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Resumo 
 

A Xylella fastidiosa dispersa-se a distâncias curtas através de insetos e, a longas 

distâncias, pelo movimento de plantas contaminadas. Em Portugal, considera-se que o 

risco de introdução e dispersão é elevado, tendo em conta a importação e circulação na 

União Europeia de material de propagação proveniente de diversas regiões, as 

frequentes infeções assintomáticas, que dificultam a sua deteção precoce e a presença 

no nosso território de espécies de insetos capazes de a dispersarem. 

Assim, face à importância económica da produção de azeitona na região do Baixo 

Alentejo e aos impactos negativos da deteção da Xylella fastidiosa nos olivais e uma vez 

que não existem meios de luta direta, o combate a esta doença passa essencialmente 

por medidas preventivas visando o vetor e o material de multiplicação. 

Com este estudo pretende-se identificar potenciais insetos vetores em olivais 

tradicionais pelo que se efetuaram várias recolhas de insetos em 6 parcelas na região de 

Beja através de varrimentos e armadilhas. 

Após separação e identificação foram detetadas duas espécies de insetos vetores, o 

Philaenus tesselatus e o Neophilaenus campestris e ainda outros potencias vetores como 

insetos do género Euscelis spp. 

Pelo facto do número dos potenciais vetores capturados ser baixo julgamos que a 

probabilidade de se encontrarem infetados é relativamente baixa. 

Este estudo foi limitado a uma época do ano, pelo que em estudos futuros seria 

interessante realizar prospeções que indiquem a variabilidade e  abundância dos insetos 

vetores responsáveis pela propagação da Xylella fastidiosa ao longo do ano e em olivais 

com diversos tipos de enrelvamento. 

 

 

Palavras-chave: Xylella fastidiosa, insetos vetores, propagação, recolhas, olival 
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Abstract 
 

Xylella fastidiosa is dispersed over short distances by insects and over long distances by 

the movement of contaminated plants. In Portugal, it is considered that the risk of 

introduction and dispersion is high, taking into account the importation and circulation 

in the European Union of propagation material from different regions, the frequent 

asymptomatic infections, which make their early detection difficult and the presence in 

the our territory of insect species capable of dispersing it. 

Thus, given the economic importance of olive production in the Baixo Alentejo region 

and the negative impacts of the detection of Xylella fastidiosa in olive groves and since 

there are no means of direct control, the fight against this disease essentially involves 

preventive measures aimed at the vector and the multiplication material. 

The aim of this study is to identify potential vector insects in traditional olive groves, so 

several insect collections were carried out in 6 plots in the region of Beja through 

sweepings and traps. 

After separation and identification, two species of vector insects were detected, 

Philaenus tesselatus and Neophilaenus campestris, as well as other potential vectors 

such as insects of the genus Euscelis spp. 

Because the number of potential vectors captured is low, we believe that the probability 

of being infected is relatively low. 

This study was limited to one season of the year, so in future studies it would be 

interesting to carry out surveys that indicate the variability and abundance of the vector 

insects responsible for the propagation of Xylella fastidiosa throughout the year and in 

olive groves with different types of turf. 

Keywords: Xylella fastidiosa, vector insects, collections, olive grove 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Situação atual 
 

A lista de plantas hospedeiras de Xylella fastidiosa compreende atualmente 638 

espécies vegetais da América, Europa, Médio Oriente e Ásia. (Morelli et al., 2021).  Na 

União Europeia foram identificadas 84 plantas hospedeiras para Xylella fastidiosa. 

(Schneider et al., 2020). Esta espécie é considerada umas das bactérias fito-patogénicas 

mais perigosas do mundo, transmitida por insetos vetores, que se alimentam do xilema 

das plantas hospedeiras.  

Os sintomas típicos associados à Xylella fastidiosa nos diversos hospedeiros incluem, 

necrose marginal foliar, queda das folhas, crescimentos reduzidos, dessecação dos 

ramos e rebentos (Catalano, 2015).  A multiplicação das bactérias com o entupimento 

associado do xilema resulta primeiro em crescimentos decrescentes e redução da 

qualidade dos frutos devido à diminuição do fluxo de água e nutrientes, levando 

eventualmente à morte do hospedeiro (Schneider et al., 2020). 

Em 2013, a subespécie Xylella fastiosa subsp. pauca foi detetada em Apúlia, Itália, 

espalhou-se por uma área de 100 Km em Olea europaea (oliveira), Nerium oleander 

(loendro) e Prunus dulcis (amendoeira) e continua em expansão (White et al. , 2020).   

Atualmente na União Europeia a Xylella fastidiosa está presente em Itália, França, 

Espanha e Portugal, incluindo a subsp. pauca, multiplex e fastidiosa. Como a situação é 

dramática e encontra-se em contínua evolução e ainda pelo facto de não existirem 

tratamentos eficazes para as doenças provocadas pela Xylella fastidiosa, foram 

implementadas a nível europeu e nacional estratégias de controlo que se concentram 

na contenção da doença por remoção do hospedeiro, controlo de insetos vetores, 

restrições à produção e movimentação de materiais vegetativos para plantação. (Sá 

Pereira, 2015) 
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1.2. Aparecimento da Xylella fastidiosa 
 

Segundo retrata Almeida (2015) do Departamento de Ciência, Politica e Gestão 

Ambiental da Universidade da Califórnia, o relatório de Newton Pierce de 1892 no 

Boletim de Patologia Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da 

América marcou o início da investigação científica sobre doenças causadas pela bactéria 

Xylella fastidiosa (Pierce, 1892). Pierce, bacteriologista de formação, foi designado para 

a Califórnia para estudar a “doença da videira da Califórnia”, embora não tenha sido 

capaz de identificar o agente etiológico da doença, o seu trabalho abordou as diferentes 

hipóteses que levaram à conclusão que um agente infecioso microscópico, 

provavelmente um microrganismo, causador da doença. Pierce sugeriu que insectos 

vetores poderiam estar implicados na disseminação do patógenio. Apesar dos esforços, 

a epidemia teve consequências devastadoras na indústria vitivinícola no sul da 

Califórnia. Um relatório de 1939 de D. G. Milbrath num boletim do Departamento de 

Agricultura da Califórnia chamou a doença de “doença de Pierce” (Gardner et al., 1974). 

O agente causal da doença de Pierce e outras doenças provavelmente causadas pelo 

mesmo organismo, conforme determinado por meio de ensaios biológicos, foi 

reconhecida como uma bactéria em 1973 (Goheen et al., 1973). A cultura axênica da 

bactéria foi relatada pela primeira vez em 1978, quando os postulados de Koch foram 

preenchidos para a doença de Pierce (Davis et al., 1978); foi classificada Xylella fastidiosa 

uma década depois (Wells et al., 1987).  

A maior parte do trabalho durante esse período assumiu que a Xylella fastidiosa era um 

grupo de bactérias que causam doenças numa ampla gama de plantas, fato comprovado 

pela genotipagem baseada em DNA para comparar isolados de Xylella fastidiosa 

colonizando diferentes plantas hospedeiras (Chang et al., 1992). 

Atualmente sabe-se que o género Xylella é composto por única espécie designada 

Xylella fastidiosa  Wells et al. É uma bactéria que se encontra exclusivamente no xilema, 

disseminada por insetos picadores sugadores de fluido xilémico e em meios de cultura 

apropriados, apresenta um crescimento lento (Sá Pereira, 2014). 
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1.3. Distribuição Geográfica  
 

Por muitos anos, esta bactéria permaneceu confinada ao continente americano, mas em 

1994 foi detetada na Ásia (Taiwan e Irão), conforme demonstra a figura 1 verificam se 

focos de Xylella fastidiosa um pouco por todo o mundo, com maior concentração nos 

continentes Europeu e Americano. 

 

Figura 1- Distribuição de focos de Xylella fastidiosa detetados no Mundo. (EPPO, 2019)  

Na União Europeia foi detetada pela primeira vez em Itália (Apúlia). Desde 2015 têm 

sido detetados diversos focos causados por diferentes variantes de Xylella fastidiosa em 

várias regiões, nomeadamente na Córsega e em França em 2015 e na Alemanha em 

2016. Em Espanha, em 2016, foram detetados alguns focos nas ilhas Baleares, mas em 

2021 a área total infetada abrangia uma extensão de 2.292 ha com mais de 100.000 

amendoeiras destruídas (Morelli et al., 2021).  

