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AS CIGARRINHAS-DAS-PASTAGENS (HOMOPTERA: 
CERCOPIDAE) NA REGIÃO SUL DA BAHIA, BRASIL: 

IDENTIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E 
PLANTAS HOSPEDEIRASl /2 

Max de Menezes3 

RESUMO 

Zulia (Notozulia) entreriana (Berg) é considerada a principal praga das pas
tagens na região, seguida de Deois (Pandysia) schach (Fabricius) e Aeneolamia 
selecta selecta (Walker). Mahanarva (Ipiranga) rubicunda (Walker) e M. (M.) 
fimbrio/ata (St~l) foram as espécies mais freqüentemente observadas em capins 
de corte e, juntamente com M. (M.) posticata (St~l), são consideradas pragas 
potenciais da cana-de-açúcar no sul da Bahia. 

Dentre as demais espécies, D. (D.) terrea (Germar) foi a mais comumente 
encontrada, enquanto que D. (Acanthodeois) j1avopicta (St~l) e D. (D.) picklesi 
(China & Myers), insetos reconhecidamente graminícolas, foram observadas 
apenas em números muito reduzidos. A coleta de Sphenorhina rubra (Linneu), S. 
me/anoptera (Germar), Maxantonia quadriguttata (Walker), Monecphora qua
drifasciata (LePeletier &Serville) e Tunaima walkeri (Lallemand) em pastagens é 
considerada casual e, ao que tudo indica, essas espécies não se hospedam em 
gramíneas. A. se/ecta transversa (Lallemand) e D. (A.) incompleta (Walker), 
embora não tenham sido encontradas na região, são incluídas por serem impor
tantes pragas de pastagens cultivadas em outras regiões do Brasil. 

É apresentada uma chave para a identificação das espécies e subespécies 
tratadas, acompanhada de descrições e ilustrações dos insetos, inclusive das 
genitálias mascúlinas. É também discutida a validade do reconhecimento futuro de 

- três subespécies de D. (P.) schach. 

1 Recebido para publicação em 7- 8-81. 

2 Parcialmente realizado com recursos do Convênio CEPLAC/SUDENE nP 165. 
Resultados parciais apresentados ao V Congresso Brasileiro de Entomologia e 
I/I Congresso Latino-Americano de Entomologia, Itabuna, BA, julho de 1978 
e ao VII Congresso Brasileiro de Entomologia, Fortaleza, CE, julho de 1981. 

3 Divisão de Zoologia, Centro de Pesquisas do Cacau, Cx. Postal 7, 45600 - /ta
buna, Bahia, Brasil. 
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ABSTRACT 

Froghoppers of Southem Bahia, Brazil: 
Identification, Geographical Distribution 

And Host Plants 

Results are given of a cercopid survey carried out between 1977 and 1980 in 
pastures of sou thern Bahia. 

Zulia (Notozulia) entreriana (Berg) is considered to be the principal pest of 
pastures in thc region followed in importancc by Deois (Pandysia) schach (Fa
bricius) and Aeneolamia selecta selecta (Walker).Mahanarva (Ipiranga) rubicunda 
(Walker) and M. (M.) fimbriolata (Stã>l) were the species most frequently observed 
in the grasses Napier and Camerum and together with M. (M.) posticata (Stgl) are 
considered potential pcsts of sugar cane in southern Bahia. Anlongst the other 
species, the most commonly found was D. (D.) terrea (Germar), while D. 
(Acanthodeois) flavopicta (St~l) and D. (D.) picklesi (China &Myers), which are 
known to be grass feeders, were observed only in very small numbers. The ocurrence 
of Sphenorrhina rubra (Linncu), S. melanoptera (Gcrmar), Maxantonia quadrigu
ttata (Walker) , Monecphora quadrifasciata (LePeletier & Serville) and Tunaima 
walkeri (Lallelnand) in pasturcs is considered a casual ocurrence and by aH indica
tions grasscs are not hosts of these species. Although A. selecta transversa 
(Lallemand) and D. (A.) incompleta (WaIker), were not found in the region, they 
have been included in this paper since they are important pests of cultivated 
pastures in other parts of Brazil. 

