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Objetivos 

Determinar a resposta fisiológica e comportamental de Diaphorina citri quanto exposto a 

estímulos sonoros (ondas mecânicas) e luminosos (ondas eletromagnéticas), com a 

finalidade de construir um dispositivo protótipo para e controle de D. citri e proteção dos 

pomares cítricos. 

Resumo 

A doença Huanglongbing (HLB, ex-greening), causada por bactérias de floema Candidatus 

liberibacter spp., é a maior ameaça aos pomares citrícolas do País. O HLB ainda não foi 

detectado no Estado da Bahia, porém, estima-se que os prejuízos decorrentes de sua 

introdução no Estado sejam superiores a R$ 1,837 bilhão nos próximos 20 anos se medidas 

de controle do vetor e erradicação não forem tomadas. Não existem métodos de controle 

curativos que possam ser usados em pomares comerciais. Frente ao exposto, no curto 

prazo, a estratégia mais segura de controle de HLB combina o uso de mudas sadias, a 

redução do inóculo (erradicação de plantas doentes) e a redução da transmissão pelo vetor, 

Diaphorina citri. O controle químico de D. citri constitui hoje ferramenta indispensável para o 

manejo do HLB. Contudo, o número de pulverizações com inseticidas é crescente, levando 

a uma condição insustentável do ponto de vista ambiental e econômico, uma vez que 

acarreta em desequilíbrios diversos, aumento de custos e inviabilidade de adoção de 

certificações da qualidade da produção obtida. Fora do cinturão citrícola do Sudeste, as 

demais regiões produtoras não têm perspectiva de uso do controle químico preconizado em 

virtude do baixo poder aquisitivo e produtividade locais. Assim, alternativas de controle de 

D. citri são requeridas em caráter de urgência, principalmente em áreas indenes para o 

HLB, como é o Estado da Bahia. Sendo assim, este projeto propõe-se a apresentar uma 

tecnologia - equipamento auxiliar de monitoramento e controle - que pode ser considerada 

inovadora para o manejo de D. citri. O maior conhecimento da resposta de D. citri à 

utilização de ondas mecânicas e eletromagnéticas (entre elas ultrassom) será fundamental 

para subsidiar a elaboração de instrumentos tecnológicos de apoio ao controle do inseto 

vetor. Assim sendo, o projeto tem como estratégia principal o controle de D. citri, 

transmissor da doença, por meio de ações físicas, com foco em testes preliminares para 

posterior extrapolação para os principais sistemas produtivos localizados em áreas 

produtoras de citros no Estado da Bahia. Espera-se, por meio da estratégia adotada pelo 

projeto, contribuir de forma direta para a redução das taxas de infecções da doença HLB 

pelo controle de seu vetor, D. citri , ou minimizar os efeitos da infestação e erradicação de 

pomares, bem como auxiliar no controle da dispersão de D. citri das áreas indenes de HLB 

para outras áreas de cultivo, valendo-se de uma estratégia seletiva e bem menos 

impactante sobre o meio ambiente. Vale a pena ressaltar que a proposta conta com caráter 

multidisciplinar envolvendo as áreas de entomologia, física, estatística e defesa 

agropecuária e as principais instituições de pesquisa e ensino do Estado da Bahia como a 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB, o 

IF-Baiano e a Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS. 

 