Foram ainda detetados focos em Valência e Madrid em 2017, e Monte Argentário, 

Toscânia, Itália em dezembro de 2018 (Neto, 2017). 

Conforme demonstra a figura 2, os Países do Mediterrâneo são aqueles em que se 

verifica um maior risco na incidência de uma exposição potencial. 
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Figura 2-Cenário de distribuição da Xylella fastidiosa em países na Europa, Médio Oriente e Norte da 
África tendo em conta a classificação de risco face à exposição potencial. (Frem et al., 2020)  

 

Em janeiro de 2019, foi identificada pela primeira vez em Portugal no concelho de Vila 

Nova de Gaia, Porto. Em todos os casos positivos na zona demarcada de Portugal foi 

identificada a subespécie da bactéria Xylella fastidiosa multiplex e apenas a sequência 

genética ST 7 (EPPO, 2019). 

Por informação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária e na sequência da 

deteção do foco de Xylella fastidiosa no Concelho de Vila Nova de Gaia, num canteiro 

de Lavandula dentata, teve início a execução de um plano de ação que incluiu a 

prospeção intensiva da zona infetada e da área circundante para determinação da 

extensão do foco (DGAV, 2021). 

A cerca de 1 km do foco inicial, foram detetadas plantas infetadas de várias espécies de 

ornamentais localizadas num viveiro não comercial. Como conclusão das atividades de 

prospeção foram detetados 32 focos em espaços públicos e jardins particulares do 

concelho de Vila Nova de Gaia. 

Em consequência destas deteções foram sinalizadas (figura 3) a “Área Demarcada” que 

engloba as “Zonas Infetadas”, que inclui todos os vegetais que se encontram num raio 

de 100 m em redor das plantas contaminadas e uma “Zona Tampão”, circundante, de 5 

km de raio (DGAV, 2022). 
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Figura 3 - Zonas demarcadas de Xylella fastidiosa em Portugal – Zonas infetadas e zona tampão (Food 
Safety European Commission, 2022). 

A Comissão Europeia mantem atualizada a informação das áreas demarcadas na UE, 

com base nas notificações dos Estados-membros, disponível no portal da Comissão e da 

DGAV. 

1.4. Descrição e Biologia da Xylella fastidiosa 
 

A Xylella fastidiosa é uma bactéria Gram-negativa, estritamente aeróbica, que coloniza 

os vasos do xilema das plantas (Hopkins, 2014), com um ótimo crescimento de 26 -28o 

C (Janse et al., 2010). Relativamente à classificação taxonómica é do Filo: Proteobacteria, 

da classe: Gammaproteobacteria, da Ordem: Xanthomonadales, da Família: 

Xanthomonadaceae, do género: Xylella, e da espécie Xylella fastidiosa. (Marques & 

Garrido, 2018). Morfologicamente são células não flageladas com dimensões entre 1 a 

4 µm de comprimento e 0,3 a 0,5 µm de diâmetro, em forma de bastonete, que crescem 

lentamente em meios de cultura, motivo pelo qual foi chamada de fastidiosa (Froza, 

2017). 

A Xylella fastidiosa tem sido isolada principalmente em espécies de plantas 

economicamente relevantes o que pode limitar o conhecimento atual da sua 

diversidade genética, uma vez que o isolamento da bactéria de plantas geralmente não 

estudadas pode fornecer informações sobre as relações filogenéticas da bactéria e 

ajudar a esclarecer a história da espécie e das subespécies atualmente aceites.  
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1.5. Plantas hospedeiras 
 

Como já foi referido a Xylella fastidiosa tem a capacidade de infetar uma ampla gama 

de plantas hospedeiras (EFSA, 2020) devido às suas características de plasticidade 

genética, mas diferentes subespécies têm sido associadas a doenças em diferentes 

plantas. Isso significa que dependendo da combinação do hospedeiro-patogénio, uma 

determinada estirpe ou subespécie de Xylella fastidiosa pode ou não induzir o 

desenvolvimento de sintomas da doença de um determinado hospedeiro. A tabela 1 

relaciona as diferentes subespécies com diferentes hospedeiros. 

 

Tabela 1- Subespécies de Xylella fastidiosa e respetivos hospedeiros. (DGAV, 2022) 

Subespécie  Espécies vegetais mais importantes  

Xylella fastidiosa fastidiosa Videira, amendoeira, luzerna 

Xylella fastidiosa multiplex Amendoeira, pessegueiro, ameixeira, 

alperceiro, oliveira, carvalhos, polígalas, 

elmo, girassol, etc. 

Xylella fastidiosa pauca Citrinos, cafeeiro, oliveira 

Xylella fastidiosa sandyi Loendros e outras espécies ornamentais 

Xylella fastidiosa morus Amoreira 

 

A Comissão Europeia emitiu em 2017 uma listagem de todas as plantas hospedeiras no 

território da união europeia e em Portugal existe uma lista, anexo I, em constante 

atualização, pela DGAV, com os géneros e espécies de vegetais detetados infetados na 

zona demarcada de Portugal. 

Em função do hospedeiro infetado, as doenças provocadas pela Xylella fastidiosa são a 

Olive Quick Decline Syndrome (OQDS) na oliveira, a Doença de Pierce (DP) nas videiras, 

a Clorose Variegada dos Citrinos, a Almond Leaf Scorch Disease nas amendoeiras, a 

oleander Leaf Schorf nos loendros, a Phony Peach Disease no pessegueiro, Bacterail Leaf 

Scorch no Quercus e  Mulbery Leaf Schorc na Amoreira. (XF actors, 2022) 
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1.6. Sintomas 
 

Os sintomas da doença são variáveis e naturalmente dependentes do hospedeiro em 

causa. Apesar disso, de um modo geral e porque a bactéria danifica o xilema da planta, 

comprometendo a distribuição de água e sais minerais, os sintomas desta doença são 

muito semelhantes aos vulgarmente associados a stress hídrico (murchidão, 

queimaduras na zona periférica das folhas) ou a carências nutricionais (folhas 

acastanhadas e/ou descoloradas, entre as nervuras). 

A doença causada pela Xylella fastidiosa tem a particularidade de aparentemente poder 

existir um longo período sem sintomas antes do aparecimento dos mesmos, tendo em 

conta a relação entre o hospedeiro e grau de infeção, podem identificar-se situações de 

verdadeira assintomatologia, sintomas ligeiros, intensos ou mesmo morte total da 

planta.  

Em condições laboratoriais controladas os sintomas podem começar após um período 

de 14 meses, tendo em conta a cultivar da oliveira. (White et al., 2020). 

Em campo, nas oliveiras aparecem necroses apicais nas folhas e um declínio rápido das 

plantas envelhecidas, com morte progressiva da zona apical para a raiz.  

Da figura 4 até à figura 10 podemos visualizar exemplos de vários sintomas em 

diferentes hospedeiros.   

 

          

Figura 4-Queima inicial das folhas de oliveira causada por Xylella fastidiosa. (xfactorsproject.eu, 2022) 
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Figura 5 - Fase intermedia de infeção, dessecação dos ramo de oliveiras. (xfactorsproject.eu, 2022) 

 

Figura 6 - Síndrome do declínio rápido das oliveiras, em fase avançada, causada pela Xylella fastidiosa. 
(xfactorsproject.eu, 2022) 

         

Figura  7 - Sintomas da síndrome do declínio rápido das oliveiras, em estádio avançado.                                                          
(xfactorsproject.eu, 2022) 

 

Nas videiras os sintomas são murchidão das folhas, cloroses amareladas e 

avermelhadas, com distribuição irregular e morte progressiva de galhos, ramos e raízes. 

Podem ser ainda observadas manchas verdes de tecido saudável e separação da folha 

do pecíolo – Doença de Pierce. 
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Figura 8- Murchidão das folhas de vinha, cloroses. (EPPO, 2022) 

 

Nos citrinos os sintomas são o aparecimento de manchas cloróticas amarelados de 

bordos irregulares começando pela parte mediana da copa e expandindo-se por toda a 

planta. Doença Clorose Variegada dos citrinos (CVC). 