A key is provided for identification of the species and subspecies dealt with, 
together \vith descriptions and illustrations of the insects, including those of the 
male genitalia. Thc validity of recognizing in the future three subspecies of 
D (P.) schach is also discussed. 

INTRODUçAo 

Os insetos hornópteros da farnllia Cercopidae comumente conhecidos por 
.. c igarrinhas-das-pastagens"'I e ~ ~ cigarrinhas-da-cana-de-açúcar"", constituem um 

grupo de espécies relativamente bastante uniforme tanto morfologicamente, 
como nos padrões gerais de comportamento. 

Essas cigarrinhas originaram -se e evoluíram no Continente Americano e 
têm como plantas hospedeiras exclusivas as gramíneas e as ciperáceas, das 
quais se alimentam por sucção da seiva. 

Característica marcante desses insetos é o fato de suas ninfas apresentarem
:,e constantemente protegidas por uma massa de espuma por eias secretada, o 
que torna facihnente notada sua presença nas plantas infestadas. Na rnaioria 
das espécies, as ninfas são radicícolas, localizando-se nas raízes expostas ou no 
coleto das touceiras. As outras espécies tênl ninfas aerÍcolas, que são encontra
das nas bainhas das folhas ou no "cartucho~" ternlinal. j\ espuma , além de pro-

4 



teger as formas jovens da desidratação, pode constituir barreira à penetração 
de inseticidas e outros agentes de controle, o que talvez represente um dos prin
cipais entraves ao sucesso do combate a essas pragas. 

O principal prejuízo causado pelas cigarrinhas às plantas hospedeiras deve-se 
à ação de toxinas salivares por elas injetadas nos tecidos vegetais no ato da ali
mentação. Os sintomas do ataque manifestam-se por clorose progressiva, seguida 
de necrose da parte aérea das touceiras e, a depender da intensidade e da dura
ção da infestação, resulta em grande depauperamento das plantas, que pode 
culminar em sua morte. Por esse motivo, tais insetos são apontados como um 
dos fatores mais importantes da degradação de pastagens nas regiões em que 
são pragas. 

Ao que tudo indica, todas as espécies de cigarrinhas .graminícolas são em 
maior ou menor grau, toxicogênicas e a sua importância como praga depende, 
em grande parte, da intensidade dos seus ataques e da susceptibilidade da 
gramínea à espécie considerada. 

Embora os primeiros registros de ocorrência de surtos isolados de cigarrinhas 
nas pastagens brasileiras datem de mais de meio século, sua importância venl 
crescendo assustadoramente nos últimos 15 ou 20 anos. Esse fato é unaninle
mente atribuído ao desequihbrio ecológico provocado pelo desmatamento in
tenso e indiscriminado, à implantação de enormes áreas contínuas de pastagens, 
à introdução descuidada de gramíneas forrageiras exóticas, que se têrn mostra
do altamente suscetíveis à praga e ao mau manejo das pastagens geralnlente 
praticado no nosso País. Há quem acrescente a essas causas o possível apare
cimento de biotipos melhor adaptados e mais prejudiciais dessas pragas. 

Atualmente, são enormes as estimativas dos prejuÍzos causados pelas cigar
rinhas na maioria dos estados brasileiros e em alguns outros países onde o 
problema ocorre, dentre os quais estão os Estados Unidos (Sul), l\léxico, \ T e
nezuela, Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai. l"'lesmo assim, só recente
mente é que as pesquisas específicas sobre essas pragas de pastagens foram ace
leradas e a literatura científica concernente ao assunto ainda deixa bastante a 
desejar. 

N a região sul da Bahia, os surtos de cigarrinhas em pastagens são registrados 
aproximadamente desde 1930 e a partir de então vênl se repetindo coru fre
qüência cada vez maior e atingindo áreas progressivamente mais amplas. 

