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Resumo 

 

Devido ao impacto económico que determinadas culturas como o olival exercem no 

nosso país, torna-se imperativo implementar programas de prevenção e controlo da 

Xylella fastidiosa, devendo conhecer-se as maiores suscetibilidades geográficas, por 

forma a se poder atuar atempadamente numa pandemia cuja expressão é silenciosa e 

não existe ainda um tratamento eficaz.  

Este projeto pretendeu identificar e monitorizar os potenciais insetos vetores da doença 

Xylella fastidiosa, nomeadamente insetos da família Aphrophoridae e Cicadellidae, em 

3 parcelas de um olival intensivo, na região do Alentejo.  

Foi realizada a captura dos insetos através do método de varrimento, às infestantes na 

entrelinha em cada uma das parcelas, e através do método de armadilhas cromotrópicas 

amarelas, colocadas em 3 árvores de cada parcela. Os insetos foram posteriormente 

observados e contabilizados em laboratório, onde também se preparou a genitália, para 

que a espécie fosse devidamente identificada. Identificaram-se várias famílias da 

subordem Cicadomorpha e Fulgoromorpha, e fez-se uma comparação entre cada 

método de captura e a parcela onde foi realizada. Constatou-se que a maioria dos 

insetos foi capturada na parcela mais jovem da herdade e apenas um exemplar de 

potencial vetor foi encontrado, sugerindo-se a continuidade de estudos já 

desenvolvidos, com o intuito de controlar a incidência destes insetos na região e avaliar 

quais as cultivares passiveis de oferecerem resistência a esta patologia.    

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Hospedeiro; identificação; morfologia; vetor; Xylella. 
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Abstract 

 

Because of the economic impact that cultures like olive groves have in our country, it’s 

imperative the implementation of programs for the prevention and control of Xylella 

fastidiosa, to know the greatest geographical susceptibilities, in order to be able to act 

in a timely manner, in a pandemic whose expression is silence and there is still no 

effective treatment. 

This project aimed to identify and monitor the potential vectors oh the Xylella fastidiosa, 

that belongs the Aphrophoridae and Cicadellidae families, in 3 plots in an intensive olive 

grove in Alentejo. 

Insects were captured using sweeping method, in weeds between the lines, in the 3 

plots, and using the yellow chromotropic traps the method, placed in 3 trees in each 

plot. Then, the insects were observed and counted in lab, where genitalia were also 

prepared, in order to identify properly the species. Families of Cicadomorpha and 

Fulgoromorpha suborders were found and a comparation between each capture 

method and plot was made. The most of insects were captured in the youngest plot and 

just one specimen of potential vector was found. It was suggested the continuity of this 

kind of studies already developed, because is important control the incidence of these 

insects in the region and evaluate which cultivars can resist this pathology.  
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PARTE I 

1. INTRODUÇÃO 

A Olea europaea, nome comum oliveira, é umas das principais culturas hospedeiras da 

Xylella fastidiosa, uma bactéria que se manifesta de forma silenciosa e que não tem 

tratamento.  

Sendo restrita ao xilema, a Xylella fastidiosa é veiculada por insetos picadores-sugadores 

que se alimentam a partir do fluído xilémico. Visto que os sintomas, a maioria das vezes, 

se manifestam tardiamente, impedindo qualquer medida de controlo, torna-se 

imperativo conhecer os potenciais vetores desta bactéria. 

É fundamental estudar as culturas, perceber quais são mais propícias ao aparecimento 

de determinadas doenças e tentar encontrar medidas que ajudem a prevenir e 

combater este problema que até há pouco tempo não estava presente, mas que 

atualmente pode comprometer gerações de culturas futuras.  

Com este projeto, definiu-se como objetivo principal a identificação e monitorização 

dos potenciais vetores da doença causada pela bactéria Xylella fastidiosa, de forma a 

prevenir e perceber o aparecimento dos mesmos numa cultura como a oliveira, que é 

tão importante para a região do Alentejo.  

Os objetivos secundários prenderam-se com: 

- A captura dos insetos através do método de varrimento no enrelvamento da entrelinha 

em três parcelas num olival intensivo; 

- A recolha dos insetos em armadilhas cromotrópicas amarelas colocadas em três 

oliveiras em cada uma das parcelas; 

- A comparação da amostra recolhida entre cada método de captura e entre cada 

parcela.  
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2. ESTADO DA ARTE 

Atualmente, a Xylella fastidiosa é uma das principais ameaças na agricultura mundial. 

Teve início nos Estados Unidos da América (primeira descoberta em 1987), onde 

devastou videiras, causando a Doença de Pierce; no Canadá originou queimaduras 

foliares em carvalhos; passou pela América do Sul, atingindo a planta do café no Brasil 

em 1995; chegou à Ásia, onde infetou amendoeiras na Índia e em Taiwan causou 

queimaduras foliares na pera asiática (Janse & Obradovic, 2010).  

A importância desta bactéria deve-se, também, ao fato de ser responsável pela 

destruição de grandes olivais na Europa, o primeiro na região de Apúlia, no sul de Itália, 

em Outubro de 2013. Surgiram outros surtos em França, em 2015, e no ano seguinte, 

na Alemanha. Por este motivo, a União Europeia demarcou as zonas afetadas com 

anexação de uma zona tampão, de 10km (Serra, 2016). 

As oliveiras italianas afetadas eram, em grande parte, as mais debilitadas, as que 

apresentavam carências nutritivas, e o vetor encontrado foi o Philaenus spumarius (Sá-

Pereira, 2014), enquanto que nos Estados Unidos se identificou e confirmou o vetor 

instalado Homalodisca vitripennis (Janse & Obradovic, 2010). Nesse país, foram 

analisadas mais de 50 plantas que apresentavam sinais semelhantes aos provocados 

pela X. fastidiosa e constatou-se que a oliveira foi uma das três espécies onde se 

confirmou a presença da bactéria. (Carlucci et al., 2013). 

Segundo Janse & Obradovic (2010), as doenças causadas pela Xylella fastidiosa têm 

maior probabilidade de ocorrer em regiões de clima tropical e subtropical, bem como 

em regiões muito frias. Os autores referem que a Europa ocidental é particularmente 

suscetível ao aparecimento da bactéria, devido ao seu clima mediterrânico, com noites 

quentes, chuvas regulares e alto teor de humidade. Mencionam ainda, conjuntamente 

com o Philaenus spumarius, a Cicadella viridis, como potencial vetor na Europa.  