Nos loendros observam se o amarelecimento das folhas com características de 

queimaduras e necroses. Oleander Leaf Scorch (OLS). 

   

Figura 9 - Murchidão das folhas, cloroses nos loendros. (xfactorsproject.eu, 2022) 

 

Nas amendoeiras observam se padrões irregulares de necroses na folha causando 

queimaduras foliares que conduzem a uma clara diminuição da produtividade, uma 

mortalidade progressiva a partir dos ramos apicais e finalmente morte das arvores 

afetadas – almond leaf scorch disease (ALS). 

          

Figura 10 - Murchidão das folhas, cloroses nas amendoeiras (xfactorsproject.eu, 2022). 
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1.7. Insetos vetores e Xylella fastidiosa  
 

A transmissão da bactéria Xylella fastidiosa é efetuada por insetos picadores-sugadores 

de fluido xilémico, conhecidos por insetos vetores, embora também possa ocorrer de 

através de material de propagação infetado.  

Os insetos vetores de Xylella fastidiosa são sobretudo cigarrinhas da ordem Hemiptera, 

Sub ordem Auchenorrhyncha e Cicadomorpha, da família Cicadellidae, Cicadidae e  

Cercopidae. (Sá Pereira, 2016). 

Atualmente 48 espécies de cigarrinhas são consideradas vetores da bacteria em culturas 

de importância económica relevante (Redak et al., 2004)  

Para a cultura da videira na Califórnia há 13 espécies de cigarrinhas confirmadas como 

vetoras (Redak et al., 2004) porém as espécies Homolodisca vitripennis e Graphocephala 

atropunctata são consideradas as mais importantes por apresentarem grande eficiência 

na infeção. No Brasil há 13 espécies vetores nos citrinos, sendo as espécies Acrogonia 

citrina, Bucephalogonia xanthophis, Dilobopterus costalimai e Oncometopia facialis 

consideradas as mais importantes nesta cultura por serem encontradas com maior 

frequência (Froza, 2017). 

Dado que os insetos vetores detetados em maior abundância no continente americano 

são diferentes dos encontrados na Europa, existe uma diferença entre os patosistemas 

de Xylella fastidiosa na Europa e nos EUA e Brasil, não sendo aplicável os conhecimentos 

e métodos de prevenção e de erradicação utilizados por aqueles países. (Redak, 2004) 

A introdução da Xylella fastidiosa, considerada a causa do Olive Quick Decline Syndrome 

(OQDS) e que levou à morte de oliveiras em Itália, desencadeou a realização de várias 

pesquisas e estudos sobre cigarrinhas, anteriormente negligenciadas como pragas 

agrícolas (Elbeaino et al., 2014). 

Na Europa a espécie vetor mais importante é Philaenus spumarius L. (Hemiptera: 

Aphrophoridae) (Mateus, 2018) 

Atualmente, desconhecem-se ainda vários aspetos da biologia de Aphrophoridae, 

nomeadamente, abundância, distribuição espacial e ecológica, a temperatura ideal de 
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desenvolvimento e plantas hospedeiras alternativas, particularmente nos olivais na 

zona mediterrânica. As investigações de campo realizadas recentemente em olivais de 

diferentes países mediterrânicos têm mostrado a predominância de Aphrophoridae 

como grupo que se alimenta dos fluidos do xilema no ambiente mediterrâneo. A tabela 

2  identifica as principais espécies de insetos vetores. 

Tabela 2 - Principais espécies de insetos vetores. (EFSA, 2020) 

 

As cigarrinhas estão entre os principais insetos fitófagos em regiões temperadas da 

Europa. Apresentam um número relativamente baixo de espécies, são geralmente 

univoltinas, ou seja, possuem uma geração por ano, e os seus cinco instares ninfais 

caracterizam-se pela produção/excreção de um fluido que sugaram das plantas, que 

resulta numa massas espumosa (figura 11) que fica agarrada às plantas herbáceas ou 

lenhosas, que funcionam de abrigo para as ninfas contra a dessecação, a radiação solar 

e a predação (Mateus, 2018). 

 

Figura 11- Ninfa de afroforídio e produção de espuma característica – potencial vector (Mateus, 2018). 
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Os adultos de cigarrinhas são caracterizados pela extraordinária capacidade de salto e 

alimentam-se de vasos do xilema de espécies de plantas herbáceas e lenhosas. (Lago, 

2021) 

Na Europa e também em Portugal, a espécie vetor mais importante é Philaenus 

spumarius L. (Hemiptera: Aphrophoridae), pela frequência e abundância com que tem 

sido encontrada. (Duarte, 2019) 

Os estudos realizados em Itália referem que a bacteria existe no olival e nas infestantes 

herbáceas envolventes colonizadas com o Philaenus spumarius, (Bodino et al., 2020) 

 

1.8. Transmissão de Xylella fastidiosa por insetos vetores 
 

Conforme demonstrado pela figura 12 que apresenta o Ciclo de vida Philaenus 

spumarius, os adultos recém-emergidos (inseto verde) adquirem Xylella fastidiosa 

quando se alimentam de um hospedeiro infectado. O vetor infectado pode então 

transmitir a bactéria para hospedeiros saudáveis , que por sua vez serão infectados 

(Saponari et al.,2014) 

 

 

Figura 12- Ciclo de vida de Philaenus spumarius. (Picciotti et al.,2021) 
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Na primavera as ninfas estão nas plantas infestantes e a partir de maio e em todo o 

verão é possivel encontrar adultos nas copas das oliveiras.  

No outono, os adultos voltam para as infestantes localizadas nas parcelas e áreas 

envolventes ou para outras plantas presentes na vizinhança, onde as fêmeas põem os 

ovos que eclodirão na primavera seguinte. (Bodino et al., 2020). 

A Xylella fastidiosa é transmitida de forma persistente pela seiva do xilema das plantas 

infetadas (Jansen, 2010). O patógenio adere ao intestino do vetor, multiplica-se e forma 

um biofilme. Uma vez que os vetores infetados começam a alimentar-se de uma planta, 

a bactéria deve-se desprender do biofilme do intestino para entrar no xilema, a 

turbulência causada pela ingestão da saliva e ingestão dos fluidos das plantas são 

suficientes para desagregar uma parte do biofilme, levando à injeção de células 

bacterianas livres na planta (Collens et al., 2020). 

O fato de o biofilme aderir ao intestino anterior implica que os estágios de ninfa do vetor 

perdem a infectividade após a muda, pois o intestino anterior é de origem ectodérmica 

e é renovado durante a muda. Como a Xylella fastidiosa coloniza as peças bucais dos 

insetos vetores, os adultos recém-emergidos devem se alimentar de uma planta 

infetada para adquirir a bactéria e espalhá-la. A doença é tão persistente e eficiente 

porque não há período de latência entre aquisição e transmissão. (Catalano et al, .2019) 

A bactéria é persistente nos adultos, porém nas ninfas a bactéria é perdida em cada 

mudança de instar ou emergência dos adultos. 

A eficiência de transmissão de Xylella fastidiosa por cigarrinhas pode ser influenciada 

por diversos fatores como a capacidade de adquirir e inocular o patógenio, que pode 

depender da espécie e da planta hospedeira, a concentração do patógenio nos vasos do 

xilema da planta, do tempo que o inseto permanece e se alimenta da planta e ainda do 

local de alimentação do inseto na própria planta (Popova, 2020). 

Para que a bactéria seja adquirida pelo inseto vetor e o mesmo seja capaz de transmitir 

o patógenio para uma planta sã, apenas uma hora de alimentação é suficiente (não 

havendo período de latência). Entretanto, quanto maior o tempo de alimentação, maior 

a eficiência na transmissão (Fernandez, 2020). 
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A aquisição e transmissão da bactéria pelo inseto vetor é um processo muito complexo, 

devido à dependência de muitas variáveis envolvidas, uma vez que a planta hospedeira, 

o vetor, e o fitopatogenio são influenciados pelos fatores ambientais, nomeadamente 

as condições climáticas, como a temperatura, humidade, vento e precipatação. (Jlilat et 

al,.2021)  

 

1.9. Enquadramento legal  
 

A Xylella fastidiosa está considerada um organismo de quarentena desde o 

aparecimento da bactéria em Itália. A UE, em 2020, elaborou diversas medidas para 

evitar a introdução e propagação da Xylella fastidiosa aplicando a decisão de 

implementação da comissão (EU) 2015/789. Este ato legislativo detalha planos de 

contingência, o estabelecimento de áreas demarcadas, medidas de erradicação e por 

último, medidas de proteção contra Xylella fastidiosa. 

