri para as regiões citrícolas do estado de São Paulo estudadas
Estações
K
Regiões
Graus-Dias
Limeira
Tatuí
Araraquara Santa Cruz Votuporanga
(GD)
R. Pardo
Estimado*
210,91
Observado
302,50
249,60
239,20
239,20
280,90
Primavera
Diferença
43,43
18,34
13,41
13,41
33,18
Observado
318,00
298,40
298,40
298,40
274,10
Verão
Diferença
50,78
41,48
41,48
41,48
29,96
Observado
249,20
249,20
204,10
204,10
234,40
Outono
Diferença
18,15
18,15
-3,23
-3,23
11,14
Observado
243,80
350,00
286,40
286,40
299,10
Inverno
Diferença
15,59
65,95
35,79
35,79
41,81
*Segundo Nava et al. (2007).
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Nas simulações feitas para as cidades de Limeira, Tatuí e Votuporanga na primavera,
são necessários fatores de correção de 1,434, 1,183 e 1,332, respectivamente. Por outro lado,
no verão, para Limeira, Tatuí, Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo e Votuporanga, os fatores
de correção, serão de 1,508, 1,415, 1,415, 1,415 e 1,300, respectivamente; no outono, apenas
Limeira e Tatuí, necessitam de ajustes com fatores de correção de 1,182, para ambas as
cidades; no inverno, todas as cidades necessitam de correção, seguindo a mesma ordem para o
verão, tais fatores de correção, serão de 1,156, 1,660, 1,358, 1,358 e 1,418, respectivamente.
Se for considerado o modelo de exigências térmicas estimado por Nakata (2006) para
populações japonesas de D. citri, sujeitas à condições climáticas mais amenas, com valor de
constante térmica de 232,26 GD, ainda assim ocorreriam diferenças, porém menores
comparados aos resultados de Nava et al. (2007).

Verão

Outono

Inverno

300
100
0

Constante (K)

500

Primavera

Araraquara

Limeira

Santa Cruz do
Rio Pardo

Tatuí

Votuporanga

Figura 7 - Constante térmica (K) estimada e observada para Diaphorina citri para
as regiões citrícolas do estado de São Paulo. Linha sólida- constante
térmica estimada segundo Nava et al. (2007); linha pontilhada- limite
de até 15% toleráveis.

Para T. radiata, diferente do que ocorreu para D. citri, apenas nas simulações feitas
para Limeira e Votuporanga no outono e Tatuí no inverno, os resultados de constante térmica
obtidos não validaram o modelo, uma vez que foi verificada uma diferença superior a 15%.
Com relação às estimativas da constante térmica, os valores obtidos para Tatuí
(inverno) e Limeira (outono) foram superiores em mais de 15% em relação ao estimado sob
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temperatura constante, não sendo, ajustadas ao modelo proposto, porém, com o uso do fator
de correção, eles podem ser considerados válidos. Para as demais condições, os valores
ficaram dentro da faixa aceitável.

Tabela 9 - Diferenças (%) entre os valores de Constante térmica (K) estimados e observados, para
Tamarixia radiata para as regiões citrícolas do estado de São Paulo estudadas
Estações
K
Regiões
Graus-Dias
Limeira
Tatuí
Araraquara
Santa
Votuporanga
(GD)
Cruz do
Rio Pardo
Estimado
188,70*
Observado
183,50
192,00
200,80
200,80
181,70
Primavera
Diferença
-2,76
1,75
6,41
6,41
-3,71
Observado
197,80
210,40
210,40
210,40
179,30
Verão
Diferença
4,82
11,50
11,50
11,50
-4,98
Observado
228,30
201,80
205,80
205,80
217,10
Outono
Diferença
20,99
6,94
9,06
9,06
15,05
Observado
192,50
240,60
190,80
190,80
188,50
Inverno
Diferença
2,01
27,50
1,11
1,11
-0,11
*Segundo Gomez-Torres et al. (2012).

