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O insecto Trioza erytreae, ou psila africana dos citrinos, é 
considerado um organismo de quarentena na União Europeia 
(UE). Este insecto, para além de provocar estragos directos 
consideráveis, pode transmitir a doença denominada Huan-
glongbing (HLB ou Citrus greening) causada pela bactéria 
Candidatus liberibacter, considerada a doença mais grave dos 
citrinos a nível mundial, podendo comprometer seriamente a 
produção citrícola da Europa. 

A DGAV, em colaboração com a DRAP Algarve, realizou, no passado dia 6 de Dezembro, o seminário “Trioza erytreae”, 
com a fi nalidade de discutir alternativas para o controlo e erradicação

deste problema que está a ameaçar a fi leira citrícola.
Aida Borges | Fotos: Projecto “LIFE Vida for Citrus”

LUTA CONTRA A DOENÇA
MAIS GRAVE DOS CITRINOS

A NÍVEL MUNDIAL

Com a fi nalidade de discutir esta temática, a Direcção Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV), em colaboração com a 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP 
Algarve), organizou o seminário “Trioza erytreae”.
O evento, que decorreu no Auditório da DRAP Algarve, em 
Patacão, contou com 152 participantes que, de forma presen-
cial e por videoconferência, tiveram a oportunidade de acom-
panhar as diversas apresentações.

› Trioza erytreae, vector de HLB
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Erradicação obrigatória em Espanha
Após a sessão de abertura feita por Pedro Vala-
das Monteiro, director regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve, e por Susana Guedes Pombo, 
directora-geral de Alimentação e Veterinária, 
José Maria Cobos, da Direcção-Geral da Saúde 
da Produção Agrícola, Ministério da Agricultura, 
Pescas e Alimentação, fez um ponto de situação 
da Trioza erytreae em Espanha. O responsável es-
panhol falou no surgimento dos primeiros casos 
na Cantábria, País Basco e nas Canárias, nas res-
pectivas zonas demarcadas e também nas pros-
pecções que têm sido feitas pelo resto do país. 
Em seguida, enumerou as várias directrizes que 
constam da Legislação Nacional para o controlo 
e erradicação deste problema, sublinhando a im-
portância do controlo biológico com a Tamarixia 
dryi. Na sua apresentação, José Maria Cobos su-
blinhou que «em Espanha, a erradicação da Trio-
za erytreae é obrigatória, pelo que se estabelece 
o programa nacional de controlo e erradicação 
da Trioza e o programa nacional de prevenção 
da Diaphorina citri e da Cândida liberobacter 
spp», que «o controlo biológico com a parasitoi-
de Tamarixia dryi está a conseguir uma elevada 
redução populacional da Trioza, pelo que se es-
pera que aumente a sua libertação em todas as 
áreas demarcadas, sem prejuízo da aplicação de 
medidas de erradicação», e que «a erradicação e 
contenção de Trioza erytreae é muito importan-
te para evitar a sua chegada às áreas cítricas do 
Sul e Leste do país».

Plano de controlo nacional
Seguiu-se a vez de Paula Cruz Garcia, da DGAV, 
fazer o ponto de situação deste problema em 
Portugal. «A Trioza erytreae está presente no 
arquipélago da Madeira desde 1994. Em Janeiro 
de 2015 foi confirmada a sua presença na região 
do Grande Porto. Uma prospecção exaustiva e 
alargada conduziu à delimitação da área afecta-
da, na altura circunscrita à zona metropolitana 
do Porto, onde foram aplicadas, de imediato, 
medidas de protecção fitossanitária. À data, a 
praga encontra-se dispersa ao longo da costa 
ocidental de Portugal continental; está espa-
lhada por quatro concelhos do Algarve: Aljezur, 
Lagos, Monchique e Vila do Bispo», explicou. A 
técnica da DGAV falou também no Plano de Ac-
ção Nacional para o Controlo de Trioza erytreae, 
especificando as directrizes, procedimentos de 
controlo e plano de acção no caso de ocorrência, 
dentro da zona e fora da zona demarcada. «A 
nossa maior preocupação é a zona do Algarve 
porque é lá que está a maior produção cítrica, › Danos causados pela Trioza erytreae
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estamos completamente alinhados com os colegas espa-
nhóis no que toca a medidas de contenção», frisou, subli-
nhando a importância da observação e o conhecimento dos 
procedimentos para o controlo em jardins privados, árvores 
isoladas, pomares, viveiros, garden centres ou outros estabe-
lecimentos comerciais, mercados e feiras.
Por fim, Paula Cruz Garcia falou sobre a luta biológica, com as 
largadas de Tamarixia dryi: «É aqui que depositamos a nossa 
esperança. Fui até Tenerife para acompanhar os estudos so-
bre as largadas de Tamarixia dryi. Depois acordámos com os 
colegas espanhóis iniciar as largadas em simultâneo em Por-
tugal e Espanha. As primeiras sete foram feitas em 2019; em 
2020, fizemos 64 e, em 2021, fizemos 174. A população de 
Trioza tem vindo a descer substancialmente».