O Decreto-Lei n.º 67/2020, de 15 de setembro, assegura a execução e garante o 

cumprimento, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento 

(UE) n.º 2016/2031, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2016 

relativo a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 da Comissão, de 14 de agosto relativo às 

medidas para impedir a introdução e propagação na União Europeia de Xylella 

fastidiosa. Com a propagação contínua na Europa, no dia 14 Agosto de 2020, a CE 

decidiu revogar (EU) 2015/789 ao introduzir o novo regulamento (EU) 2020/1201, que 

determina que após a deteção de um surto devido a Xylella fastidiosa em qualquer 

estado membro da EU, as autoridades fitossanitárias devem estabelecer uma área 

demarcada, que inclui uma zona infetada que deve ter um raio de 50 metros em redor 

das plantas infetada e uma zona tampão que deve ter uma largura de pelo menos 5 km 

no caso de uma zona infetada estabelecida estar sujeitas as medidas de contenção ou 

de 2.5 km no caso de uma zona infetada estar sujeita a medidas de erradicação. 

Após estabelecimento da legislação comunitária em vigor, Portugal implementa, desde 

2014, um programa nacional de prospeção anual desta bactéria em todo o País.  
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Quando, em janeiro de 2019, foi detetada a presença de Xylella fastidiosa, no Concelho 

de Vila Nova de Gaia foi elaborado um Plano de Ação que estabelece quais as ações 

necessárias à erradicação de Xylella fastidiosa nas áreas onde é detetada. Ficou definido 

que nos locais onde a bactéria fosse detetada e nas áreas circundantes seriam realizadas 

prospeções intensivas, quer em plantas, quer em potenciais vetores da bactéria, com 

recolha de amostras para identificação e análise laboratorial, resultando a delimitação 

da área afetada - zona demarcada. Essa zona demarcada é sujeita a medidas de proteção 

fitossanitária que incluem a destruição das plantas infetadas e potencialmente 

infetadas, e restrições ao movimento para fora de plantas suscetíveis à bactéria. 

Tanto o plano de contingência, como o plano de ação são coordenados pela DGAV, na 

qualidade de Autoridade Fitossanitária Nacional e, para as concretizações dos planos foi 

constituído um Grupo de Acompanhamento coordenado pela DGAV, e que integra 

representantes da Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP), Direções 

Regionais de Agricultura das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (DRA), 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). 

 

 

1.10. O olival e a importância regional da olivicultura 
 

A oliveira é uma espécie autóctone na região Mediterrânica. No Alentejo foi cultivada 

durante séculos em regime de sequeiro. Apresentou nas últimas décadas um fortíssimo 

desenvolvimento tecnológico associado ao regadio, possibilitando a transformação de 

olivais tradicionais em modernos no que respeita a novas tecnologia na apanha da 

azeitona, no uso eficiente da água com menores consumos e no aumento exponencial 

de produtividade. 

O olival ocupa em Portugal uma área de 379.444 ha (EDIA, 2020) sendo o Alentejo a 

região do país que mais azeitona e azeite produz e que ocupa atualmente uma área de 

199.803 ha. Em 2021 foram inscritos 70.233 ha de olival nos aproveitamentos 

hidroagrícolas do Empreendimento Fins Múltiplos do Alqueva. 
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No Alentejo, a média de produção dos olivais é de cerca de três toneladas de azeitona 

por hectare, mas nos olivais modernos em plena produção conseguem-se médias de 10 

a 12 toneladas por hectare. A produção de azeitona em 2020 em Portugal foi de 772.578 

toneladas, sendo que no Alentejo foram produzidas 552.650 toneladas. 

De acordo com o último relatório do Centro de Pesquisa da Comissão Europeia, a 

disseminação da Xylella fastidiosa poderá custar anualmente à UE cerca de 5,5 mil 

milhões de euros em perdas de produção e 0,7 mil milhões em euros em exportação. 

Quanto ao emprego, as previsões apontam para uma redução de 300 mil postos de 

trabalho em atividade relacionadas com a produção de azeitonas, citrinos, amêndoas e 

uvas. Em Portugal, as perdas, no caso da doença se estender aos olivais do Pais, poderão 

ascender aos 105 milhões de euros anuais.  

 

1.11. Objetivos do estudo 
 

Pela importância da olivicultura em Portugal, particularmente no Alentejo, será 

fundamental exercer uma vigilância intensiva para detetar qualquer introdução da 

bactéria. As principais vias de introdução da Xylella fastidiosa no olival podem estar 

associadas à utilização de plantas contaminadas, não sujeitas a controlo e certificação 

ou através de insetos vetores contaminados provenientes de vegetação espontânea 

contaminada, que constitui um foco de infeção.  

O objetivo deste estudo é realizar uma monitorização dos insetos vetores existentes em 

várias parcelas do Baixo Alentejo, em olivais tradicionais biológicos e contribuir para um 

plano de monitorização contínua dos vetores, prevenindo e ou limitando a ocorrência 

de OQDS. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Área de estudo 
 

O estudo foi realizado na região do Baixo Alentejo, no concelho de Beja em parcelas com 

solos englobados na RAN (Reserva Agrícola Nacional) e inseridas nos perímetros de rega 

de Alqueva. 

As paisagens agrícolas desta região são geralmente dominadas por olivais, culturas de 

regadio como o milho e a colza, culturas permanentes de frutos secos, vinha, cereais e 

pastagens. 

Em termos climatéricos, o Baixo Alentejo é uma região de clima mediterrânico. 

A monitorização dos insetos vetores foi realizada em parcelas nos arredores de Beja que 

são compostas por olivais tradicionais, de variedade Galega, em modo de Produção 

Integrada, ou seja, possui um "sistema agrícola de produção de alimentos de alta 

qualidade e de outros produtos utilizando recursos e mecanismos de regulação naturais, 

em substituição de fatores poluentes de modo a assegurar uma agricultura sustentável". 

"O uso de métodos biológicos, biotécnicos e químicos são equilibrados, considerando a 

proteção do meio ambiente, a rentabilidade e os requisitos sociais" (DGADR, 2022). 

 A Galega é uma variedade predominante na Beira Interior, Ribatejo, Alentejo, Algarve 

e em Espanha (Huelva e Extremadura), caracterizada pela sua rusticidade, bastante 

tolerante à seca, mas sensível ao frio, muito produtiva e de grande alternância com uma 

entrada em produção precoce. Caracteriza-se ainda por ser pouco apropriada à colheita 

mecânica com vibrador. 

A árvore tem um vigor elevado com porte ereto, as folhas têm forma elíptico-lanceolada 

e o fruto tem forma ovoide assimétrica. 

Esta cultivar está incluída na DOP “Azeites de Beira Alta”, “Azeites Beira Baixa”, “Azeites 

Ribatejo”, “Azeites Alentejo Interior” e “Azeites de Moura”. (DGADR, 2022) 
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A vegetação espontânea de todas as parcelas é composta por uma grande variedade de 

plantas, algumas das quais identificadas como possíveis hospedeiras dos potenciais 

vetores. 

As seis parcelas estão localizadas no concelho de Beja dispersas por várias freguesias, 

(figura 13), e são identificadas neste trabalho pelo nome do lugar ou localidade mais 

próxima.  

 

Figura 13 – Localização da área de estudo. A – Enquadramento da localização das parcelas na região do 
Baixo Alentejo em Portugal. B – Localização dos pontos de amostragem na região de Beja. Ponto 1 – Base 
Aérea; Ponto 2 – Beringel; Ponto 3 – Centro Hortofrutícola da ESA; Ponto 4 –São Matias; Ponto 5 – 
Quintos; Ponto 6 - Mombeja 

 

2.1.1. Parcela Base Aérea 
 

A parcela 2201212386001 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada por Base Aérea, 

localiza-se no concelho de Beja, freguesia de Trigaches e São Brissos com 3, 31 hectares, 

(figura 14).  