Diniz (2013) validando o modelo proposto por Gomez-Torres (2009) para T. radiata,
obteve um bom ajuste dos resultados nas condições de Piracicaba/SP, para o verão, porém, no
inverno, foi obtida uma constante térmica de 252,78 GD, valor este, que difere em 49%,
portanto, acima dos 15% aceitáveis para validação de um modelo (Figura 8). Se os resultados
obtidos neste trabalho, para a cidade de Tatuí no inverno, forem comparados aos de Diniz
(2013), ocorreria uma diferença de apenas 4,82 GD. Para as temperaturas simuladas de
Limeira no outono e Tatuí no inverno, são necessários fatores de correção de 1,210 e 1,275,
respectivamente.

300
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Verão

Outono

Inverno

200
100

150

Constante (K)

250

Primavera

Araraquara

Limeira

Santa Cruz do
Rio Pardo

Tatuí

Votuporanga

Figura 8. Constante térmica (K) estimada e observada para Tamarixia radiata
para as regiões citrícolas do estado de São Paulo. Linha sólidaconstante térmica estimada segundo Gomez-Torres et al. (2012); linha
pontilhada- limite de até 15% toleráveis.

A validação do modelo de exigências térmicas é fundamental, uma vez que a partir
deste modelo, são realizados trabalhos de zoneamento agroclimático de pragas, como aquele
feito por Gomez-Torres (2009) para D. citri. Tal validação permite uma maior acurácia no
manejo de pragas, principalmente com liberação de inimigos naturais. Desta forma, é
recomendável que se realize uma validação em diferentes condições climáticas, ou mesmo,
que se proponham fatores de correção, como sugerido por Carvalho (2003).
Não foi verificada diferença entre os parâmetros biológicos, bem como nas
exigências térmicas, de duas populações de D.citri, embora as mesmas fossem de origens
geográficas distintas (NAVA et al., 2010); os autores atribuíram os resultados ao fato de
embora distantes, as áreas pertencem à mesma região produtora de citros.

4.5 Suporte para tomada de decisão referente à liberação de T. radiata no estado de São
Paulo com base no sistema de alerta de D. citri desenvolvido pelo FUNDECITRUS,
levando-se em consideração as exigências térmicas de D. citri

Por meio da estimativa do momento adequado da liberação, verificou-se uma
variação de 10 a 61 dias nas regiões avaliadas, ou seja, após o alerta, será no primeiro
caso, esperada a migração do inseto e o desenvolvimento dos três primeiros ínstares que
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correspondem a 10 dias; o mesmo se aplica para uma região mais fria, cujo período
corresponde a 61 dias (Tabela 10). Tal cálculo se baseia no fato de que T. radiata, tem
acentuada preferência por ninfas de 4º e 5º ínstares (GOMEZ-TORRES, 2009).

Tabela 10. Dias após o alerta fitossanitário do Fundo de Defesa da Citricultura ser acionado para
realizar liberações de Tamarixia radiata em cinco regiões citrícolas do estado de São Paulo, com
base nas exigências térmicas determinadas em temperaturas alternantes
Estações
Regiões
Primavera
Verão
Outono
Inverno
Avaré
18
12
24
61
Araraquara
16
12
15
36
Bebedouro
14
10
14
36
Casa Branca
16
18
24
31
Santa Cruz do Rio Pardo
16
12
15
39

No verão as liberações são estimadas entre 10 (Bebedouro) e 18 dias (Casa Branca),
após a constatação do psilídeo nas armadilhas amarelas e existência de brotações,
coincidindo, portanto, com o intervalo mais curto entre as liberações para as regiões mais
quentes.
Na primavera, as variações extremas encontradas para liberação dos parasitoides são
14 (Bebedouro) a 18 dias (Avaré), após o alerta fitossanitário; no verão, de 10 (Bebedouro) a
18 dias (Casa Branca); no outono, de 14 (Bebedouro) a 24 dias (Avaré e Santa Cruz do Rio
Pardo) e no inverno, de 31 (Casa Branca) a 61 dias (Avaré).
No ano de 2015, as regiões de Avaré e Santa Cruz do Rio Pardo foram os locais nos
quais o alerta foi acionado o maior número de vezes, portanto, regiões que apresentaram altas
densidades do psilídeo e, consequentemente, maior aplicação de agroquímicos (Figura 9). Em
tais regiões, uma maior eficiência de parasitismo decorrente da liberação em épocas mais
adequadas, pode contribuir para uma redução do uso de produtos fitossanitários, bem como
uma menor chance de contaminação ambiental.
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Figura 9 - Número de vezes em que o Alerta Fitossanitário do Fundo de Defesa da
Citricultura (FUNDECITRUS) foi acionado em 2014 e 2015