Sendo a Xylella fastidiosa uma bactéria que ameaça muitas espécies, esta bactéria não 

ataca só oliveiras. No início do ano de 2019 houve um surto de Xylella fastidiosa 

detetado em Portugal, na Lavandula dentada (nome comum alfazema), uma planta sebe 

ornamental. Definiu-se, assim, uma zona demarcada na região Norte do país, que 
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engloba a zona infetada e a zona tampão (Disponivel em: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_me

asures/xylella-fastidiosa/latest-developments_en). 

Em Portugal, além da oliveira (Olea europaea) foram já definidas outras plantas 

hospedeiras desta bactéria, tendo por base o interesse económico que representam, 

como a videira (Vitis vinifera), a amendoeira (Prunus dulcis), a laranjeira (Citrus sinensis), 

o loendro (Nerium oleander) e o carvalho (Quercus faginea) (Sá-Pereira, 2014). Outras 

plantas hospedeiras assintomáticas como certas infestantes (gramíneas), irão ser 

identificadas num capítulo dedicado aos hospedeiros no presente trabalho. A nível 

europeu, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, destacou novas plantas 

hospedeiras como o pistachio (Pistacia vera) ou o caqui-japonês (Diospyrus kaki) (EFSA, 

2020). 

Devido à crescente distribuição de X. fastidiosa, a DGAV atualizou a lista de plantas 

infetadas em Portugal, de acordo com o ofício circular n.º 11/2020, e a União Europeia 

(EU) colocou esta bactéria na lista dos organismos de quarentena e pragas prioritárias, 

com efeito a partir de Dezembro de 2019 (Disponível em: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_

en). 

 

  

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/latest-developments_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/latest-developments_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en
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3. A DOENÇA DE PIERCE 

A Doença de Pierce é causada pela bactéria Xylella fastidiosa, umas das principais 

patologias moleculares das plantas e uma das bactérias de quarentena na UE 

(Disponível em: https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA; Sá-Pereira, 2020).   

 

3.1.  Etiologia  

A denominação da bactéria Xylella foi sugerida por Wells et al. (1987), após terem 

surgido sinais em plantas diferentes causados por bactérias limitadas ao xilema, 

semelhantes aos causados pela Doença de Pierce já anteriormente descoberta. 

A Xylella é composta por uma única espécie, a Xylella fastidiosa. Bioquimicamente 

pertence ao grupo das gram-negativa e cresce lentamente em meios de cultura aeróbia, 

com pH entre 6,5 e 6,9 e temperaturas entre 26 e 28°C, e vive no xilema das plantas 

(Wells et al, 1987).  

Destacam-se 4 subespécies principais: Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa – a mais 

estudada, Xylella fastidiosa subsp. pauca – a que devastou olivais em Itália com a 

variante CoDIRO, Xylella fastidiosa subsp. sandyi, Xylella fastidiosa subsp. multiplex (Sá-

Pereira, 2016). 

 

3.2.  Sintomas 

O diagnóstico da presença de X. fastidiosa é feito visualmente, pelo que se pode 

confundir com situações de stress hídrico ou carências nutritivas, não se podendo 

descartar o diagnóstico laboratorial. O método mais fidedigno é Reação da Polimerase 

em Cadeia (PCR). É extremamente importante fazer observações regulares quer das 

plantas hospedeiras cultivadas, quer das espontâneas, bem como avaliar a presença de 

vetores. 

Especificamente nas oliveiras, os sinais mais comuns da presença de X. fastidiosa são as 

queimaduras foliares, na zona apical ou marginal, com manchas que variam entre o 

amarelo e o castanho, e o rápido declínio das árvores, causando uma morte progressiva 

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA
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em oliveiras envelhecidas e com carências nutritivas, da região apical para a raiz (Sá-

Pereira, 2014; Sá-Pereira, 2016). 

Estes sintomas foram visíveis não só em oliveiras, como também em loendreiros e 

amendoeiras, em Apúlia.  

 
Figura 1- Olival infetado por X. fastidiosa em Puglia (Itália). 

Fonte: https://www.giornaledipuglia.com/2020/06/xylella-marmo-fi-emiliano-sullorlo-di.html 

 

3.3.  Transmissão  

Sabe-se que os potenciais vetores da Xylella fastidiosa possuem uma eficiência de 

transmissão já conhecida, isto é, possuem a capacidade de se alimentar e transmitir a 

bactéria com sucesso, e essa eficiência depende do próprio vetor e das plantas 

hospedeiras (Redak et al., 2004). 

O vetor picador-sugador alimenta-se do xilema da planta infetada e inocula a bactéria 

na planta hospedeira, podendo haver movimento ascendente ou descendente, 

desenvolvendo-se uma infeção sistémica. Aquando do momento da infeção, a bactéria 

multiplica-se em camadas e cria um biofilme, caracterizado por uma fina camada celular. 

A agregação dessas camadas celulares ocorre em detrimento da formação de um 

composto cola, os exopolissacáridos. Deste modo, o fluxo de água, nutrientes e sais 

minerais fica bloqueado, já que o biofilme vai entupir os vasos (Almeida, 2015; Sá-

Pereira, 2014). 

https://www.giornaledipuglia.com/2020/06/xylella-marmo-fi-emiliano-sullorlo-di.html
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Tendo por base alguns estudos consultados, realizados com o intuito de perceber o tipo 

de transmissão, pode afirmar-se que a mesma é persistente, realizada por insetos 

adultos, sendo pouco provável que exista transmissão vertical entre as espécies.  

Muitas vezes a quantidade de xilema sugado pelos insetos vetores não é significativa 

para causar essa transmissão, o que faz com que os resultados de inúmeros testes 

surjam negativos (Almeida, 2015).  

O modo de multiplicação começou por ser estudado através de culturas e 

posteriormente, através de métodos quantitativos de PCR, para extração do DNA.  

É importante realçar que as células bacterianas, apesar de ficarem agregadas às paredes 

do sistema digestivo juntamente com o conteúdo alimentar, não interferem no 

metabolismo do vetor nem causam qualquer tipo de dano nos seus órgãos internos 

(Almeida, 2015). 

 

3.4.  Tratamento 

Não existe, ainda, um tratamento eficaz para a doença causada pela X. fastidiosa.  

Portugal apresenta alguns fatores de risco que facilitam a entrada desta bactéria, como 

a sua localização geográfica, o clima mediterrânico, a existência de potenciais vetores, 

ou a prevalência de plantas hospedeiras (Sá-Pereira, 2019). Por esta razão, todos os 

esforços devem ser encaminhados no sentido da prevenção, crucial para o futuro das 

culturas e da economia. 