A B 
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Figura 14 -Parcela “Base Área”. A- Ortofotomapa da área da parcela. B- Aspeto geral do olival 

 

É composta por um olival tradicional de sequeiro, a um compasso de 15 x 15 m, com 

cerca de 70 anos, no qual foi efetuada uma poda de regeneração no ano de 2021, com 

vegetação espontânea em toda a área da parcela. 

Conforme se pode observar pela figura 14 B. o olival está particamente ao abandono, a 

paisagem envolvente é caraterizada por culturas de regadio por pivots e culturas 

cerealíferas de sequeiro. 

   

2.1.2. Parcela Mombeja 
 

As parcelas 2111180480001 e 2111180481038 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada 

como Mombeja, localizam-se no concelho de Beja, na Freguesia de Santa Vitória e 

Mombeja e perfazem a área de com 1,68 ha. 

São compostas por olival tradicional de sequeiro, em modo de proteção integrada 

biológico, com oliveiras da variedade Galega Grada, com árvores com cerca de 20 anos 

com um compasso de 10 x 10 m e vegetação espontânea em toda a área  (figura 15). 

A B 
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Figura 15 - Parcela “Mombeja”. A- Ortofotomapa da área da parcela. B- Aspeto geral do olival 

 

A paisagem envolvente é constituída por várias pequenas parcelas de olivais tradicionais 

com as mesmas características da parcela em estudo, outras áreas de culturas de 

sequeiro e a sudeste encontra-se um olival em sebe de grande dimensão.      

 

2.1.3. Parcela Beringel 
 

A parcela 2121210390005 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada por Beringel, localiza 

se no concelho de Beja, freguesia de Beringel com 0, 96 ha. 

É composta por um olival tradicional de sequeiro, com árvores com cerca de 80 anos 

com um compasso regular de 15 x 15 m,  de variedade Galega Grada (figura 16). A área 

possui um coberto vegetal natural espontâneo. 

    

Figura 16 - Parcela “Beringel”. A- Ortofotomapa da área da parcela. B- Aspeto geral do olival 

A B 

A B 
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A parcela em causa localiza-se a poucos metros da barragem do Pisão, e confina com uma área 

plantada de colza, a restante envolvente engloba pequenas parcelas de olival tradicional e 

diversas culturas de sequeiro nomeadamente trigo.  

   

 

2.1.4. Parcela Quintos 

 

A parcela 2251105532408 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada por Quintos, localiza-

se no concelho de Beja, freguesia de Santa Clara do Louredo com 2,56 ha. 

É composta por um olival de variedade Galega, a um compasso de 7 x 7 m com rega gota 

a gota, plantado em 2018, onde foi realizado um controlo de vegetação espontânea 

química na linha de plantação e onde permanece a entrelinha com enrelvamento 

permanente espontâneo (figura 17).  

 

     

 

     

 

 

 

 

 

Figura 17 - Parcela “Quintos”. A- Ortofotomapa da área da parcela. B- Aspeto geral do olival 

 

A área da parcela apresenta um ligeiro declive que termina num ribeiro, com vegetação 

ribeirinha sendo que do lado sul confina com uma plantação de nectarinas. A paisagem 

envolvente caracteriza-se por várias culturas de regadio de rega por pivot e áreas de 

montado de azinho com cultura de cereais. 

 

A B 
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2.1.5. Parcela E.S.A.  
 

A parcela 2221184115004 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada como ESA, com 1,76 

ha, localiza-se na União de freguesias de Santiago Maior e São João Batista composta 

por olival da variedade Galega, com um compasso regular de 7 x 5 m onde se realizaram 

várias práticas culturais, nomeadamente o controlo de infestantes com corta mato e 

uma ligeira gradagem no limite do olival. Na linha existe coberto vegetal de plantas 

espontâneas (figura 18). 

 

       

 

Figura 18 - Parcela “ESA. A- Ortofotomapa da área da parcela. B e C- Aspeto geral do olival 

. 

 

A parcela localiza-se no Centro Hortofrutícola do IPBeja, a sua envolvente é 

caracterizada por diversas culturas de áreas reduzidas, nomeadamente nogueira, 

figueira, amendoeira, ameixeira, citrinos e culturas hortícolas de ar livre e em cultura 

protegida.     

A 

B 

C 

B 
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Na paisagem circundante existem áreas com culturas de sequeiro, sendo também a 

parcela mais próxima da cidade de Beja. 

 

2.1.6. Parcela S. Matias  
 

A parcela 2241265356001 (ISIP, IFAP), aqui por diante designada por S. Matias, tem 1, 

47 ha e localiza-se mesmo à entrada da aldeia de S. Matias. Composta por um olival com 

cerca de 30 anos de variedade Galega, com um compasso regular de 7 x 7 m onde foi 

realizada uma sementeira de trigo na entrelinha, sendo que na linha se mantêm um 

coberto vegetal de plantas espontâneas (figura 19). 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Parcela “S. Matias” A- Ortofotomapa da área da parcela. B- Aspeto geral das oliveiras que 
compõem o olival 

 

 

2.2. As plantas hospedeiras  

 

 A Xylella fastidiosa tem uma vasta gama de plantas hospedeiras, incluindo variadíssimas 

espécies de plantas espontâneas. (Sá Pereira, 2015) 

Foram identificadas, com a ajuda dos Manuais Ilustrados das Espécies da Flora 

Portuguesa e os Manuais das Infestantes de culturas de sequeiro do Alentejo e das 

infestantes da cultura do tomate, nas parcelas em estudo neste trabalho as plantas 

espontâneas que não estão classificadas como potenciais plantas hospedeiras, 

A 

B 
B 
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nomeadamente Daucus carota (cenoura brava); Beta marítima (acelga brava); 

Foeniculum vulgare (funcho); Spergularia purpúrea (sapinho roxo); Papaver roehas 

(papoila); Coestephus myconis (pampilho de micão), Bromus diandrus (espigão) entre 

outros. (Vasconcelos et al. a) e b), 2000) 

Na figura 20, constam espécies vegetais potenciais hospedeiras que já foram detetadas 

infetadas, pela Xylella fastidiosa, na zona demarcada de Portugal, ou que constam da 

lista de hospedeiras identificadas na listagem da EFSA Update of the Xylella spp. host 

plant database. 
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Figura 20 - Plantas hospedeiras 

A - Lavatera cretica (Malva bastarda); B - Silbybum marianum (Cardo mariano); C - Phalaris spp  
(Alpista); D - Echium plantagineum  (Soagem); E - Lolium multiflorum  (Azevém); F - Avena sterilis 
(Balanco) 

 

 

2.3. Capturas dos potenciais insetos vetores 
 

Os insetos podem ser encontrados em diferentes habitats e para recolhê-los de forma 

eficiente, é necessário dispor de equipamentos e métodos adequados, de forma a 

permitir que sejam capturados rapidamente e sem perigo de os danificar ou deixar 

escapar.  

2.3.1. Material utilizado 
 

→ Armadilhas cromotrópicas amarelas de dupla face 

→ Éter 

→ Quadradinhos de pano 

→ Rede de captura de pano  

→ Sacos de plástico para colocação dos insetos 

 

 

F E 
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2.3.2. Métodos 
 

As amostras de insetos potenciais vetores foram recolhidas através de armadilhas 

cromotrópicas e de varrimentos com rede de captura apropriada para o efeito, de forma 

a abranger o maior número possível de insetos presentes em cada ponto de observação, 

incluindo árvores, arbustos e vegetação rasteira. 

As recolhas foram realizadas durante o mês de abril e maio, semanalmente, tendo início 

no dia 29/04/2022 e término a 27/05/2022.     

Foi colocada uma armadilha cromotrópica amarela adesiva em ambos os lados, em cada 

parcela de amostragem, sempre na mesma árvore selecionada nos perímetros das 

parcelas na tentativa de aumentar a possibilidade de captura à entrada dos olivais.  

