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RESUMO
Caracterização do aparelho bucal e comportamento alimentar de Diaphorina citri
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) em Citrus sinensis (L.) Osbeck
O psilídeo Diaphorina citri é vetor das bactérias Candidatus Liberibacter asiaticus e Ca.
L. americanus, associadas ao Huanglongbing (HLB) dos citros. Apesar da grande importância
desta doença no mundo, sabe-se pouco sobre a atividade alimentar deste vetor, o que seria
fundamental para entender o processo de transmissão desses patógenos e aprimorar estratégias de
manejo da doença. Assim, esta pesquisa teve por objetivos: a) examinar aspectos morfológicos do
aparato bucal de D. citri; b) caracterizar o seu comportamento alimentar em mudas de laranja
doce (Citrus sinensis) através da técnica de Electrical Penetration Graph (EPG)-sistema DC; e c)
avaliar o efeito da idade de folhas cítricas na penetração estiletar deste inseto e na eficiência de
aquisição de Ca. L. asiaticus. Adultos de D. citri apresentam um rostro que se projeta logo após o
par de coxas protoráxicas. Verificou-se que na extremidade distal desta estrutura há quatro pares
de sensilas em simetria bilateral. O rostro abriga um feixe de quatro estiletes (2 mandíbulas e 2
maxilas) com comprimento médio de 512 µm. Os estiletes maxilares se acoplam formando os
canais alimentar e salivar com diâmetros de 0,90 µm e 0,47 µm, respectivamente; esses dois
canais se fundem próximo à extremidade distal de uma das maxilas para formar um canal
comum, que se estende por, aproximadamente, 4,1 µm. No estudo de EPG, as formas de onda
foram descritas quanto à amplitude, frequência, nível de voltagem e origem elétrica, sendo
correlacionadas com atividades estiletares baseando-se em análises histológicas da posição da
extremidade distal da bainha salivar no tecido vegetal e semelhanças com outras formas de onda
descritas para afídeos. Cinco formas de onda foram descritas: (C) penetração intercelular no
parênquima; (D) contato com o floema; (E1) salivação no floema; (E2) ingestão no floema; e (G)
ingestão no xilema. Com um tempo médio de 206,1 min em 8 h de registro, a ingestão no floema
(E2) é a principal atividade observada em D. citri. O tempo médio para atingir o floema desde a
primeira prova é de 154 min, após 20,3 provas. D. citri mostra nítida preferência por folhas novas
da porção superior da planta (71,3% dos indivíduos), e pela nervura principal na face abaxial das
folhas (87,1%). Cortes histológicos revelam que folhas maduras apresentam lignificação nas
paredes de células que compõem a camada de fibras, tecido que antecede o feixe floemático; já as
folhas novas não apresentam esse espessamento, favorecendo o caminhamento estiletar rumo ao
floema. Adultos de D. citri adquirem Ca. L. asiaticus com maior eficiência em folhas novas
(assintomáticas) do que em folhas maduras (sintomáticas) de plantas infectadas. Aplicando-se a
técnica de EPG, verificou-se que as folhas novas favorecem a alimentação floemática de D. citri;
quase que a totalidade dos indivíduos avaliados sobre folhas novas assintomáticas encontraram o
floema e permaneceram por mais tempo neste tecido, o que não foi constatado sobre folhas
maduras sintomáticas. Esta pesquisa mostra que o comportamento alimentar de D. citri é
influenciado pela idade das folhas cítricas, com implicações sobre a eficiência de aquisição da
bactéria.
Palavras-chave: Hunglonbing; Doença dos citros; Inseto vetor; Diaphorina citri; Comportamento
alimentar; Peças bucais; EPG
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