Visto que a doença se propaga por ação de insetos vetores, é fundamental quantificar a 

dispersão dos mesmos, saber quais são as áreas de risco, para se poder controlar esses 

insetos, principalmente nos seus estados ninfais, antes de atingirem a fase adulta. 

É recomendada a implementação de medidas fitossanitárias, como a limpeza dos olivais 

(nomeadamente na linha e entrelinha), a poda de ramos que possam apresentar alguns 

sintomas, o uso de cultivares resistentes, a eliminação de plantas doentes e destruição 

de todo o material infetado (Catalano et al., 2019; Sá-Pereira, 2014). 
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As medidas preventivas passam também pela obrigatoriedade de dar conhecimento às 

entidades competentes de qualquer suspeita da presença de X. fastidiosa em Portugal, 

segundo as normas da UE.  

A região mediterrânica está cada vez mais suscetível a uma pandemia causada pela X. 

fastidiosa, suscetibilidade essa causada pelas alterações climáticas que se tornam 

atrativas para o desenvolvimento desta bactéria, e por essa razão várias entidades 

nacionais e internacionais desenvolvem, atualmente, um projeto internacional (H2020) 

que visa a criação de modelos preventivos de ação rápida e modelos preditivos de 

dispersão da doença, tendo por base dados estatísticos fornecidos, criando soluções de 

prevenção e combate à X. fastidiosa (Sá-Pereira, 2020).  

  



   
 

18 
 

4. OS POTENCIAIS VETORES 

A identificação dos insetos vetores de Xylella fastidiosa tem um papel chave para que 

possa existir um maior controlo sobre a disseminação da doença, bem como o 

aparecimento de novas formas de a prevenir. 

O controlo biológico, com agentes biológicos e parasitoides oófagos, e o controlo 

químico, com inseticidas, são considerados cruciais na desaceleração da doença. Certos 

inseticidas sistémicos e repelentes já foram utilizados em vinhas (Janse & Obradovic, 

2010). Para travar a sua propagação deve-se conhecer bem o ciclo biológico dos vetores 

– para que se possa intervir no momento certo, antes de atingir a idade adulta – bem 

como as suas plantas hospedeiras – de forma a poderem ser eliminadas antes da sua 

emergência, deixando as ninfas sem hospedeiro. Uma gestão sustentável do coberto 

vegetal também define a baixa incidência destas espécies numa determinada cultura, 

como foi comprovado em Puglia (Sabaté et al., s.d.) 

À data, os insetos que foram identificados como sendo potenciais vetores da X. 

fastidiosa, quer na literatura, quer em projetos desenvolvidos neste âmbito, pertencem 

a duas grandes famílias, Aphrophoridae e Cicadellidae. As características que 

diferenciam estas espécies, bem como os locais onde predominantemente se 

encontram, serão descritos neste capítulo. 

 

4.1. Família Aphrophoridae  

A família Aphrophoridae pertence à subordem Cicadomorpha, ordem Hemíptera.  

Os géneros Philaenus spumarius (Fig. 2) e Neophilaenus campestris (Fig. 3) são os 

principais vetores da X. fastidiosa, sendo o último o grande responsável pela epidemia 

nos olivais de Itália (Cornara et al., 2019). 

Ambos se caracterizam pela presença de um padrão semelhante a um pente, com uma 

coroa de espinhos ao longo das tíbias e tarsos posteriores (Fig. 4) e apresentam uma 

forma alongada, ao contrário de outros géneros da família Aphrophoridae que têm o 

corpo compacto. 
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Figura 2- Philaenus spumarius. 

Fonte: Adaptado de Cornara et al., 2019 

. 

 

 
Figura 3- Neophilaenus campestris. 

Fonte: Adaptado de Cornara et al., 2019 

 

 

 
Figura 4- Morfologia dos membros posteriores no Philaenus spumarius e no Neophilaenus campestris. 

Fonte: https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=191015 

 

 

O Philaenus spumarius apresenta uma geração por ano, com o pico de captura dos 

adultos a dar-se entre Maio e Junho, em plantas hospedeiras lenhosas e herbáceas, 

tanto mono como dicotiledóneas, deixando um aspeto espumoso nas plantas que 

colonizam. 

https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=191015


   
 

20 
 

Dentro desta espécie, existem vários morfotipos, isto é, diferentes características 

morfológicas que distinguem os indivíduos da mesma espécie uns dos outros, o que faz 

com que a sua identificação seja um processo complexo. 

Através da observação microscópica da genitália, para a qual é necessária a dissecação 

do inseto e a observação dos órgãos genitais masculinos, é possível identificar esta 

espécie de um modo fidedigno (Cornara et al., 2019). 

Um estudo que comprovou que o P. spumarius é um dos principais potenciais vetores 

da X. fastidiosa na Europa foi realizado num dos olivais infetados em Apúlia (Itália). 

Concluiu-se que os insetos desta espécie, capturados através do método de varrimento, 

foram responsáveis por elevadas taxas de infeção de X. fastidiosa, sendo capazes de 

transmitir a doença às plantas hospedeiras, em que a prevalência de insetos numa 

planta estava correlacionada com o nível de infeção nessa mesma planta. A presença de 

colónias de células desta bactéria foi confirmada com a realização de testes de PCR 

(Cornara et al., 2016).  

 

 

4.2. Família Cicadellidae  

Os Cicadellidae pertencem à mesma ordem e subordem que os Aphrophoridae. 

Aqui, destaca-se a espécie Cicadella viridis (L.) (Fig. 5), já identificada como vetor de X. 

fastidiosa na Europa, e a característica mais comum dos indivíduos desta família é a 

presença de pilosidade nas tíbias posteriores.  

Este Cicadellinae (subfamília a que pertence esta espécie) atinge a forma adulta entre 

Julho e Outubro, podendo originar uma ou mais gerações por ano, e caracteriza-se pela 

presença de uma espécie de espinhos nos membros posteriores (Shah et al., 2019). Uma 

forma correta e credível de identificar esta espécie é através da observação da sua 

genitália, depois da mesma ter sido preparada para observação microscópica (Fig. 6). 
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Figura 5- Cicadella viridis.  A- vista dorsal; B- vista 

lateral; C- vista frontal. 
Fonte: Adaptado de Shah et al., 2019. 

 
Figura 6- Aedeagus da Cicadella viridis. C- vista dorsal; 

D- vista ventral. 
Fonte: Adaptado de Shah et al., 2019. 

 

 

Segundo Almeida (2015), as hipóteses de Frazier acerca desta subfamília devem ser 

tomadas como verdadeiras, o que significa que qualquer espécie da subfamília 

Cicadellinae deve ser considerada vetor, até que se consiga provar o contrário. 