As armadilhas foram recolhidas e colocadas novamente, uma vez por semana, nos 

ramos mais baixos das árvores, o mais rente possível ao solo, (figura 21) dado que pelo 

ciclo biológico, os insetos potencialmente vetores durante os meses de abril e maio 

ainda se encontram em estados juvenis, sendo que há maior probabilidade de serem 

capturados, na vegetação rasteira. 

 No total foram recolhidas 35 armadilhas. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - A. - Colocação da armadilha cromotrópica num ramo de oliveira. B. - Pormenor da 
armadinha antes da recolha 
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Os varrimentos foram realizados com uma rede de pano própria para o efeito, (figura 

22), nos mesmos dias em que foram realizadas as recolhas das armadilhas de vinte sete 

de Abril a vinte sete de Maio, de forma aleatória ao longo de 30 metros em cada parcela.  

Todos os insetos recolhidos foram colocados em sacos de plástico, devidamente 

identificados com data e local, com um bocado de pano impregnado com éter para 

adormecer os indivíduos. 

Foram realizados 35 varrimentos e os sacos foram armazenados no frigorífico até à data 

de observação no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22  - Material e método dos varrimentos. A.- Saco de pano. B.- Exemplo de execução da técnica 
de varrimento na parcela “Quintos”                     

                                            

2.3.3. Condições meteorológicas durante o período de recolha 
 

Para caracterização das condições meteorológicas da área de estudo, o Centro de 

Operação de Técnicas de Regadio, forneceu os dados das temperaturas médias, 

máximas e mínimas, da humidade relativa no solo e da precipitação, medidos pela 

estação meteorológica da Quinta da Saude, em Beja. 

Verifica-se pela tabela 3 que durante o período de amostragem as temperaturas 

apresentaram-se elevadas, com máximas a atingir os 31 oC e mínimas perto dos 10 oC , 

a temperatura média no solo manteve-se mais ou menos constantes, sendo que o 

A 

B A 
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período que se verificou um valor superior de humidade relativa corresponde à semana 

em que choveu.  

Tabela 3 - Dados metereológicos Fonte:COTR 

 

 

 

2.4. Separação e Identificação dos insetos 
 

2.4.1. Material utilizado 
 

→ Álcool a 70 % 

→ Frascos de plástico  

→ Frascos entomológicos de plástico 

→ Lupa (60 mm) 

→ Máquina Fotográfica (Samsung Galaxy A22) 

→ Microscópio estereoscópio NIKON SMZ – 2T (DRAPAL) 

→ Pinças tipo relojoeiro 

→ Pincel 

→ Placas de petri  

 

EMA Data
Tmed 

(oC)

Tmax    

(oC)

Tmin    

(oC)

HRmed 

(%)
P (mm)

Tmed 

Relva(oC)
ET0 (mm)

Quinta 

da Saúde

29/04 a 

06/05
18 26,23 10,44 65,3 5,1 17,8 4,96

Quinta 

da Saúde

07/05 a 

14/05
22,91 32,7 13,77 49,66 0 21,3 6,05

Quinta 

da Saúde

15/05 a 

21/05
22,36 31,27 13,67 60,56 0 23,37 5,16

Quinta 

da Saúde

22/05 a 

27/05
20,3 29,22 12,65 54,66 0,1 22,57 5,69
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2.4.2. Método de separação  

 

As armadilhas cromotrópicas foram retiradas das árvores e envolvidas em papel 

aderente transparente (figura 23) para melhor manuseamento e transporte das placas. 

Verificou-se que não foi a melhor forma de preservar os indivíduos coladas às placas 

dado que em laboratório, não foi possível a retirada do papel transparente sem danificar 

os insetos.  

Embora, tendo em conta o ciclo de vida dos insetos vetores da Xylella, e a época do ano 

em que foram colocadas as armadilhas, Abril/Maio, seria menos provável a captura de 

insetos potencias vetores pelas armadilhas, uma vez que os insetos ainda se encontram 

maioritariamente nas plantas infestantes. 

A observação à lupa e ao microscópio revelou que as armadinhas apresentavam diversos 

exemplares pertencentes às ordens Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera, 

Lepidoptera e Dermaptera.  

Não foi visualizado nenhum inseto potencial vetor, pelo que os exemplares das 

armadilhas não foram utilizados para a análise dos dados e resultados. 

 

             

  Figura 23 - Pormenor da armadinha com o papel aderente 
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A separação dos insetos resultante dos varrimentos foi realizada no laboratório com o 

auxílio de pinças e pinceis. Inicialmente foram separados todos os insetos da restante 

fauna e flora e colocados em frascos de plásticos com álcool a 70% para preservar o 

corpo do inseto e impedir a decomposição, o ressecamento e a degradação. Os frascos 

foram etiquetados com o nome da parcela e a data em que se realizou a recolha.  

Posteriormente procedeu se à triagem dos exemplares capturados, foram colocados em 

placas de Petri e com o auxílio do microscópio, foram separados todos os insetos que 

poderiam potencialmente ser identificados como insetos vetores. 

Colocaram-se novamente em frascos entomológicos com álcool a 70 %, etiquetados 

com o nome da parcela e data da recolha. 

O procedimento foi realizado e fotografado conforme as imagens A a D, da figura 24. 

   

 

Figura 24 - Procedimentos de separação dos insetos. A – Separação da restante fauna e flora; B – 
Colocação em frascos;  C – Separação dos insetos por ordens em placas de petri; D – Armazenamento 
dos potenciais vetores em frascos entomológicos 

A B 

D C 
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2.4.3. Método identificação dos insetos 

 

O registo fotográfico ocorreu antes de se proceder à identificação dos indivíduos, algo 

que, maioritariamente, só foi possível através da observação da genitália masculina que 

implica a destruição parcial do exemplar, preservando-se deste modo a morfologia 

externa. Para a preparação da genitália masculina, a parte apical do abdómen dos 

machos, o aedeagus, foi cortada e colocada numa solução de hidróxido de potássio 

(KOH) a 10%, aquecida numa lamparina durante 20 s a 2 min, dependendo das 

características do exemplar.   

De seguida, a amostra aquecida foi colocada numa lâmina com uma gota de glicerina 

para a remoção dos restantes segmentos abdominais e dos tecidos moles antes do 

aedeagus ser montado com uma gota do líquido de Hoyer entre a lâmina e lamela. 

Foram selecionadas preparações representativas das espécies para registo fotográfico 

através do microscópio. 

 A lâmina preparada deve permanecer cerca de 10 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. 

O procedimento foi fotografado conforme imagens de 1 a 6 (figura 25). 

 

       

1 2 



 

32 
 

    

       

Figura 25 - Preparação da genitália. 1 – Colocação dos insetos em caixas de vidro; 2 – Pinças usadas para  
remoção a região do abdómem do inseto; 3- Colocou-se a amostra num recipiente com Hidróxido de 
potássio a 10%VV; 4 – Aquecimento na lamparina; 5 – Separação do aedeagus; 6 – Preparação da amostra 

 

 
 

 

 

 

3 4 

5 6 



 

33 
 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 

Foram recolhidos 790 indivíduos e identificados como pertencendo a 6 ordens da classe 

Insecta, Coleoptera, Ortoptera,  Diptera,  Lepidoptera,  Hemiptera,   Hymenoptera e 

vários exemplares da classe de Aranae. 

A contabilização foi efetuada por parcela e por data da recolha conforme figura 26, 

tendo em conta os dados das capturas do anexo II. 
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Figura 26 – Número de insetos capturados pela técnica de varrimento por parcela e data de amostragem  

Verificou-se que os indivíduos que apresentaram maior diversidade pertencem às 

ordens Coleoptera e Hemiptera, com 269 e 430 insetos respetivamente, sendo que as 

parcelas Quintos e Beringel foram as que apresentaram um menor número total de 

indivíduos. 

Na ordem Hemiptera dos 430 indivíduos foram identificados 108 insetos como 

potenciais vetores da Xylella fastidiosa.  

Na figura 27, os gráficos foram construídos com base nos dados do anexo III, e está 

representado, em percentagem, a distribuição dos  insetos potencias coletados por data 

e por parcela, em que se verifica que foi nos dias 29 de abril e 12 de maio capturaram-

se 59 % do total da amostra recolhida, bem como foram as parcelas da E.S.A. e Beringel 

que apresentaram a maior percentagem de indivíduos perfazendo 64% da amostra. 

