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Colonização do xilema 

pela bactéria – em  biofilme - obstrução

da passagem água e nutrientes-

Sintomas stress hídrico e carências

O que é Xylella fastidiosa ?
- uma bactéria, não existem meios curativos

COMO ATUA ?
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UM PROBLEMA ANTIGO

Causa doença em videira na América desde 1880s 

Em 1978 Confirmação e isolamento da batéria-crescimento lento (fastidiosa)

•Xy.lella: xylon – xilema ; ella pequena

•Fastidiosa : crescimento lento

•Termofílica- ótimo  crescimento 25º-28ºC

Sensivel a baixas temperaturas

Elevada prevalência em áreas com inverno suave 

Duplo hospedeiro: insetos e plantas
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Estão identificadas cinco subespécies da bactéria:

subsp. fastidiosa, subsp. multiplex, subsp. sandyi, subsp. pauca

e subsp. morus.

As subespécies associadas a maiores devastações de

culturas são a subsp. fastidiosa em vinha na Califórnia e a

subsp. pauca em citrinos no Brasil (CVC).
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Qual a sua distribuição mundial?

Centro de Origem: continente americano
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Qual a sua distribuição mundial?
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Em resultado da prospeção, detectaram-se na União Europeia as subespecies

pauca, fastidiosa e multiplex.

Admite-se que tenham resultado de várias introduções independentes com

origem no continente americano.

Verde - multiplex

Vermelho - fastidiosa

Amarelo - pauca
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Subespécie :

fastidiosa

Pauca

Pauca variante CoDIRO-Itália ST53

multiplex

sandyi

morus

HOSPEDEIROS

Infetados na União Europeia

(numerosas ornamentais, plantas 

silvestres, culturas importantes)

Xylella fastidiosa subespécies

A nível mundial

33 géneros de plantas

203 espécies de plantas
Hospedeiros flora natural-sem sintomas - Repositorio da bactéria 
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Sintomas

• Murchidão, queimaduras (zona marginal e apical das folhas) 

• Casos mais graves, morte da planta. Assemelha-se a carência de 

nutrientes minerais, tal como marmoreado, clorose entre 

nervuras.

Período de Latência - desde a infeção até aparecimento dos sintomas pode variar 

entre meses a  vários anos dependendo do hospedeiro, das condições climáticas 

favoráveis e dos vetores presentes
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Prunus 

dulcis 

SINTOMAS
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Prunus avium
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Olea europea
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Fraxinus angustifolia

Ficus carica

Vitis vinifera

Mirtilo
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Loendro

Westringia

Spartium junceum
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Citrinos
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sintomas

Quercus e Platanus Coffea
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Vias de transmissão / 

dispersão

Xf é  transmitida por diversos 

insectos principalmente 

cicadelídeos, afroforídeos e 

cercopídeos. 

O inseto Philaenus spumarius, 

identificado como vetor 

eficiente em Itália, está 

presente na orla mediterrânica 

e no nosso país ; é comum em 

olivais. 
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Alguns dos Principais potenciais vetores na União Europeia 



Vias de transmissão  I

Insetos sugadores do xilema

Ciclo biológico do vetor P. spumarius
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• Philaenus spumarius

(Contaminado)- onde?????



• A transmissão da bactéria é feita de forma persistente (é necessário um tempo 

de exposição do insecto à bactéria para que consiga adquiri-la e persista no seu 

corpo ), e não requer um período de latência (após aquisição, transmite 

imediatamente e durante toda a vida do inseto).

• A bactéria é adquirida durante a alimentação das ninfas e dos adultos em plantas 

contaminadas e, por sua vez irá ser transmitida aquando da alimentação em 

plantas sãs. 

• A bactéria não se transmite aos ovos e não persiste entre estados ninfais (com a 

muda, a bactéria é eliminada). 

• Em regiões onde os vetores passam o Inverno na fase de ovo, a geração 

emergente no ano seguinte estará limpa da bactéria.
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Infeção primária-dispersão primaria

Vetores infetados nas infestantes (ou em ornamentais) introduzem

bacteria no olival por picadas isoladas em algumas oliveiras

e regressa às infestantes .

Efeito da infeção na bordadura nos focos iniciais

Infeção secundaria-dispersão secundária. Vetores que promovem a 

dispersão no interior do olival - oliveira a oliveira. 

Arvores infetadas  dispersas no olival.



Estratégia principal:

redução niveis populacionais de vetores 

através de:

Controlo com produtos contra os vetores 

Redução infestantes em redor dos olivais
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Vias de transmissão II

ENXERTIA – PLANTAS SÃS COM PLANTAS INFETADAS

-A principal via de dispersão da bactéria a longas 

distâncias é feita através do comércio de plantas 

contaminadas 

-plantas contaminadas transportadas por 

passageiros

VIAS DE DISPERSÃO



Epidemiologia – factores epidemiologicos 

Condições  preferenciais para introdução: origem materiais de propagação

Condições para dispersão: climáticas, hospedeiros, recombinação genética 

da bactéria; diversidade de potenciais vetores

ambiente

3 subespécies

possibilidade  e estirpes

diversos Potenciais vetores?