 

 

4.3. As Plantas Hospedeiras 

De acordo com a literatura existente, algumas plantas espontâneas foram já 

classificadas como hospedeiras dos potenciais vetores da X. fastidiosa.  

No estudo de Sabaté (IRTA) o potencial vetor Philaenus spumarius foi encontrado em 

plantas como a Sanguisorba minor, a Scabiosa atropurpurea, a Sonchus oleraceus. Além 

destas, e juntamente com o N. campestris, foram recolhidas amostras em Pinus 

halepensis, Pinus pinea, Quercus coccifera, Quercus faginea, Foeniculum vulgare e 

Prunos dulcis (Lago et al., 2020). 

As plantas espontâneas, nas quais se realizou parte da componente prática deste 

projeto, e que são possíveis hospedeiras dos potenciais vetores, estão representadas 

nas Figuras 7-16. 
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Figura 7- Cevada-dos-ratos (Hordeum murinum). 

 
Figura 8- Serralha (Sonchus asper). 

 
Figura 9- Raspa-saias (Picris echioides). 

 
Figura 10- Maria fia (Erodium malacoides). 

 
Figura 11- Sempre-noiva (Polygonum aviculare). 

 
Figura 12- Alpista (Phalaris aquática). 
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Figura 13- Avoadinha (Coniza canadensis). 

 
Figura 14- Erva-moira (Solanum niger). 

 
Figura 15- Balanco (Avena sterilis). 

 
Figura 16- Erva-febra (Lolium rigidum). 
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5. A HERDADE DO MONTE NOVO E FIGUEIRINHA 

A Herdade do Monte Novo e Figueirinha situa-se em São Brissos, distrito de Beja.  

Além dos 175ha de olival, também se podem encontrar nesta Herdade culturas como a 

vinha e o amendoal.  

 

5.1.  As Parcelas 

As parcelas escolhidas para a realização deste projeto situam-se na região ocidental da 

Herdade (Fig. 17). A Parcela A é composta por um olival instalado no ano 2000 e está 

localizada junto à vinha. A Parcela B encontra-se ao lado da Parcela A e é constituída por 

um olival instalado em 2001. Junto da área escolhida para a realização do trabalho, na 

Parcela B, situa-se uma pequena barragem, em paralelo desde a árvore 1 à árvore 9. A 

Parcela C é a primeira parcela visualizada aquando da entrada na Herdade, e está junto 

à adega desde 2002. 

 

 
Figura 17- Mapa da Herdade com indicação das parcelas estudadas. 

 

5.1.1. Condições edafoclimáticas  

As parcelas do olival possuem solo com uma boa estrutura, onde são visíveis o 

arejamento e a boa drenagem entre as partículas que o constituem. São solos com 

textura franco-argilosa, onde é notável a capacidade de retenção da água. 
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Segundo a classificação climática de Koopen, o clima predominante nesta região é o 

mediterrânico, com Invernos chuvosos e Verões quentes e secos.  

 

5.1.2. Variedade cultivada 

Nas três parcelas estudadas, a cultivar de oliveira instalada é a Cobrançosa (Fig. 18). É 

uma variedade predominante em Trás-os-Montes, Beira Alta, Ribatejo e Alentejo. Trata-

se de uma cultivar tolerante ao frio, bastante produtiva e está adaptada à colheita 

mecânica com vibrador de troncos. As oliveiras apresentam um porte médio e folhas 

são elíptico-lanceoladas. 

A Cobrançosa é uma variedade resistente à mosca da azeitona, à gafa e a acidentes 

climatéricos; mas é suscetível à cochonilha, fumagina e olho de pavão. 

O azeite que provém desta variedade é de boa qualidade, com características 

organoléticas que se centram no sabor amargo e picante, proveniente de azeitonas cuja 

colheita foi realizada em verde. 

 

 
Figura 18- Cultivar Cobrançosa. 
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5.1.3. Práticas culturais 

O olival onde decorreu este projeto é do tipo intensivo, porque tem um compasso de 

7x5m. 

Realizam-se várias práticas culturais: fertilização do solo, rega gota-a-gota, controlo de 

infestantes e controlo de pragas e doenças. Na entrelinha existe coberto vegetal de 

plantas espontâneas, com o objetivo de melhorar as características físico-químicas do 

solo, aumentar o seu poder de infiltração, diminuir a evaporação da água para a 

atmosfera, aumentar a biodiversidade e, principalmente, evitar a erosão. A cobertura 

com que é feito o enrelvamento é do tipo vegetal, viva e espontânea (Fig. 19), o que faz 

com que não seja necessário recorrer a sementeiras, tornando as práticas culturais 

menos dispendiosas. Contudo, não dispensa a aplicação de herbicidas na linha.  

Nas Tabelas 1, 2 e 3 encontram-se, respetivamente, os tratamentos inseticidas, 

fungicidas e herbicidas efetuados antes e durante a realização do projeto.  

 

 
Figura 19- Cobertura do solo do tipo vegetal e espontâneo na entrelinha. 

 

 

 



   
 

27 
 

Tabela 1- Tratamentos inseticidas realizados no olival. 

Produto 

Fitofarmacêutico 
Judo® Danadim® 

Família química Piretróide Organofosforado 

Tipo de 

formulação 

Suspensão de cápsulas de 

lambda-cialotrina 

Concentrado para emulsão de 

dimetoato 

Indicação Traça da oliveira 

(Prays oleae) 

Traça da oliveira (Prays oleae) 

e Mosca da azeitona 

(Bactrocera oleae)  

Ação 

Contacto e ingestão – Atua no 

sistema nervoso dos insetos 

alterando o fluxo iónico de 

Sódio 

Sistémico, Contacto e 

Ingestão 

(Aplicado nas larvas/ ninfas 

dos insetos) 

Dose 75ml/ ha 1,2l/ ha 

Datas 
24/06/2019 

01/09/2019 

22/03/2020 

16/08/2019 

19/08/2019 

20/04/2020 

 

 

Tabela 2- Tratamentos fungicidas realizados no olival. 

Produto 

Fitofarmacêutico 
Cuprital® 

Família química Inorgânico 

Tipo de 

formulação 

Pó molhável com 50% (p/p) de cobre 

(sob a forma de oxicloreto de cobre) 

Indicação Cercosporiose, Gafa e 

Olho-de-pavão (Spilocaea oleagina Hughes) 

Ação Ação bacteriostática de prevenção 

Dose 4kg/ ha 

Datas 15/03/2020 

10/05/2020 
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Tabela 3- Tratamentos herbicidas realizados no olival. 