 

Figura 27 – Percentagem dos insetos potenciais vetores capturados por data e por parcela 
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Após a identificação da espécie pela observação ao microscópico das caraterísticas 

morfológicas de cada inseto e pela confirmação da espécie através da genitália 

masculina, pelo método anteriormente descrito agruparam-se os insetos e 

contabilizaram-se, como se pode verificar pela tabela 4, que apresenta a classificação 

taxonómica e o número de insetos identificados de cada espécie. 

Tabela 4 - Classificação taxonómica dos insetos potencias vetores de Xylella fastidiosa 

 

 

3.1. Família Aphorophoridae 
 

Conforme se pode observar pelo quadro anterior, durante a realização deste estudo 

foram capturados 50 insetos potencias vetores da propagação da bactéria responsável 

pela OQDS, que pertencem à família Aphrophoridae, dos quais 44 foram identificados sendo 

da espécie de Noephilaenus campestris e apenas 9 identificados como Philaenus tesselatus; não 

foi identificado nenhum inseto Philaenus spumaris. 

 

 3.1.1. Neophilaenus campestris  
 

É uma das cigarrinhas identificadas capazes de transmitir Xylella fastidiosa às oliveiras. 

Considerando a sua capacidade de vetor e a ampla distribuição desta espécie na Europa, 

o Neophilaenus campestris é considerado uma séria ameaça para as principais culturas 

como o olival, amendoal e vinhas. (Cornara et al., 2019) 

Ordem Sub ordem Familia Sub Familia Espécie N

Hemiptera Cicadomorpha Cicadidade Deltocephalinae Euscelis spp 29

Aphrophoridae Neophilaenus campestris 43

Philaenus tesselatus 7

cicadellidae spp 10

Fulgoromorpha Dephacidae Delphacinae 9
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Os adultos têm tipicamente 5 – 6 mm de comprimento; as fêmeas são um pouco maiores 

que os machos. Tal como acontece com todos os machos, têm dois espinhos robustos 

na borda externa das tíbias posteriores, bem como vários espinhos menores na ponta. 

As ninfas são de cor amarela pálida e com manchas escuras nas asas. 

                                  

Figura 28- Neophilaenus campestris                 Figura 29- Neophilaenus campestris  (vista Dorsal e ventral) 

(Adaptado Krugner et al., 2019) 

 

Neophilaenus campestris é facilmente identificado pelas duas áreas pálidas na borda 

externa das asas com um fundo acastanhado pálido. Muitas vezes há uma linha média 

um pouco mais escura que segue até à cabeça, conforme se observa pelas figuras 28 e 

29. Os insetos tem a capacidade de voar quilómetros de distância em curtos espaços de 

tempo, conforme demonstrado pelo estudo realizado, na primavera de 2019, pelo 

Instituto de Ciências Agrarias- Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, 

em que os insetos objecto de estudo foram polvilhados, com quatro cores fluorescentes 

e libertados em 4 locais diferentes. Passados 23 a 42 dias depois da libertação foram 

recapturados a 2,8 km do ponto de libertação e alguns exemplares conseguiram atingir 

quase 1,4 km num único voo de 82 minutos. (Lago, 2021) 

 

3.1.2. Philaenus tesselatus 
 

A espécie Philaenus tesselatus é muito semelhante à espécie Philaenus spumarius, 

podendo apenas ser identificado pela morfologia da genitália masculina. 
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Figura 30 - Philaenus tesselatus                             Figura 31 - Philaenus tesselatus (vista central e dorsal) 

(Adaptado Wilson et al., 2015) 

A espécie atinge um comprimento de corpo de 5 a 7 milímetros. A maioria das fêmeas 

são ligeiramente maiores que os machos. Nesses insetos polimórficos, a coloração do 

corpo é muito variável mas normalmente são amarelados, acastanhados ou pretos, com 

manchas mais claras em fundo escuro, mas também com manchas escuras em fundo 

mais claro, figura 30 (Wilson et al., 2015)  

Os modos mais comuns de locomoção são correr e voar, mas o que se destaca é a forte 

capacidade de salto, que é útil para escapar de predadores. (Cornara et al., 2016) 

Apenas através da análise microscópica, foi possível identificar os atributos específicos 

mais relevantes da  Família Aphorophoridae, conforme se observa na (figura 31), em 

que os Neophilaenus campestres podem ser distinguidas dos adultos de Philaenus spp 

pelas bordas externas mais paralelas das asas quando vistas de cima e diferem pelo 

padrão,  semelhante a um pente, com uma coroa de espinhos que apresentam ao longo 

das tíbias e tarsos posteriores (Elbeaino et al., 2014) 

    

Figura 32 - Número de esporões nas tíbias posteriores de Aphrophoridae: (A) Philaenus com oito esporões 

(setas vermelhas); (B) Neophilaenus com doze esporas (setas verdes). (Picciotti et al., 2021) 
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 Pelo método de dissecção do inseto e preparação de lâminas da genitália masculina, foi 

possível identificar as espécies pela observação do respetivo aedeagus, conforme se 

pode observar pelas fotografias A e B da figura 33, com base na chave de identificação 

da figura 34.  

      

 

 

 

 

 

         

 

Figura 33 – Caracterização da genitália masculina. A.- Adeagus de Neophilaenus campestris B.- Adeagus 
de Philaenus tesselatus   

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Chave de identificação dos adeagus. A.- Adeagus de Neophilaenus campestris B.- Adeagus 
de Philaenus tesselatus  (Bierdmerman et al., 2009) 
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3.2. Família Cicadidade  
 

Nas capturas realizadas identificou se também um inseto da família Cicadidade, Sub 

família Deltocephalinae, género Eucelis spp para o qual não foi possível identificar 

exatamente a espécie. 

Euscelis é um dos menores insetos que se alimentam de xilema. Os adultos têm de 4 a 

5 mm de comprimento e normalmente podem ser vistos entre março e outubro. 

Como é típico das cigarrinhas, a tíbia posterior tem de uma a três fileiras de espinhos ao 

longo de todo o comprimento. 

As asas anteriores dos indivíduos do género Euscelis são salpicadas de pontos escuros. 

Euscelis incisus é extremamente variável em cor e marcações, variando de pálido a 

enegrecido. A identificação de machos de Euscelis lineolatus é melhor alcançada 

examinando a genitália, embora a forma das marcas abdominais nos segmentos finais 

possa ser distinta nas fêmeas. O abdômen das fêmeas de Euscelis incisus é totalmente 

escuro, enquanto as fêmeas de Euscelis lineolatus podem ser reconhecidas pelo padrão 

de três listras longitudinais escuras na parte superior da ponta do abdômen. (Redak et 

al., 2014) 

Num estudo realizado em 2014 para identificação de potenciais vetores de Xylella 

fastidiosa em Puglia no sul de Itália, os insetos Hemiptera foram recolhidos de outubro 

a dezembro de 2013, em olivais com alta incidência de Xylella fastidiosa associada a 

sintomas de "declínio rápido". O estudo concentrou-se em três espécies, ou seja, foram 

capturados exemplares de Philaenus spumarius L. (Aphrophoridae), Neophilaenus 

campestris Fallén (Aphrophoridae) e Euscelis lineolatus Brullé (Cicadellidae), dos quais o 

DNA total foi extraído e testado por PCR. Os resultados da PCR mostraram que 38 de um 

total de 84 insetos testados foram positivos para Xylella  fastidiosa, inclusive da espécie 

Eucelis lineolatus. (Elbeaino et al., 2014) 

A figura 35 representa várias espécies de Eucelis. 
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Figura 35- Várias espécies de Eucelis  (Kunz et a.,2011) 

 

Através da observação da genitália masculina não foi possível identificar com certeza a 

que espécies é que pertencem, pelo que a identificação ficou reduzida ao género, os 

insetos que consideramos potenciais Euscelis, conforme figura 36. 