> 300 espécies  plantas susceptíveis ?
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Meios de luta:

➢Material de propagação isento

➢Controlo de vetores

➢Eliminação de plantas infetadas – erradicação

➢Boas práticas culturais

➢Variedades resistentes
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Movimentos dos vetores 
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1201 DA 
COMISSÃO de 14 de agosto de 2020 relativo às 
medidas para impedir a introdução e a propagação 
na União de Xylella fastidiosa (Wells et al. 

Portaria n.º 243/2020
de 14 de outubro
Sumário: Implementa procedimentos e medidas de proteção fitossanitária, 

adicionais, destinadas à erradicação no território nacional da bactéria de 

quarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.).

LEGISLAÇÃO 
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Plano Contingência 

Prospeção na zona
isenta 

Em caso de deteção e confirmação:
• Estabelecer Zona demarcada
• Plano de ação especifico Zona infetada 50m

Zona tampão 2,5Km
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Ponto situação 

12 DA:
• Norte 5
• Centro 4
• LVT  3
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145 ZIs

ZD Porto
2019 

77 especies plantas 
Detetadas infetadas

Novembro  2022

2 subespecies Xf detetadas: 
multiplex e  fastidiosa 

Xf subespecie :

Multiplex ST 7 

Fastidiosa ST 2 
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77 especies de plantas infetadas 

Salvia rosmarinus

Ulex present

Lavandula dentata

Quercus suber

Acacia longifólia
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ZD Lisboa

Detecao Julho 2021,

Salvia rosmarinus

Area Urban

Xf subspecie –

Xylella fastidiosa

fastidiosa ST2

Especies  plantas infetatadas:

Salvia rosmarinus, Elaeagnus angustifólia, Olea

europaea subsp. sylvestris, Lavandula dentata 

Dezembro  2022
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ZD Colares (Sintra)

2022 – Setembro

Viveiro
Lavandula dentata
Metrosideros

Xf Multiplex 
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Zona Demarcada para Xylella fastidiosa em Gândaras (concelho da Lousã)  DRAPC

2022

2 viveiros

Prunus dulcis
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Na zona infetada (50m) devem ser removidos, com caráter imediato, os 

seguintes vegetais:

a) Os que se saiba estarem infetados pela bactéria;

b) Os com sintomas de possível infeção ou de que se suspeite estarem infetados;

c) Os pertencentes à mesma espécie do vegetal infetado, independentemente do 

seu estatuto sanitário;

d) De outras espécies que não a do vegetal infetado que tenham sido detetados 

como infetados noutras partes da área demarcada;

e) Os vegetais especificados suscetíveis à subespécie da bactéria detetada na 

zona demarcada que não tenham sido imediatamente submetidos a amostragem e 

a análise molecular e não tenham sido considerados indemnes da bactéria

MEDIDAS DE ERRADICAÇÃO
SUBESPECIE xxxx identificada  
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Plantação de vegetais numa zona infetada

A plantação em zonas infetadas de vegetais especificados suscetíveis à 

subespécie da bactéria detetada na zona demarcada só pode ser autorizada 

num dos seguintes casos:

a) Os vegetais são cultivados em locais de produção à prova de insetos e 

indemnes da bactéria e dos seus vetores  ABRIGOS ;

Restrições aos movimentos das plantas listadas da subespécie identificada na ZD

OEs abrangidos na ZD (2,5Km)-- restrições ao movimento para fora da ZD bem 
como dentro da ZD se cultivados ao ar livre – imobilização
Pode ser excecionalmente autorizada a produção e comercialização dentro das zonas

tampão, após avaliação dos pedidos de autorização apresentados por fornecedores

devidamente licenciados pela DGAV,
(Podem ser produzidos e comercializados para dentro da ZD ou para fora se produzidos sob 
abrigos á prova de insetos autorizados)
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VIGILÂNCIA ANUAL

▪ Zonas infetadas – amostragem e testagem plantas hospedeiras baseadas no risco e

estatisticamente representativas usando ferramenta RIBESS (90 % grau confiança ,

nivel de deteção de infetados de 0,5 %);

▪ Zona tampão- amostragem e testagem plantas hospedeiras, e outras com sintomas

suspeitos baseadas no risco e estatisticamente reprentativas usando a ferramenta

RIBESS (90 % grau confiança , nivel de deteção de infetados de 1 %)sendo que 400 m

em redor da Zi tem maior risco.

▪ Monitorizar a presença da bacteria em vetores de vetores presents na ZD por forma a

avaliar o risco de dispersão e eficácia das medidas de erradicação.

▪ Levantamento da demarcação se durante 4 anos consecutivos não se detetar a
presença da bactéria



Obrig@da

Campo Grande nº 50

1700-093 Lisboa

Tel.: +351 213 239 500
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