Esperança na luta biológica
A “Evolução das Populações de Psila Africana dos Citrinos 
em Pomares de Limoeiro da Região de Mafra: Impacto do 
Parasitoide Tamarixia dryi” foi a temática abordada por 
José Carlos Franco, do Instituto Superior de Agronomia. «O 
objectivo aqui é dar uma mensagem de esperança, para a 
possibilidade do controlo desta praga no que toca à luta 
biológica e mostrar o trabalho que temos vindo a desenvol-
ver na região de Mafra em pomares de limoeiro». O profes-
sor do ISA explicou ao pormenor o estudo que dirigiu: «No 
período 2019-2020, fizemos observações anuais (Primavera, 
Verão e Outono) em 30 pomares de limoeiro, acompanhan-
do 20 árvores por pomar, na região de Mafra. Fizemos lar-
gadas de Tamarixia dryi em três pomares em Outubro de 
2019, e em dois pomares em Outubro de 2020. Os dados 
evidenciam que há o estabelecimento do parasitoide na re-
gião e a sua capacidade de dispersão, pelo que acreditamos 
ter dado um grande contributo para a erradicação da psila 
africana».

Tamarixia dryi revelou ser eficaz no Norte
Ana Aguiar, da Faculdade de Ciências do Porto, juntamente 
com Joana Neto e Diogo Saraiva, apresentaram um estudo 
sobre a “Luta Biológica Clássica no Controlo de Trioza ery-
treae no Norte de Portugal: Métodos e Resultados”. «Fize-
mos uma caracterização taxonómica, estudámos o ciclo de 

› Está a desenvolver-se um kit para detecção da doença HLB

vida e as principais plantas hospedeiras», referiram, acres-
centando que foram delineadas algumas estratégicas de pre-
venção e controlo, que passam pela «luta legislativa, com a 
delimitação de zonas de contingência; luta química, com a 
aplicação de produtos homologados segundo a circular nº 
01/ 2021; luta cultural, com a erradicação de plantas hospe-
deiras localizadas nas periferias dos terrenos ou em terrenos 
vizinhos; e luta biológica clássica, com as largadas do para-
sitoide específico Tamarixia dryi». Em jeito de conclusão, os 
prelectores frisaram que «a luta biológica clássica com re-
curso ao parasitoide Tamarixia dryi demonstrou ser eficaz 
no Norte de Portugal conseguindo eliminar a população da 
praga, Trioza erytreae, nas propriedades analisadas, um ano 
após a largada. No entanto, pode ainda não ser suficiente 
para alcançar a instalação permanente do parasitoide em 
Portugal, podendo justificar-se novas largadas. Caso se de-
cida efectuar novas largadas, estas devem ser feitas prefe-
rencialmente na Primavera quando as populações de Trioza 
erytreae são mais elevadas. Importa também acompanhar a 
evolução das populações de Trioza». 

Impedir a epidemia do HLB
O “Acompanhamento das Populações de Trioza erytreae em 
Pomares de Limoeiros no Norte de Portugal” foi a temática 
abordada por José Alberto Pereira, do Instituto Politécnico de 
Bragança, que começou por dizer que pode parecer estranho 
estarem a observar esta situação no Norte, mas fazem parte 
de um grupo de estudo de prevenção do HLB, o PRE-HLB, que 
visa impedir a epidemia do HLB para garantir a sobrevivência 
da citricultura europeia. «Fizemos o acompanhamento das 
populações de Trioza erytreae em pomares de limoeiros no 
Norte de Portugal, à escala do pomar e à escala da Península 
Ibérica, utilizando modelos de armadilhas cromotrópicas, que 
foram substituídas semanalmente, e recorrendo a diferentes 
métodos de amostragem de forma a identificarmos o padrão 
espacial e temporal de colonização da Trioza erytreae. Con-
cluímos que o factor Tamarixia dryi tem excelentes resultados 
no controlo da Trioza».
 
Defender a zona cítrica do Algarve
Por fim, Amílcar Duarte, da Universidade do Algarve, falou 
sobre a “Distribuição de Trioza erytreae no Algarve e a Amea-
ça do HLB: Papel da Investigação na Minimização do Proble-
ma”. «O nosso foco é defender a zona cítrica do Algarve. A 
psila africana dos citrinos ainda não chegou às principais man-
chas citrícolas do Algarve; esta, por si só, não causa grandes 
estragos na citricultura, mas sempre que um vector de uma 
doença aparece num país, essa doença aparece dentro de 
poucos anos e o HLB é uma doença devastadora», sublinhou, 
acrescentando: «Temos vários trabalhos a decorrer no âmbito 
da psila africana e do HLB, mas gostaria de destacar o PRE-
-HLB e o “Life Vida for Citrus”». A terminar, Amílcar Duarte 
mencionou ainda o desenvolvimento de um kit para teste rá-
pido de HLB, para comercialização livre, que poderá ser um 
grande contributo para a matéria em questão. 