Produto 

Fitofarmacêutico 
Glifosato® Starane® 

Família química Aminoácidos Piridinas 

Tipo de 

formulação 

Solução concentrada (360 g/L 

ou 31% (p/p) de glifosato)  
Concentrado para emulsão 

Indicação Infestantes anuais e vivazes 
Infestantes dicotiledóneas 

anuais 

Ação Sistémico 
Sistémico – Inibe a divisão 

celular no sistema apical 

Dose 4l/ ha 1,5l/ ha 

Datas  
28/11/2019 

26/02/2020 

30/06/2020 

28/11/2019 

26/02/2020 

30/06/2020 
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PARTE II 

1. OBJETIVO 

O principal objetivo deste projeto é identificar os potenciais vetores da doença causada 

pela bactéria Xylella fastidiosa é o grande propósito deste projeto, por forma a alcançar 

a prevenção do aparecimento dos mesmos numa cultura moderna, neste caso a da 

oliveira, com um grande impacto socioeconómico na região do Alentejo.  

Além desta identificação, compararam-se as amostras recolhidas em três parcelas desse 

olival, com dois métodos de captura distintos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

De modo a ser possível capturar, monitorizar e identificar os insetos, enumerou-se o 

material necessário e descreveram-se os procedimentos para as diversas tarefas 

realizadas. 

 

2.1.  Captura dos potenciais vetores 

2.1.1. Material utilizado 

✓ Rede de captura/ caça borboletas 

✓ Armadilhas cromotrópicas amarelas com dupla face 

✓ Sacos de plástico para colocação dos insetos  

✓ Frascos entomológicos de plástico 

✓ Conta-gotas  

✓ Éter 

✓ Óleo de amêndoas doces 

✓ Etanol a 70% e 96% v/v 

✓ Pinça  

✓ Pincel 

✓ Lupa (60mm) 
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2.1.2. Método de captura dos insetos 

Os insetos foram capturados através de duas técnicas: varrimento e armadilha 

cromotrópica, de Agosto de 2019 a Junho 2020 (com interrupção no Inverno), num total 

de 9 datas de amostragem. 

Os varrimentos foram realizados semanal ou quinzenalmente, dependendo das 

condições climáticas, com 30 varrimentos ao longo das espécies espontâneas de uma 

entrelinha, em cada uma das 3 parcelas. Na Parcela A os varrimentos foram realizados 

na entrelinha 4-5; na Parcela B os varrimentos realizaram-se na entrelinha 1-2; e na 

Parcela C os varrimentos decorreram na entrelinha 6-7. Cada captura obtida no 

varrimento foi colocada num saco, devidamente identificado, que continha um pequeno 

papel encharcado em éter. Posteriormente, os sacos foram armazenados num 

congelador até à data da observação em laboratório.  

Nos mesmo dias em que decorreram os varrimentos (à exceção do 1º dia de trabalho 

prático – 21/08/2019) foi feita a recolha de insetos em armadilhas cromotrópicas 

amarelas (Fig. 20 e 21). Foram colocadas 3 armadilhas em cada parcela: na Parcela A e 

B as armadilhas foram colocadas nas oliveiras nº 4, 14 e 24 da 3ª linha; na Parcela C as 

armadilhas foram colocadas nas oliveiras nº 13, 21 e 29 da 8ª linha de árvores. A 

24/10/2019 as armadilhas foram retiradas, por forma a dar início aos trabalhos de 

colheita mecânica da azeitona. Passado o período frio, e quando as condições 

climatéricas assim o permitiram, no dia 29/04/2020, as armadilhas voltaram a ser 

colocadas nas árvores acima descritas, retomando-se o trabalho prático.  

Recolheram-se as amostras de apenas uma das faces das armadilhas com o auxílio de 

um pincel fino e óleo de amêndoas doces. Os insetos foram colocados em frascos 

entomológicos, com álcool a 70% v/v, identificados com a letra da parcela e nº da árvore.
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Figura 20- Armadilha cromotrópica amarela colocada 

numa das oliveiras do estudo. 

 

 
Figura 21- Pormenor da observação dos insetos para 

remoção da armadilha.

2.2.  Observação e monitorização dos insetos 

2.2.1. Material utilizado 

✓ Frascos entomológicos de plástico 

✓ Etanol a 96% v/v 

✓ Caixas de Petri 

✓ Pinça  

✓ Pincel  

✓ Lupa (60mm) 

✓ Microscópio estereoscópico Olympus SZX9  

✓ Máquina fotográfica Canon Power Shot SX510 HS  

 

2.2.2. Método de separação, observação e identificação dos insetos 

Nos dias da identificação e contagem em laboratório, separaram-se os insetos da 

restante fauna e flora capturados nos varrimentos e colocaram-se em placas de Petri 

para a observação microscópica (Fig. 22). Posteriormente, armazenaram-se em frascos 

entomológicos com Etanol a 96% v/v (Fig. 23). 
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Figura 22- Separação da fauna e flora capturadas em 3 varrimentos.

 
Figura 23- Insetos armazenados em frascos entomológicos: A - Provenientes de varrimentos; B - Provenientes de 

armadilhas cromotrópicas. 

 

 

2.3.  Preparação da Genitália 

Para que os insetos fossem devidamente identificados e pudessem ser classificados 

como vetores da Xylella fastidiosa, foi necessário preparar a genitália daqueles que, 

aparentemente, evidenciavam pertencer às famílias a identificar. Este método só 

permite a identificação correta da espécie dos insetos se estes forem machos.  

O procedimento de preparação da genitália, que tinha sido descrito por Cornara et al. 

(2019) mas realizado sob outras condições experimentais, foi o seguinte: 
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1. Ao microscópio e com o auxílio de duas pinças, removeu-se a região mais 

posterior do abdómen do inseto capturado (Fig. 24A); 

2. Colocou-se a amostra num recipiente com Hidróxido de Potássio a 10% v/v e 

aqueceu-se, numa lamparina, durante cerca de 1 minuto 1 (Fig. 24B); 

3. Colocou-se uma gota de glicerina numa lâmina e, sobre esta, a amostra aquecida 

(Fig. 24C); 

4. Separou-se, com o auxílio de duas pinças, o aedeagus (órgão reprodutor 

masculino) da restante região posterior abdominal; 

5. Numa segunda lâmina, colocou-se uma gota de Líquido de Hoyer e, sobre esta, 

o aedeagus, fixando-o com uma lamela (Fig. 24E); 

6. A lâmina preparada deve permanecer cerca de 20 dias na horizontal antes de ser 

manipulada ou arquivada num tabuleiro apropriado. 

Após a preparação da genitália, foram observadas as características do aedeagus para 

posterior identificação da espécie.  

