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DETECÇÃO DE Xylella fastidiosa EM CICADELÍNEOS COLETADOS EM LAVOURAS CAFEEIRAS NO
ESTADO DO PARANÁ
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A bactéria Xylella fastidiosa, responsável pela doença requeima do cafeeiro, é transmitida naturalmente por
cigarrinhas sugadoras do xilema das plantas. Homópteros pertencentes às famílias Cercopidae, Cicadidae e
Cicadellidae são considerados potenciais vetores da bactéria. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar
os vetores da bactéria entre as espécies mais freqüentes pertencentes à sub família Cicadellinae coletadas
nas principais regiões cafeeiras do Estado do Paraná. Foram realizadas amostragens quinzenais, através de
armadilha adesiva amarela e rede entomológica, em lavouras comerciais localizadas nos municípios de Londri-
na, Paranavaí, Mandaguari, Ribeirão do Pinhal e Altônia, PR, durante o período de novembro de 1998 a
outubro de 2001. Através da identificação taxonômica, os insetos foram agrupados em famílias e subfamílias,
e os cicadelíneos coletados em maior freqüência foram submetidos ao teste de PCR (reação de polimerase em
cadeia) e nested PCR, utilizando os primers RST31 e RST33 e RST31-interno e RST33-interno, respectivamen-
te, para detecção da bactéria X. fastidiosa. Oito espécies de cicadelíneos foram mais freqüentes, sendo elas:
Acrogonia citrina, Bucephalogonia xanthophis, Dilobopterus costalimai, Oncometopia fascialis, Macugonalia
cavifrons, Molomea consolida, Scopogonalia subolivaceae e uma espécie pertencente a um taxon novo, Neosonia
sp.. Do total de 232 amostras submetidas ao teste de PCR, 31% delas apresentaram resultado positivo para
a presença de X. fastidiosa, sendo detectada em seis das oito espécies avaliadas. Dentre as espécies, S.
subolivaceae apresentou o maior índice de detecção (77%), enquanto que, a espécie M. consolida apresentou
o menor índice (5%). A espécie O. fascialis e a do taxon novo, Neosonia sp., apresentaram resultados negati-
vos para a presença de X. fastidiosa.  Com relação ao período de amostragem, a maior ocorrência da bactéria
foi determinada no período de novembro de 2000 a outubro de 2001, onde 44% das amostras foram positi-
vas. Na população de cicadelíneos do município de Paranavaí foi observada a maior porcentagem de detecção
(48%), apresentando os maiores índices de presença da bactéria durante todo o período. Nesse local, foram
coletados indivíduos com a bactéria nos três anos de amostragem, porém isto não foi observado nos demais
municípios.
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