Com base nos dados do sistema de alerta fitossanitário, em 2015, nota-se que em
todas as regiões o maior número de alertas observados, ocorre na primavera, seguido do verão
e inverno (Figura 10), que coincide com a época de ocorrência de brotações.
O sistema não foi acionado no outono em nenhuma das regiões e tal fato indica uma
baixa população do psilídeo nesta época, que pode ser decorrente de uma menor
disponibilidade de brotações ou ainda da ação de fatores bióticos, como ação de T. radiata,
uma vez que, de acordo com Diniz (2013), nesta estação é que foram verificados as maiores
taxas de parasitismo. Estes resultados estão de acordo com a literatura, desde que, foi
observado que o aumento populacional de D. citri ocorre no final da primavera e se estende
durante o verão, período em que se têm temperaturas amenas a quentes, umidade relativa alta
e, principalmente, fluxos vegetativos intensos. No período seco e frio (inverno) a população é
baixa em relação ao período chuvoso (primavera/verão) (YAMAMOTO et al., 2001; COSTA
et al., 2006).
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Figura 10 - Regiões abrangidas pelo Sistema de Alerta Fitossanitário do Fundo de Defesa da
Citricultura (FUNDECITRUS) e meses em que o mesmo foi acionado no período
de Janeiro de 2015 a Fevereiro de 2016

Estes resultados permitirão o uso mais eficiente do parasitoide T. radiata,
aumentando a sua atuação como componente auxiliar ao sistema de alerta e ao Manejo
Integrado dessa importante doença, o HLB, desde que validados em campo.
As liberações em pomares comerciais dependerão da utilização de produtos seletivos,
podendo, no entanto, servir também para áreas adjacentes das áreas comerciais, onde se
encontram os focos de contaminação do HLB.
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5 CONCLUSÕES

O número de gerações de Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) e de
Tamarixia radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae), baseando-se em
temperaturas alternantes, é comparável ao modelo desenvolvido em temperaturas constantes;

As variações existentes entre os dois modelos se deve à inclusão do período de pré-oviposição
que é variável em função da temperatura, de 6,8 dias (combinação de 26 e 21 ºC) a 31,4 dias
(combinação de 20,5 e 16,0 ºC);

A previsão do número de gerações, com base na constante térmica se ajusta mais a T. radiata
do que a D. citri, sendo que para esta última o ajuste ocorre principalmente para o outono;

Uma geração de D. citri pode variar de 22,9 a 74,2 dias, respectivamente, no verão para as
simulações de Votuporanga e no inverno para Tatuí;

Uma geração de T. radiata varia de 9,8 a 21,6 dias, respectivamente, no verão e inverno, para
as simulações de Votuporanga e Tatuí;

A relação entre o número de gerações de D. citri: T. radiata no decorrer do ano é variável de
1: 2,34; 1: 2,28; 1: 2,47; 1: 2,58; 1: 2,28, respectivamente para as simulações de Votuporanga,
Araraquara, Tatuí, Limeira e Santa Cruz do Rio Pardo;

Com base na regressão linear, o número de gerações de D. citri é melhor explicado pela
média das temperaturas diurnas e noturnas, enquanto que, para T. radiata apenas pelas
temperaturas noturnas;

Ajustes com fatores de correção são propostos para casos em que a constante térmica
observada em temperaturas alternantes, supera 10-15% do valor determinado em laboratório;

De acordo com as exigências térmicas e biologia de D. citri o momento de liberação do
parasitoide, T. radiata, no estado de São Paulo, é variável de acordo com a região e com a
estação do ano, variando de 10 a 61 dias após o alerta fitossanitário ser acionado (coleta de
psilídeo em armadilha adesiva amarela), coincidente com período de brotações dos citros;
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O número de liberações de T. radiata, recomendadas de acordo com a estimativa proposta,
tende a ser maior nas regiões mais quentes.
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