O presente trabalho tem como objetivo principal fornecer elementos para a 
identificação correta das espécies de cigarrinhas encontradas até o momento 
em pastagens dessa região. Ao mesmo tempo, apresenta infornlações sobre a 
distribuição geográfica e as plantas hospedeiras observadas para cada espécie, 
acrescidas de comentários sobre a sua importância e outros aspectos de inte
resse. 
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Além das espécies constatadas na região, são incluídas Deois (A.) incompleta 
(W alker) e Aeneolamia selecta _transversa (Lallemand), por serem consideradas 
pragas de pastagens em outras regiões. Do mesmo modo, em alguns casos são 
feitas referências a exemplares coletados em outras regiões e julgadas interes
santes para o presente trabalho. 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Aproximadamente 60 mil cercopídeos foram examinados até o momento 
nos laboratórios da Divisão de Zoologia do Centro de Pesquisas do -Cacau em 
Ilhéus, Bahia. À exceção de um pequeno número de exemplares coletados em 
.outro tipo de vegetação ou recebidos de fora, todos os demais foram captura
dos em pastagens ou áreas experimentais de agrostologia localizadas na região 
sul da Bahia. Destes, a grande maioria foi coletada, entre 1977 e 1980, direta-
mente sobre a vegetação, através de rede entomológica ou aspirador costal 
D-Vac .. Os restantes foram obtidos com o auxílio de armadilhas luminosas 
modelo "Luiz de Queiroz ", equipadas com lâmpadas Westing!touse F 15T8/BL 
(blacklight) instaladas em pastagens. 

Embora muitos levantamentos esparsos tenham " sido realizados na região, 
a maior parte das coletas feitas diretamente sobre a vegetação concentrou-se 
em dez municípios representativos da pecuária regional. Assim sendo, grande 
parte do material estudado foi obtida em áreas experimentais localizadas em 
Barrolândia (município de Belmonte), Floresta Azul, Ibirapuã, Itaju do Co
lônia, Itanhém, Itapebi, Itapetinga, Lage, Nova Canaã e Teixeira de Freitas 
(município de Alcobaça). As amostragens em cada uma dessas áreas foram 
realizadas com freqüência geralmente semanal ou quinzenal, e por períodos 
contínuos que variaram de oito a trinta meses. 

As observações sobre plantas hospedeiras das espécies estudadas foram 
feitas, principalmente, nos Campos de Introdução de Forrageiras da 

"CEPLAC em Itapebi e Teixeira de Freitas. A identificação das- espécies 
vegetais, bem como a elaboração da lista de seus nomes científicos, vulgares 
e respectivas famllias (Quadro 1) foram procedidas pelas Divisões de Zootecnia 
e Botânica do CEPEC. 

Todos os exemplares capturados, levados ao laboratório, .foram identifica
dos, sexados e contados. Posteriormente, parte representativa desses insetos 
foi montada e incorporada à coleção entomológica do CEPEC e os demais 
conservados em álcool 70%. 

A identificação do material foi realizada pelo autor, por comparação com 
exemplares determinados por especialistas, existentes na Coleção Pietro 
Guagliumi, depositada na Estação Experimental de Cana do Planalsucar, em 
Carpina, Pernambuco, e na coleção do Departamento de Entomologia da E.S.A. 
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Quadro 1 - Espécies vegetais citadas no texto. 

Nome Científico 

Andropogon sp. 
Andropogon gayanus 
Andropogon nzinarum 
Artocarpus heterophyllus 
AXOllOpUS scoparius 
Brachiaria sp. 
B. brizantha 
B. decumbens 
B. humidicola 
B. mutica 
B. radicans 
B. ruziziensis 
Cecropia adenopus 
Cenchrus ciliaris cv. Biloela 
Coniza bonariensis 
Chloris gayana 
Cymbopogon citratus 
Cynodon dactylon 
C. dactylon cv. Lícia 

C. plectostachyus 
Digitaria decumbens 
D. decumbens cv. Transvala 
D. eriantha 
D. milanjiana 
D. pentzii 
D. se tivalva 
D. swazilandensis 
D. unfolosi 
Echinochloa polystachya 
Eupathorium sp. 
Gynerium sagittatum 
G. saccharoides 
Helianthus annuus 
Hemarthria altissima 
Hyparrhenia rufa 
Melinis minutiflora 
Oryza sativa 
Panicum lanatum 
_P. maximum 

Nome Vulgar 

capirn sândalo 
. . 