 

             

 

Figura 36 - Genitália masculina de Eucelis. A -  Adeagus de Euscelis spp. B- Respectiva chave de 
identificação (Bierdmerman et al.,.2009) 

 

3.3. Outras famílias 
 

Foram ainda capturadas 10 ninfas de cicadellidae e 9 insetos Fulgoromorpha, que se 

alimentam do floema e por isso não são considerados insetos vetores da Xylella 

fastidiosa. 
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3.4. Análise dos resultados  
 

É notória a variação na percentagem de insetos potenciais vetores da Xylella fastidiosa 

capturados por parcela tendo o maior número de capturas ocorrido nas parcelas de 

Beringel e E.S.A. comparativamente às restantes, sendo a parcela de Quintos a que 

registou menor número de capturas.  

A parcela Quintos foi aquela em que se verificou que o número de insetos capturados 

foi bastante baixo num total de 58 insetos, conforme figura 26, provavelmente pelo 

facto de ter sido realizado um controlo químico de vegetação espontânea na entrelinha, 

os insetos terão voado para parcelas vizinhas onde pudessem encontrar abrigo e 

alimento. Esta dedução está de acordo com o relatado no trabalho Lamarosa (2020) 

desenvolvido num olival moderno conduzido em sebe. 

Também poderá estar relacionado com o fato da parcela confinar com vegetação 

ribeirinha com altura considerável, nomeadamente choupos e amieiros que formam 

uma sebe e ainda porque no extremo oposto, mas também confinante existe um pomar 

de nectarinas onde são realizadas todas as operações culturais necessárias à sua 

produção. O que corrobora com um estudo realizado por Santoiemma et al. (2019) que 

concluiu que a paisagem agrícola tem influência na distribuição espacial de Philaenus 

spumarius, sobretudo a composição da paisagem circundante dos olivais. 

Na parcela de Beringel, onde os insetos potenciais vetores da Xylella fastidiosa foram 

recolhidos com maior abundância, parece indicar que a vegetação espontânea é 

importante para as populações dos insetos vetores da doença.  

Na parcela S. Matias foi onde se realizou a captura de um maior número de indivíduos 

da ordem Hemiptera de um total de 165 insetos, mas onde se verifica uma relação 

inversa relativamente ao numero de insetos potenciais vetores capturados de apenas 

11 insetos.  

Inversamente ao que se verifica na parcela E.S.A. onde também se capturaram um 

elevado número de insetos, 125 no total da ordem Hemiptera e proporcialmente 

contabilizou-se um elevado número de insetos potencialmente vetores, 40 insetos no 

total, que perfaz 37% dos insetos recolhidos.   
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Relativamente à análise dos dados meteorológicos e face à homogeneidade das 

condições climáticas ao longo do período de amostragem, não foi possível estabelecer 

uma relação entre o número de insetos capturados e os valores da temperatura e 

humidade. 

 

3.5. Considerações Finais 
 

Portugal é um país com características favoráveis à entrada da Xylella fastidiosa, 

nomeadamente a sua posição geográfica na Europa, as condições climáticas, a presença 

detetada de insetos vetores como o Philaenus spumaris, a presença de hospedeiros 

preferenciais como lavandas, loendros, oliveiras, sobreiros e amendoeiras entre outros, 

que são culturas de grande importância económica para a agricultura portuguesa. 

Não existindo meios de luta direta contra a Xylella fastidiosa, o combate a esta doença 

passa essencialmente por medidas de prevenção relativamente ao vetor e ao material 

de plantação, nomeadamente a monitorização dos insetos vetores e plantas 

hospedeiras em que o conhecimento sobre a diversidade, abundância e exigências 

ecológicas são essenciais.   

É fundamental serem seguidas as orientações da Comissão Europeia constantes da 

decisão de Execução (EU) 2015/789, para impedir a introdução e a propagação da Xylella 

fastidiosa. Portugal, através das DRAP e DGAV, está a realizar prospeções oficiais anuais 

para detetar a presença de Xylella fastidiosa em vegetais. 

Da análise efetuada durante a realização do presente trabalho, as recolhas realizadas 

mostraram uma diversidade muito baixa e abundância relativa de potenciais vetores de 

Xylella fastidiosa em olivais. Neophilaenus campestris, Philaenus tesselatus e Euscelis 

spp foram as únicas espécies que se alimentam de xilema recolhidas nas parcelas em 

estudo e que são altamente suscetíveis de espalhar Xylella fastidiosa caso ocorra a 

introdução. 

Há que referir que este estudo abrangeu uma área pouco vasta tendo em conta a 

dimensão da região de produção de azeitona em Portugal, e apenas um período 

temporal muito limitado, no início da primavera. 
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 A técnica do varrimento revelou ser a mais adequada à monitorização destes insetos, 

uma vez que eles só procuram a oliveira quando não existe alimento nas entrelinhas ou 

sebes. As armadilhas cromotrópicas utilizadas têm a desvantagem de capturar muitos 

insetos, alguns deles pertencentes à fauna auxiliar e foram muito poucos os exemplares 

observados que pudessem ser considerados potenciais vetores da bactéria.  

  

O facto do número de potenciais vetores ser relativamente baixo leva nos a pensar que 

a probabilidade destes insetos se encontrarem infetados é relativamente baixa.  

  

Pensamos que seria da maior importância continuar este tipo de estudos e verificar em 

diferentes tipos de enrelvamentos, se existem diferenças relativamente à abundância e 

diversidade de insetos vetores de Xylella fastidiosa e outros insetos benéficos para a 

cultura.  
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ANEXO I – Lista de géneros e espécies de vegetais infetadas na 

zona demarcada de Portugal 
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ANEXO II – Dados das capturas de todos os insetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcela ESA 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera 37   2 5 3 

Ortoptera     2     

Diptera 1   2     

Lepidoptera     1     

Hemiptera 14 31 25 48 7 

Hymenoptera 4   2     

Aranae     3     

 Quintos 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera 5 7 4 1 1 

Ortoptera     1   1 

Diptera     5     

Lepidoptera           

Hemiptera 2   12 1 5 

Hymenoptera 1         

Aranae 4 3 2 3   

 S. Matias 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera   6 13 8 2 

Ortoptera     2 2 1 

Diptera     2   1 

Lepidoptera   3 1   1 

Hemiptera   15 70 32 48 

Hymenoptera     1     

Aranae           

Homoptera           
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 Parcela Mombeja 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera 18 15 17 5 7 

Ortoptera 2   4     

Diptera 1 1       

Lepidoptera       1   

Hemiptera 1 1 9 9 12 

Hymenoptera 4     1   

Aranae   2 2 4   

Homoptera           

 Base Área 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera 84 8 2 3 3 

Ortoptera     1 2   

Diptera 2   5 3   

Lepidoptera       3   

Hemiptera 3 6 4 17 9 

Hymenoptera     4 4   

Aranae   2 3 4   

Homoptera 5   9     

 Beringel 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Coleoptera 2 1 8 5 5 

Ortoptera 2 1 1     

Diptera     3     

Lepidoptera           

Hemiptera 27   10 4 8 

Hymenoptera 3   3     

Aranae     1 3   
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ANEXO III– Dados das capturas dos insetos potenciais vetores 
 

 ESA 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 8 1 14 10 7 

Neophilaenus 4     1   

Philaenus 1         

Ninfa cicadelllidae 1     2   

Euscellis Spp     14 5 2 

Fulgoromorpha         5 

 

 Mombeja 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 1 1 0 2 4 

Neophilaenus       2 1 

Philaenus           

Ninfa cicadelllidae   1       

Euscellis Spp           

Fulgoromorpha         3 

 

 S. Matias 

 29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 0 2 5 1 3 

Neophilaenus   2       

Philaenus     3 1 2 

Ninfa cicadelllidae           

Euscellis Spp     2   1 

 

 Quintos 

 
29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 0 0 3 1 3 

Neophilaenus     1     

Philaenus         2 

Ninfa cicadelllidae     1     

Euscellis Spp     1 1 1 
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 Base àrea 

 
29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 0 1 1 5 2 

Neophilaenus           

Philaenus           

Ninfa cicadelllidae   1 1 3   

Euscellis Spp       1 2 

Fulgoromorpha       1   

 

 Beringel 

 
29/abr 5/mai 12/mai 19/mai 27/mai 

Hemiptera 24 0 9 0 0 

Neophilaenus 24   9     

Philaenus           

Ninfa cicadelllidae           

Euscellis Spp           
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ANEXO IV – Fotografias diversas 
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