 

 
Figura 24- Exemplo de preparação da genitália do Philaenus spumarius: A- Preparação da região posterior do 
abdómen; B- Aquecimento na lamparina; C- Preparação da 1ª lâmina; D- Observação da região posterior; E- 

Aedeagus extraído e colocado na 2ª lâmina. 

 
1 Não se deve deixar ferver a amostra. Pode ficar com uma consistência mole e dificulte a extração do 
aedeagus. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os varrimentos foram denominados – A, B ou C – tendo em conta a parcela onde foram 

realizados na entrelinha. As armadilhas cromotrópicas amarelas foram denominadas de 

acordo com a parcela e o número da oliveira onde estiveram colocadas – p.e., armadilha 

A4 → armadilha da árvore 4 na parcela A.    

Para entender melhor as espécies capturadas, identificaram-se as suas características e 

discriminou-se a sua taxonomia em tabelas e gráficos.  

 

3.1. Família Aphrophoridae 

Durante a realização deste projeto, apenas na armadilha B24 (24/10/2019) foi 

encontrado um exemplar de Neophilaenus campestris, um dos potenciais vetores da X. 

fastidiosa conhecidos, pertencente à família Aphrophoridae. Através da análise 

microscópica cuidada, foi possível identificar a característica mais relevante nestes 

insetos (Fig. 25). Procedeu-se à observação microscópica da genitália masculina – o 

método de dissecção do inseto previamente descrito – de onde resultou uma lâmina 

preparada com o aedeagus (Fig. 26). 

 

 
Figura 25- Pormenor das tibias posteriores do 

Neophilaenus campestris com coroa de espinhos. 

 
Figura 26- Aedeagus do Neophilaenus campestris 

(vista lateral). 
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No varrimento C de 24/10/2019 foram encontrados outros dois exemplares da família 

Aphrophoridae, também eles do género Neophilaenus, mas não foi possível identificar 

a espécie, visto serem duas fêmeas. Muito provavelmente tratar-se-ia da espécie 

Neophilaenus campestris, tendo em conta a sua distribuição geográfica, mas só a 

genitália permitiria confirmar esta afirmação. 

A Tabela 4 caracteriza os insetos capturados da Família Aphrophoridae, género 

Neophilaenus.  

 

Tabela 4- Identificação das espécies capturadas e observadas da família Aphrophoridae. 

Ordem Hemíptera 

Subordem Cicadomorpha 

Família Aphrophoridae 

Género Neophilaenus campestris 
Neophilaenus 

(Espécie não identificada) 

Imagem          

 

  

   

    

Num dos estudos publicados foram identificados vários Neophilaenus campestris 

capturados através de varrimentos e armadilhas cromotrópicas amarelas em oliveiras 

infetadas e saudáveis (Elbeaino et al., 2014). Ao contrário do que aconteceu noutros 

Dorsal                                                             

Ventral 

                                                             

Dorsal                                                             

Dorsal                                                             Ventral 
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estudos com o mesmo objetivo, aqui não foi identificado nenhum indivíduo Philaenus 

spumarius. A presença desta espécie foi confirmada com uma amostra significativa em 

estudos italianos (Saponari et al., 2014; Elbeaino et al., 2014) e espanhóis (Lopes et al., 

2014), com métodos de captura por varrimento, e onde se analisou o DNA dos insetos 

e das plantas hospedeiras, comprovando a transmissão de X. fastidiosa.   

 

3.2. Família Cicadellidae 

Nas capturas realizadas, principalmente através dos varrimentos, identificaram-se 

inúmeras espécies pertencentes à família Cicadellidae (subordem Cicadomorpha). 

Aquelas que foram observadas microscopicamente estão representadas na Tabela 5. 

Nos varrimentos C (21/08/2019) e B (24/10/2019) foram identificados 2 indivíduos com 

o mesmo morfotipo (1), com a carapaça em mosaico. Através das semelhanças 

evidentes com os Aphrophoridae, inicialmente deduziu-se que pertenciam a esta 

família, mas a analise pormenorizada mostrou que pertencem à subfamília 

Deltocephalinae e que se alimentam do floema. No varrimento C realizado a 

18/09/2019, identificou-se um outro morfotipo (2) de Cicadellidae, cuja subfamília não 

foi identificada. Este individuo possui uma carapaça de tom avermelhado e 

provavelmente também se alimenta do floema nas plantas, não sendo, por essa razão, 

considerado vetor da X. fastidiosa. Na mesma parcela (varrimento C de 24/10/2019) 

foram também observados 2 exemplares pertencentes à família Cicadellidae, com 

morfotipos diferentes entre si (3 e 4) e diferentes também dos morfotipos já 

anteriormente identificados.  

Na armadilha B4 recolhida a 18/09/2019, identificou-se um exemplar da subfamília 

Gallinae, família Cicadellidae. Este individuo, cujo género e espécie não foram 

identificados, alimenta-se do floema, pelo que não pertence ao grupo dos potenciais 

vetores da X. fastidiosa.  

Da variedade de insetos capturados em varrimentos e, sobretudo, armadilhas, 

destacou-se ainda uma amostra abundante de indivíduos que pertenciam a uma outra 

subfamília da Cicadellidae, a Typhlocybinae. Destes, os que estão inseridos na Tabela 5, 
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foram capturados no varrimento C, realizado a 18/06/2020. Salienta-se a pertinência 

desta subfamília, uma vez que todas as armadilhas recolhidas durante os meses em que 

decorreu a componente prática deste projeto continham, continham entre 1 a 25 

Typhlocybinae, perfazendo um total aproximado de 250 indivíduos desta subfamília.  

Num estudo realizado com intuito semelhante, de identificar potenciais vetores de X. 

fastidiosa em três regiões de Espanha, foi também identificado um número considerável 

de Typhlocybinae, muitos dos quais confirmados com a presença de X. fastidiosa, 

detetada nos testes de PCR. Estes indivíduos foram encontrados quer em Olea 

europaea, quer em Vitis vinífera, nesta última em maior abundância, na região da 

Andaluzia, onde também predomina o clima mediterrânico (Lopes et al., 2014). Tendo 

em conta que se situa junto da vinha na Herdade, o facto de se terem identificado 

muitos Typhlocybinae nas armadilhas da parcela A pode estar relacionado com a 

prevalência destes insetos no mesmo hospedeiro. 

À semelhança do presente estudo, também foram identificados indivíduos da subfamília 

Deltocephalinae nas oliveiras da Andaluzia, bem como em gramíneas, capturados 

através do mesmo método, o varrimento (Lopes et al., 2014); e no sul de Itália (Saponari 

et al., 2014).  