cal' UH eannlagua 
Captnl açu 
. . 
JaqtJ( ~ lra 

capiln irn perial 

capirn sele li~guas 
braquiária brizanta 

braquiária cornurn, hraq. de alho 
eapirn quicuio, braq. humidicola 

hengo 
"tanner grass" braq. de brejo 

braquiária ruziziensis 
imbaúha 

capim carrapicho, "buffel grass" 
capiroçoba 
capim de Rhodes 
capirn cidrão 

capim bermuda, capim de burro 

capim de burro 

capim estrela-africano 

capim pangola, capim pangolinha 

capim pangola, capim pangolinha 
capim pangola, capim pangolinha 
capim pangola, capim pangolinha 
capim pangola, capim pangolinha 

capim pangola, capim pangolinha 
capim pangola, capim pangolinha 

capim pangolão 
capim canarana, capim angolinha 

cana brava, cana flecha 
cana brava, cana flecha 

girassol 

.. , 
caplffi Jaragua 
capim gordura, capim meloso 
arroz 
caplffi amargoso 
capim colonião, capim guiné 
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Famllia 

(;ranlineae 

:Vloraeeae 
Gramineac 

" 
" 

Urticaceae 

Gramineae 
Compositae 
Gramineae 

" 

" 

" 
" 

" 

Compositae 
Gramineae 

Compositae 
Gramineae 



P. maximum cv. Gaton Panic capim _ "Gaton Panic" 
P. maximum cv. Green Panic capim "Green Panic" -
P. maximum cv. Makueni capim Makueni 
P. maximum cv. Gongyloides capim Sempre-verde 
Paspalum densum capim açu, capim de boi 
P. dilatatum grama-alemã 
P. notatum grama batatais 
Pennisetum clandestinum 
P. purpureum 
P. purpureum cv. Camerum 
Philodendron sp. 
Pothomorpha umbellata 
Saccharum officinarum 
Setaria anceps cv. Kazungula 
S. anceps cv. Nandi 
Sorghum vulgare 

Stenotaphrum secundatum 
Theobroma cacao 
Tripsacum dactyloides 
T. fasciculatum 
T.laxum 
Vetiveria zizanioides 
Zea mays 

Zoyzia matrella 

capim quicuio 
capim elefante 
capnn camerum 
filodendro, cipó 
capeba 
cana-de-açúcar 
setária kazungula 
setária nandi 
sorgo 
grama inglesa, grama-da-Europa 
cacaueIro 
capim gigante, capim mandante 

capim guatemala 
capim sândalo 
milho 

grama Japonesa 

Gramineae 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

Araceae 
Piperaceae 
Gramineae 

" 

" 

Sterculiaceae 
Gramineae 

" 
" 
" 
" 

"Luiz de Queiroz ", em Piracicaba, São Paulo. Alguns espécimes foram determi
nados pelo DR. P.S. Broomfield, por comparação com material existente na 
coleção do British Museum of Natural . History, em Londres, Inglaterra. 

As ilustrações dos insetos em vista externa foram feitas com o auxIlio de 
câmara-clara Zeiss acoplada a microscópio estereoscópico da mesma marca. 
\as Figuras 8 a 31, a preocupação primordial foi a de reproduzir fielmente o 
colorido que, neste grupo de insetos e, principalment~, em virtude do reduzido 
número de espécies tratadas, é um caráter de bom valor taxonômico. Isso foi 
conseguido com a utilização de lápis Harktmuth Koh-i-noor Collor e Johann 
F aber Multicolor. A fotografia das tégminas (Figuras 32 a 76) foi obtida desta
cando-as dos insetos, procurando abranger a maior variedade possível no pa
drão de colorido de cada espécie, e fixando-as entre duas placas de vidro. 

~t\s preparações das genitálias masculinas para exame e confecção de ilustra
ções. (Figuras 77 a 162) foram feitas através da retirada da cápsula genital do 
inseto, aquecimento em KOH a 10%, lavagem em água destilada e preservação 
em glicerina pura. As dissecções foram feitas sob microscópio estereoscópico, 
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com o material colocado em lâmina escavada. Findo o exame, as genitálias 
passaram a ser conservadas em microtubos de polietileno cheios de glicerina, 
com a tampa de borracha transpassada pelo próprio alfinete onde o inseto porta
dor está montado. Neste caso, os desenhos foram igualmente feitos com o au
x I1io da câmara-clara já referida. 

