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Homópteros que se alimentam do xilema das plantas são vetores potenciais da bactéria Xylella fastidiosa,
responsável por diversas doenças em plantas cultivadas como a requeima em cafeeiro. Em lavouras de café,
cigarras (Homoptera: Cicadidae), sugadoras de xilema, ocorrem com freqüência e são vetores potenciais de X.
fastidiosa. Assim, este trabalho teve por objetivo identificar as espécies de cigarras que ocorrem em lavouras
comerciais de café em diferentes  regiões do Estado do Paraná, detectar a presença e avaliar o potencial de
transmissão de X. fastidiosa pelas espécies coletadas. As amostragens foram realizadas nos municípios de
Paranavaí, Mandaguari, Rolândia, Londrina e Ribeirão do Pinhal, PR, no período de novembro de 1998 a
outubro de 2001. Os espécimes coletados foram identificados e 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,
respectivamente, para detecção da bactéria X. fastidiosa. Para avaliar a transmissão de X. fastidiosa, 20 a 30
cigarras da espécie Dorisiana virides e de uma  espécie de Cicadidae não identificada foram confinadas em
gaiolas contendo mudas de cafeeiro cultivar IAPAR 59 (Coffea arabica) sem acento) por três dias. As mudas
foram mantidas para observação de sintomas da doença e detecção da bactéria em câmara de crescimento
de plantas por um período de seis meses. As espécies identificadas foram: D. drewseni, D. virides, Carineta
matura, Carineta sp. e uma espécie de Cicadidae não identificada. Todas as espécies apresentaram resultado
positivo para presença da bactéria X. fastidiosa pelo teste de nested PCR. A maior porcentagem de cigarras
carregando a bactéria foi da espécie D. drewseni, com 35% de amostras positivas, coletadas no município de
Paranavaí. Somente para a espécie C. matura proveniente do município de Mandaguari a bactéria não foi
detectada. X. fastidiosa foi detectada por PCR em quatro das 101 plantas de café submetidas ao teste de
transmissão por cigarras após seis meses.

Palavras-chave: Insecta, Coffea arabica, cigarras, identificação, Cicadidae, PCR, Dorisiana drewseni, D.
virides, Carineta matura, Carineta sp.

     III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASILPragas do Cafeeiro