 

Tabela 5- Taxonomia das espécies capturadas e observadas da família Cicadellidae. 

Ordem Hemíptera 

Subordem Cicadomorpha 

Família Cicadellidae 

Subfamília 
Deltocephalinae 

Morfotipo 1 

         

 

 

Dorsal                                                        Dorsal                                                        
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Tabela 3 – Continuação. 

Subfamília não 
identificada 

Morfotipo 2 

  

Subfamília não 
identificada 

Morfotipo 3 

 

Subfamília não 
identificada 

Morfotipo 4 

 

Subfamília 
Gallinae 

Morfotipo 1 

      

Subfamília 
Typhlocybinae 

Morfotipo       
1 e 2 

       

 

 

Dorsal                                                        

Dorsal                                                        

Dorsal                                                        

Ventral 

                                                             

Dorsal                                                        Dorsal                                                        

Dorsal                                                        
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3.3. Outras Famílias 

Um achado interessante, e que veio a tornar-se a principal dificuldade na observação e 

identificação dos insetos capturados, foi o surgimento de insetos pertencentes a uma 

subordem diferente da subordem dos potenciais vetores da X. fastidiosa, mas com 

algumas características semelhantes à primeira vista. 

Foram identificados dois indivíduos do género Tettigometra, da família Tettigometridae, 

em duas armadilhas – B24 e C29 (11/10/2019), e um indivíduo da família Delphacidae, 

num dos varrimentos realizados – C (18/06/2020). Inicialmente, e apenas com a 

observação à lupa, estes indivíduos induziam em erro, aparentando tratar-se de 

Aphrophoridade. Apresentam, assim, uma morfologia muito semelhante aos da família 

Aphrophoridae, já que também possuem esporões ao nível nas tíbias posteriores. A 

principal diferença reside, assim, no facto de pertencerem à subordem Fulgoromorpha, 

enquanto que os Aphrophoridae pertencem à subordem Cicadomorpha. Além disso, 

estes insetos alimentam-se do floema, e não do xilema, não podendo por isso ser 

classificados como potenciais vetores da X. fastidiosa. Visualmente distinguem-se dos 

Aphrophoridae porque possuem, antes da inserção das asas, a tégula.  

No estudo citado por Lopes et al. (2014) também foram identificados exemplares de 

Delphacidae nas plantas espontâneas, capturados através de varrimentos. 

Na Tabela 6 estão representados os indivíduos da subordem Fulgoromorpha observados 

microscopicamente.  
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Tabela 6- Taxonomia das espécies capturadas e observadas das famílias Tettigometridae e Delphacidae. 

Ordem Hemíptera 

Subordem Fulgoromorpha 

Família Tettigometridae Delphacidae 

Género Tettigometra (Não identificado) 

Imagem 

           
  

            

 
 

 

 

 

3.4.  Análise dos Resultados 

Na subordem Cicadomorpha (ordem Hemíptera), foi possível identificar 1 espécie, dos 

3 insetos de mesmo género da família Aphrophoridae capturados. De todos os 

Cicadellidae encontrados, distinguiram-se 3 subfamílias (sem identificação de espécie). 

Foram encontradas, ainda, 2 famílias da subordem Fulgoromorpha (ordem Hemíptera) 

– a família Tettigometridae e a família Delphacidae – e identificado 1 género da família 

Tettigometridae (Figuras 27, 28 e 29).  

 

Dorsal                                                                   Ventral 

Dorsal                                                                  Ventral 

Dorsal                                                                    

Ventral 
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Figura 27- Divisão percentual dos Aphrophoridae identificados.  

 

 

 

Figura 28- Divisão percentual de Cicadellidae identificados.2 

 

Figura 29- Divisão percentual de Fulgoromorpha identificados. 

 
2 Apesar de estarem representados 25% de Typhlocybinae do total de Cicadellidae capturados, foi nesta 
subfamília que se verificou uma amostra significativa de insetos (≈250), presentes em praticamente todas 
as armadilhas. Os dados do gráfico dizem respeito apenas aos indivíduos observados. 

Neophilaenus 
campestris

33%

Neophilaenus 
(espécie não 
identificada)

67%

Subfamília 
Deltocephalinae

25%

Subfamília 
Gallinae

12%

Subfamília não 
identificada

38%

Subfamília 
Typlocybinae

25%

Família 
Tettigometridae

67%

Família 
Delphacidae

33%
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Foi na parcela C (aquela que foi instalada mais recentemente e a que se encontra junto 

à adega) onde se capturaram mais insetos que careceram de observação microscópica 

para posterior identificação (Fig. 30). Concluiu-se que, no conjunto de indivíduos 

observados, e pela análise dos gráficos, a maioria foi proveniente de capturas realizadas 

através do método de varrimento que decorreu nas plantas espontâneas da entrelinha, 

local onde se previa maior incidência de potenciais vetores.  

 

 

Figura 30- Divisão percentual dos indivíduos observados capturados nas diferentes parcelas. 

 

De todos os insetos analisados supracitados, nenhum proveio da parcela A. Contudo, 

contabilizou-se, à semelhança do que aconteceu nas outras duas parcelas, uma amostra 

significativa de outros insetos considerados não relevantes ao projeto, e essencialmente 

presentes nas armadilhas cromotrópicas amarelas. 

Comparando o método de captura de insetos (varrimento vs. armadilha cromotrópica) 

com as várias parcelas (A vs. B vs. C), realça-se o facto de ter sido nos varrimentos 

realizados na parcela C que se encontrou a maioria dos indivíduos observados, 

nomeadamente pertencentes à família Aphrophoridae e Cicadellidae (Fig. 31 e 32).  

 

Parcela B
29%

Parcela C
71%
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Figura 31- Comparação do número de indivíduos capturados através de 2 métodos. 

 

 

 

 

Figura 32- Comparação dos insetos capturados nas diferentes parcelas através dos 2 métodos de captura. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela análise geral, realizada durante e após a realização deste trabalho, constatou-se 

que, no local onde foi realizado, não foi identificada uma amostra significativa de insetos 

potenciais vetores da X. fastidiosa, quando comparada com a imensidão de outras 

espécies capturadas. Previa-se que, se existisse uma amostra significativa de potenciais 

vetores, o local mais provável de os encontrar seria nas plantas espontâneas da 

entrelinha, capturados com o método do varrimento. Uma vez que isso não se verificou, 

muito dificilmente se encontraria estes insetos nas armadilhas colocadas nas oliveiras. 