TAXONOMIA 

Como seria de se esperar, a fauna de cercop Í deos que ocorre nas pastagens 
sul-baianas mostra-se bastante variada, incluindo espécies pertencentes a vários 
gêneros da tribo Tomaspidini, subfamllia Tomaspidinae, todos definidos por 
FENNAH (1968). Em vista disso, e face ao número relativamente reduzido de 
espécies, a sua identificação é, inicialmente, facilitada pela possibilidade de uti
lização de caracteres bem conspícuos, geralmente visíveis até mesmo ao olho 
desarmado. A coloração, por exemplo, que, em outra circunstância, talvez 
pudesse ter valor apenas complementar, neste caso é perfeitamente válida e 
extensivamente utilizada, no presente trabalho, para diferenciação das espécies. 
No entanto, essa característica não é, por si SÓ, suficiente para definir a identi
dade de uma espécie. Recorre-se, então, a caracteres morfológicos mais estáveis, 
particularmente os encontrados na genitália masculina. 

A terminologia utilizada na chave e nas descrições morfológicas dos insetos 
é apresentada nas Figuras 1 a 7. 

Por outro lado, outras espécies desse grupo, cuja ocorrência ainda não foi 
constatada na, região, salvo Deois (Acanthodeois) incompleta e Aeneolamia 
selecta transversa, poderão ser aqui encontradas futuramente e não serão corre
tamente identificadas com o auxIlio do presente trabalho, por não estarem 
nele incluídas. 

Em vista do exposto, qualquer identificação realizada através do uso da 
chave apresentada a seguir, deverá ser obrigatoriamente -confrontada com as 
descrições e ilustrações que a acompanham. 

Chave para as espécies estudadas 

1 Pós-clípeo com três carenas longitudinais (Figura 5). Formas grandes, ro
bustas (13,6 - 16,0 x 6,7 - 7,7 mm), castanhas ou quase negras, com 
duas manchas amarelas contrastantes no terço distaI de cada tégmina (Fi-
gura 29) ....................... Maxantonia quadriguttata (p. 32) 

1 ' Pós-clípeo com apenas a carena mediana ou nenhuma. Formas geralmen-
te menores ......................................... 2 
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2' 

3 

4 

4' 

5 

5' 

6 

6' 

7 

7' 

Pós-clípeo fortemente anguloso em perfil (Figura 6). Placas genitais mui-
to longas e estreitas, ponteagudas (Figura 122) . . ......... " ...... 3 

Pós-clípeo de perfil arredondado ou apenas levemente anguloso (Figura 
7). Placas genitais geralmente curtas e largas ................... 4 

Tégminas muito escuras ou negras, com duas faixas transversais amarelas 
(Figura 27) ........................ Sphenorhina rubra (p. 28) 

Tégminas com o terço proximaI vermelho e o restante negro (Figura 28) 
........... _ .............. Sphenorhina melanoptera (p. 29) 

Formas com mais de 10,5 mm de comprimento, desprovidas de faixa 
amarela ao longo do clavo ou, se providas, com nítida faixa dessa cor na 
margem anterior do pronoto ............................. 5 

Formas -geralmente menores, de colorido variado; se maiores, desprovidas 
de faixa regular amarela na margem anterior do pronoto ........... 8 

Pronoto com larga faixa regular amarela na margem anterior (Figura 30). 
Edeago desprovido de apêndices longos (Figura 153) ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monecphora quadrifasciata (p. 30) 

Pronoto geralmente de coloração uniforme, nunca com faixa regular ama
rela na margem anterior. Edeago com um par de longos apêndices 
dorsais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

T égminas com duas nítidas faixas transversais amareladas, paralelas 
(Figuras 73 a 76) ........... Mahanarva (/piranga) rubicunda (p.26) 

T égminas com outro padrão de colorido . . . . . . . . . . ........... 7 

Formas robustas (10,8 - 13,5 x 5,1 - 6,6 mm) (Figuras 19 a 22). 
Tégrninas de coloração muito variável, de castanho-amareladas a 
muito escuras, sempre com a margem costal negra e, geralmente, 
com manchas longitudinais irregulares da mesma cor; terço distaI não 
diferenciado do restante (Figuras 45 a 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • 0 ••••••••••• • •• " ••••• Mahanarva (M.) fim briola ta (p. 23) 

