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Apresentação
A Embrapa Uva e Vinho, com a participação da Embrapa Mandioca e Fruticultura,
da Universidade de Caxias do Sul (UCS), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e da Universidade de São
Paulo (USP), em mais uma ação de transferência de tecnologia para o setor produtivo, lança
o Manual de Identificação de Cigarrinhas em Videira, destinado principalmente a
pesquisadores, professores, estudantes, agentes de assistência técnica e agricultores.
A publicação apresenta 34 espécies de cigarrinhas associadas à cultura da videira,
da espécie Vitis vinifera L., as quais foram registradas em inventário feito nos estados do Rio
Grande do Sul e de Pernambuco, importantes polos produtores de uva para processamento
ou para consumo in natura. Do manual consta também uma chave dicotômica para a
identificação das subfamílias e das tribos da família Cicadellidae, bem como ilustrações que
ajudam a reconhecer as diversas espécies. Contém ainda informações sobre a metodologia
de coleta, fotos ilustrativas das armadilhas utilizadas para o inventário e metodologia para
a triagem das cigarrinhas capturadas.
As informações sobre doenças comuns à videira são também de grande valia para
a viticultura brasileira. Muitas das espécies encontradas nos vinhedos são potenciais vetores
da bactéria Xylella fastidiosa, causadora do mal de Pierce, uma das principais doenças da
cultura da videira nas Américas. E, embora essa doença não tenha sido detectada em
videiras no Brasil, a presença de espécies vetores nos vinhedos amplia a necessidade de
alertar os produtores sobre os riscos da introdução de material vegetativo contaminado.
Vale ainda lembrar que a bactéria causadora do mal de Pierce já é encontrada em território
brasileiro em outros cultivos, nos quais causa diversas doenças, como a clorose-variegadados-citros, a escaldadura-das-folhas-da-ameixeira e a atrofia-dos-ramos-do-cafeeiro.

A sistematização das informações contidas neste manual favorecerá o sistema de
produção da videira e demais frutíferas hospedeiras de cigarrinhas, permitindo, assim, o
monitoramento e a identificação das espécies nos cultivos.
Lucas da Ressurreição Garrido

Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho

Prefácio
Os macrorganismos associados às culturas agrícolas são geralmente ignorados por
agricultores e cientistas, exceto quando são considerados pragas ou são empregados em
programas de controle biológico. No entanto, o conhecimento das comunidades associadas
a sistemas agrícolas é de valor inestimável, visto que as espécies invasoras, as práticas
agrícolas, a mudança da paisagem e as mudanças climáticas, entre outros fatores, afetam
drasticamente a composição de espécies e, consequentemente, a ecologia da produção de
alimentos. É por isso que o Manual de identificação de cigarrinhas em videira é uma importante
contribuição para a literatura agronômica e biológica.
Cigarrinhas estão onipresentes nos trópicos, porém representam um grupo pouco
estudado de insetos, a menos que sejam vetores da bactéria Xylella fastidiosa, que causa
doenças em diversas plantas de importância econômica nas Américas. Embora a bactéria
seja responsável pelo mal de Pierce em videiras cultivadas nas Américas do Norte e Central,
isolados patogênicos da videira ainda não foram descobertos na América do Sul. Por essas
razões, e com base numa perspectiva aplicada, este manual fornece informações importantes
sobre a taxonomia e a identificação de espécies de cigarrinhas associadas à cultura da videira
no Brasil, antes da introdução de um patógeno invasivo no País.
Este trabalho, ao ajudar a identificar, com objetividade, as espécies de cigarrinhas
durante a execução de levantamentos de campo, atenderá a outras finalidades, como
elaborar tabelas de vida das espécies e avaliar o impacto do aumento das temperaturas sobre
a composição da comunidade.
O manual inclui uma breve discussão sobre os aspectos gerais da biologia de
X. fastidiosa, útil para os leitores não familiarizados com essa importante ameaça para a
vitivinicultura brasileira. Além disso, este estudo servirá de espinha dorsal para atender
a outras necessidades urgentes de investigação, considerando que a videira e os demais

sistemas produtivos são ecossistemas simplificados, que podem ser usados para compreender
questões ecológicas.
Embora a identificação de cigarrinhas possa ser feita por pessoas com treinamento
taxonômico básico, ainda se conhece muito pouco sobre essas espécies, motivo por que
mais pesquisas sobre sua biologia e sua ecologia se fazem necessárias. Esses insetos poderão,
por exemplo, ser utilizados como indicadores biológicos da diversidade da comunidade em
estudos sobre as consequências de novas práticas de gestão e as mudanças climáticas.
Por fim, os registros históricos serão úteis para avaliar como o tempo tem afetado
a distribuição das espécies e o tamanho da população, além de servirem como base para
pesquisas à procura de espécies ameaçadas.
Assim, este manual extrapola sua função acadêmica. Tem a pretensão de ser um
ponto de partida para estudos de longo prazo, que beneficiarão a cadeia produtiva da videira
no Brasil, assim como ampliarão o conhecimento de como as mudanças de curto e de longo
prazos nos ecossistemas afetam a riqueza da nossa biota. A preservação da biodiversidade
começa com a correta identificação dos organismos, sendo um esforço importante para a
sobrevivência da atual e das futuras gerações.
Rodrigo Almeida
Dept. Environmental Science Policy and Management
University of California - Berkeley, USA
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Introdução
A cultura da videira é de grande importância econômica e social para o Brasil,
tanto pelo número de empregos que seu cultivo gera diretamente, quanto pelos empregos
indiretamente criados pela indústria de processamento e a do turismo que está associada à
cultura. No Brasil, são cultivados aproximadamente 81.000 ha de videira, sendo o Rio
Grande do Sul o estado com a maior área cultivada (IBGE, 2010).
Nos últimos anos, o cultivo foi estendido a regiões dos estados de Mato Grosso do
Sul, de Goiás, do Espírito Santo e do Ceará, tendo ocorrido, ademais, incremento da área
cultivada nos estados tradicionais produtores – Paraná, São Paulo e Pernambuco (MELLO,
2005; MELLO, 2007; PROTAS et al., 2005).
Do volume de uvas colhidas no País, aproximadamente 50% são destinados à
elaboração de vinhos, sucos, destilados e outros derivados, sendo o restante comercializado
in natura (MELLO, 2010). Embora a atividade enfrente dificuldades, decorrentes da
concorrência com vinhos importados e dos elevados impostos que lhe são impingidos, o
setor vem se expandindo, graças ao aumento do consumo de vinho tinto e de sucos, e à
fabricação de espumantes, seja para atender ao mercado interno, seja à exportação (MELLO,
2007).
O aumento da área cultivada, prova da importância da vitivinicultura no cenário
nacional, refletiu-se, consequentemente, na preocupação dos produtores e pesquisadores
com problemas fitossanitários, principalmente as doenças fúngicas e virais e os insetospraga (FAJARDO, 2003). Além dos problemas derivados das pragas e das doenças
tradicionais, a viticultura brasileira corre o risco de enfrentar outros, provocados por
doenças emergentes, disseminadas por insetos vetores, tais como o amarelo-da-videira
(grapevine yellows), a fitoplasmose, já detectada nos estados de São Paulo e Paraná (NERONI
et al., 2006), e o mal de Pierce (Pierce’s disease – PD), enfermidade causada pela bactéria
Xylella fastidiosa (WELLS et al., 1987), ainda não relatada no Brasil, porém, de grande
importância econômica nas Américas do Norte e Central (REDAK et al., 2004).
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