Dos três potenciais vetores da X. fastidiosa que se pretendiam identificar, só um foi 

encontrado, o Neophilaenus campestris, da família Aphrophoridae, não tendo sido 

identificado qualquer exemplar de Philaenus spumarius, o outro potencial vetor da 

mesma família. Do variado conjunto de espécies de Cicadellidae capturadas e 

observadas, não se identificou nenhuma amostra de Cicadella viridis.  

Pode deduzir-se, então, que o fato de existirem muito poucos potenciais vetores, quer 

em abundância quer em frequência, faz com que a probabilidade dos insetos 

identificados de estarem infetados seja diminuta e, consequentemente, haja uma baixa 

probabilidade de infeção por X. fastidiosa nestas oliveiras.   

Propõe-se a continuidade deste projeto, nas mesmas condições em que foi realizado até 

à última data de captura e observação de insetos, de modo a poder concluir-se com mais 

exatidão se a região é ou não propícia ao aparecimento destes insetos.  

Seria interessante comparar este projeto, que decorreu num olival intensivo onde são 

aplicadas distintas práticas culturais, com um projeto realizado com a mesma 

metodologia de trabalho, mas num olival biológico, por forma a confirmar a 

interferência dos produtos fitofarmacêuticos na prevalência de determinadas famílias 

de insetos que fossem posteriormente capturadas e observadas, com o intuito de 

encontrar potenciais vetores; bem como a comparação com um projeto realizado com 

outras cultivares, com o intuito de saber se são mais suscetíveis do que a Cobrançosa 

aos potenciais vetores e, por isso, e por isso, passiveis de ficarem infetadas com X. 

fastidiosa.  
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Pessoalmente, este projeto contribuiu para um grande enriquecimento na área da 

Gestão de Pragas e Doenças: a nível teórico, onde se aprofundaram as características 

dos potenciais vetores de uma bactéria ainda em estudo mas capaz de destruir 

maciçamente uma produção e consequentemente afetar a economia de uma região; e 

a nível prático, onde se aplicaram técnicas de captura e observação de espécies nunca 

antes experimentadas pela autora.   
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ANEXO I – Dados das Capturas 

  21/08/2019  29/08/2019  08/09/2019 

Parcelas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas 

A 

 

13 insetos              
0 vetores 

colocação das 
armadilhas 

 

17 insetos              
0 vetores 

   

18 insetos              
0 vetores 

  
  4 - 0 vetores  4 - 0 vetores 
  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 
  24 – 0 vetores  24 - 0 vetores 
       

  
  

 
  

 
  

B 

 

20 insetos              
0 vetores 

colocação das 
armadilhas  

 

15 insetos              
0 vetores 

   

16 insetos              
0 vetores 

  
  4 - 0 vetores  4 - 0 vetores 
  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 
  24 - 0 vetores  24 - 0 vetores 
       

  
  

 
  

 
  

C 

 
16 insetos              
0 vetores                   

1 Cicadellidae           
1 Provável Ninfa 
de Cicadelidae 

colocação das 
armadilhas  

 

12 insetos              
0 vetores 

   

11 insetos              
0 vetores 

  
  13 - 0 vetores  13 - 0 vetores 
  21 - 0 vetores  21 - 0 vetores 
  29 - 0 vetores  29 - 0 vetores 
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ANEXO I - Continuação 

 

  18/09/2019  11/10/2019  24/10/2019 

Parcelas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas 

A 

 

14 insetos              
0 vetores 

   

15 insetos              
0 vetores 

   

10 insetos              
0 vetores 

  

 4 - 0 vetores  4 - 0 vetores  4 - 0 vetores 

 14 - 0 vetores  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 

 24 - 0 vetores  24 - 0 vetores  24 - 0 vetores 

         

  
        

B 

 

18 insetos              
0 vetores 

4 - 0 vetores  

11 insetos              
0 vetores 

   

8 insetos                 
0 vetores                   

1 Cicadelidae 

  

 1 Cicadelidae  4 - 0 vetores  4 - 0 vetores 

 14 - 0 vetores  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 

 
24 - 0 vetores  24 - 1 

Tettigometridae 
 24 - 1 

Aphrophoridae 

         

  
        

C 

 

10 insetos              
0 vetores                   

1 Cicadelidae 

   

11 insetos              
0 vetores 

   

10 insetos                 
0 vetores                   

2 Cicadelidae          
2 Aphrophoridae 

  

 13 - 0 vetores  13 - 0 vetores  13 - 1 Cicadellidae 

 21 - 0 vetores  21 - 0 vetores  21 - 0 vetores 

 
29 - 0 vetores  29 - 1 

Tettigometridae 
 29 - 0 vetores 
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ANEXO I - Continuação 

 

  20/05/2020  03/06/2020  18/06/2020 

Parcelas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas  Varrimentos  Armadilhas 

A 

 

5 insetos                 
0 vetores             

   

6 insetos                 
0 vetores           

   

18 insetos                 
0 vetores           

  

 4 - 0 vetores  4 - 1 Cicadellidae  4 - 0 vetores 

 14 - 0 vetores  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 

 24 - 0 vetores  24 - 0 vetores  24 - 0 vetores 

         

  
  

 
  

 
  

B 

 

7 insetos                
0 vetores                                

   

5 insetos                 
0 vetores                          

   

21 insetos                 
0 vetores                          

  

 4 - 0 vetores  4 - 0 vetores  4 - 0 vetores 

 14 - 0 vetores  14 - 0 vetores  14 - 0 vetores 

 24 - 0 vetores  24 - 0 vetores  24 - 0 vetores 

   
 

  
 

  

  
  

 
  

 
  

C 

 

 31 insetos             
0 vetores                                  

   

13 insetos              
1 Cicadellidae                                   

   

26 insetos              
2 Cicadellidae         
1 Delphacidae                                 

  

 13 - 0 vetores  13 - 0 vetores  13 - 0 vetores 

 21 - 0 vetores  21 - 0 vetores  21 - 0 vetores 

 29 - 0 vetores  29 - 0 vetores  29 - 0 vetores 
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ANEXO II – Colocação das armadilhas e Captura com varrimento  

A – Colocação de armadilha. B - Árvore 24, parcela A. 

C - Árvore 14, parcela B. D – Árvore 21, parcela C. 

 
E – Varrimento na parcela A. 
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ANEXO III – Imagens da Herdade   

 
A – Vista da parcela A para a vinha. 

 
B – Vista da parcela B para a barragem. 

 
C – Linha da parcela C. 
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Anexo IV – Chave dicotómica para identificação das espécies da 
Família Aphrophoridae 

 

 

Fonte: Cornara et al. (2019) 

 