Formas mais delgadas (Figuras 23 e 24). Tégminas castanho-claras, escu
ras, róseas ou avermelhadas, com a margem costal da mesma cor; terço 
distaI diferenciado por coloração negra ou enegrecida, separado ou não 
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do restante por duas pequenas manchas amareladas ou avermelhadas 

(Figuras 60 a 62) ............... . Mahanarva (M.) posticata (p. 25) 

8 Tégminas castanhas ou castanho-claras, desprovidas de manchas castanho-
escuras ou negras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 9 

8' Tégminas parcial ou totalmente castanho-escuras ou negras ........ 11 

9 Comprimento superior a 10,0 mm. Tégminas muito claras, hialinas, 
principalmente na metade distaI. Edeago simples (Figura 94) 
· ............................... Deois (D.) terrea (p. 21) 

9' Formas menores, de comprimento inferior a 9,5 mm .. Tégminas casta
nhas ou castanho-claras, às vezes unI tanto hialinas atrás. Edeago simples 
ou provido de apêndices ............................... 10 

1 ° F armas castanhas; terço distaI das tégnlinas lirrlitado por duas nítidas 
manchas amareladas. Edeago com robusto apêndice apical triangular 
e d u a s c r i s tas I a m e I a r e s me d i a nas no d o r s o (F i g u r a 100) 
· .................... Deois (Acanthodeois) incompleta (p. 20) 

10' Formas geralmente mais claras; terço distai das tégminas um tanto 
hialino, limitado ou não por duas pequenas manchas amareladas evanes
centes. Edeago desprovido de apêndice ou cristas (Figura 90) 
............................... Deois (D.) picklesi (p. 22) 

11 Tégminas parcialmente hialinas (Figura 41). Porção anterior do corpo 
muito clara, amarelada (Figura 31) ......... Tunairna walkeri (p. 33) 

11' Tégminas opacas em toda a extensão. Porção anterior do corpo escura ou 
negra ............................................ 12 

12 Formas robustas (8,5 - 10,0 x 3,5 - 4,5 mm). Tégminas de coloração 
escura uniforme em toda a extensão ou apenas com estreita faixa clara, 
interrompida ou não, limitando o terço apical (Figuras 12 a 14) 
· .................. . ....... Deois (Pandysia) schach (p. 16) 

12' Tégminas mais fortemente lnanchadas de claro, geralmente também ou 
só na metade proximal; se apenas corrI unIa faixa transversal no terço 
distaI, a coloração de fundo é negra, brilhante ................. 13 

13 Coloração geral negra, brilhante. T égminas conl uma faixa transversal 
esbranquiçada ou amarelada no ter~'o distai e, geralmente, com faixas ou 
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manchas da mesma cor no clavo e na margem costal (Figuras 8, 9, 65 a 72) 
........................ . Zulia (Notozulia) entreriana (p. 12) 

13" Outro padrão de colorido; manchas das tégminas amarelas, alaranjadas ou 
avermelhadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

14 T égminas com faixa mais clara no clavo e duas outras transversais, às 
vezes um pouco reduzidas, limitando os terços proximal e distai (Figuras 
15 e 32) ................. Deois (Acanthodeois) j1avopicta (p. 18) 

14" Tégminas com apenas uma faixa transversal clara no terço proximal e 
com ou sem duas grandes manchas arredondadas no terço distaI ..... 15 

15 Tégminas com apenas uma faixa transversal alaranjada, no limite do terço 
proximal (Figuras 11 e 64) ... . . . Aeneolamia selecta transversa (p. 15) 

15" Tégminas com duas grandes manchas alaranjadas no terço distaI, além da 
faixa transversal (Figuras 10 e 63) .... Aeneolamia selecta selecta (p. 14) 

Zulia (Notozulia) entreriana (Berg) 
(Figuras 8, 9, 65 a 72, 133 a 137) 

Tomaspis entreriana Berg, 1879 : 215; Metcalf, 1961 : 93. 

Tomaspis (Tomaspis) entreriana, Lallemand, 1912 : 93. 

Monecphora entreriana, Torres, 1946 : 21. 

