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O “amarelinho-dos-citros” é uma doença causada por uma bactéria gram-negativa chamada Xylella fastidiosa
que coloniza o xilema das plantas, reduzindo a passagem de água e nutrientes. A bactéria infecta cerca de 30
espécies botânicas, sendo transmitida por várias espécies de homópteros das famílias Cicadellidae, Cicadidae
e Cercopidae, que, ao se alimentarem no xilema de plantas doentes, adquirem o patógeno que pode ser assim
transmitido para plantas sadias. Várias plantas cultivadas podem ser infectadas pela bactéria, entre elas o
cafeeiro (Coffea arabica L.). No Brasil, algumas espécies da Subfamília Cicadellinae têm chamado a atenção
pela transmissão da doença nessa cultura, a qual denominada de “Atrofia dos Ramos do Cafeeiro”, se manifestada
pela redução do tamanho das folhas, amarelecimento, principalmente na parte apical da planta, queima dos
bordos das folhas mais velhas, encurtamento de entre-nós, frutos pequenos, morte de ramos de plantas. Dada
a importância desses insetos na transmissão do patógeno, este trabalho tem como objetivo efetuar o levantamento
e a flutuação populacional de espécies de cigarrinhas que ocorrem na cultura do cafeeiro em duas regiões
produtoras do Estado de São Paulo e proceder a identificação das espécies potencialmente vetoras da bactéria
X. fastidiosa, associadas a essa cultura. Os experimentos foram conduzidos em 2 cafezais – variedade ‘Mundo
Novo’ com idade de 12 e 23 anos, respectivamente. O período de levantamento compreendeu de março de
2001 a setembro de 2002, empregando-se duas técnicas de monitoramento: cartões adesivos amarelos e
armadilha de choque por inseticida. Foi coletado um total de 2.492 indivíduos adultos, distribuídos em 70
espécies. Cerca de 90% dessas pertencem à Família Cicadellidae e entre elas aproximadamente 40% são de
duas tribos (Proconiini e Cicadellini) da subfamília Cicadellinae, na qual se encontram as cigarrinhas com
capacidade de transmitir a bactéria X. fastidiosa. Observou-se um aumento na incidência de cigarrrinhas a
partir de novembro, período caracterizado pelo início das chuvas e brotações das plantas. A flutuação
populacional de cigarrinhas em cafeeiros tem se mostrado similar ao que se observa na cultura dos
citros. Oncometopia fascialis tem se destacado por sua maior frequência e abundância nas duas regiões
de coleta e principalmente nas capturas feitas com armadilhas adesivas. O município de Jeriquara (região
de Franca) colabora com 50,2% do total de insetos coletados e Garça com o restante correspondente.
Da porcentagem de Jeriquara, 36% dos insetos são pertencentes à Subfamília Cicadellinae sendo que
34% corresponde a Oncometopia fascialis nas coletas com armadilhas adesivas. Em Garça a Subfamília
mais abundante é Deltocephalinae correspondendo aproximadamente a 45% do total de indivíduos
coletados. Em Garça, espécimes de Deltocephalinae são mais abundantes em armadilha de choque e
Oncometopia fascialis em armadilhas adesivas.
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