ZuUa (lvotozulia) entreriana. Fennah, 1968 : 178. 

ltlonecphora alboornata Lailemand, 1927 : 117. 

~omprimento: 6~2 - 9,2 (7 .6'\ nlm~ rnaior largura: 2,9 - 3,8 (3,4) mm. 
Coloração geral (Figuras 8 e 9), negra, nrIihante, com manchas creme ou ama
reiadas: Cabeça, pronoto e escutelo negros, brilhantes. Tégminas (Figuras 65 a 
7~) de coloração muito variável, aparecendo coloridas em maior grau na maio
ria das fêmeas. Nestas, são pretas, com três nítidas faixas creme ou amareladas: 
uma percorrendo os 3/5 proximais da margem costal ,: outra cortando diagonai
mente o clavo e, uma terceira, Hmitando transversalmente o terço apical das 
tégminas. l~os machos, a faixa na área ciavai inexiste ou aparece como estreitÍs
,~ima mancha junto à inserção; a faixa costal é geralmente mais estreita e curta~ 
ou reduzida a mancha alongada ou ausente; resta hem visível apenas a faixa 
transversal no terço apical que, mais estreita, chega a interromper-se em alguns 
exemplares. Uma pequena porcentagem de fêmeas apresenta colorido seme
lhante ao dos machos, porém nenhum caso contrário foi observado. Em ambos 



os sexos, a superfície ventral e as pernas são negras com áreas castanho-claras e 
escuras. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 133) com robusto 
dente triangular levemente curvado para baixo. Placas genitais (Figura 135) 
com os lados paralelos e um lobo apical alongado na margem interna, levemente 
dirigido para o meio e para cima. Edeago (Figura 134) irregularmente cilindrói
de, mais fino no ápice e com a superfície granulosa; gonóporo subapical na 
superfície ventral. Estilos (Figuras 136 e 137) alongados e estreitos, arredonda
dos no ápice, com um dente subapical dirigido para fora. 

Distnouição geográfica geral 
Argentina e Brasil (BA, ES, MG, PB, Rj, SC, SP) (GUAGLIUMI, 1972/73; 

METCALF, 1961; SILVA etal., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Camacã, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Guaratinga, 

Ibirapuã, Ilhéus, Itabuna, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itamaraju, Ita
nhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itororó, Juçari, Lage, Mutuípe, Nova Canaã, 
Santa Cruz da Vitória, São João do Panelinha, Teixeira de Freitas, Ubaíra e 
Uruçuca. No Recôncavo Baiano: Amargosa e Santo Antonio de Jesus. 

Plantas hospedeiras referidas 
Cymbopogon citratus, Digitaria decumbens, Panicum lanatum, Paspalum 

densum, Pennisetum purpureum, Saccharum officinarum e Zea mays (GUA
G LIUMI, 1972/73 ; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Brachiaria sp., B. brizantha, B. decumbens, B. humidicola, B. mutica, B. 

radicans,B. ruziziensis, Cenchrus ciliaris, cv. Biloela,Chloris gayana, Cynodon 
dacty/on cv. Licia, C. p/ectostachyus, Digitaria decumbens,D. decumbens cv. 
Transvala, D. eriantha, D. milanjiana, D. pentzii, D. setivalva, D. swazilandensis, 
D. unf%si, Hemarthria a/tissima" Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora, Pani
cum maximum, P. maximum cvs. Gaton Panic, Gongyloides, Green Panic e 
Makueni, Paspa/um dilata tum , P. notatum, Pennisetum purpureum, Setaria 
anceps cvs. Kazungula e Nandi, Tripsacum dactyloides, T. /axum e Zoyzia 
matre/la. 

Comentários 

É a espécie mais importante como praga de pastagens na região. Dentre as 
cigarrinhas que aqui ocorrem, é a que apresenta o maior número de plantas hos
pedeiras, a distribuição geográfica mais ampla e os mais elevados níveis popula
cionais. Em termos globais, é, provavelmente, a praga mais importante das 
pastagens brasileiras. 
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Embora apresente grandes variações, o padrão de colorido desta espécie é 
bastante característico, bem como a genitália masculina, o que a toma incon
fundível. 

Aeneolamia selecta selecta (Walker) 
(Figuras 10, 63, 138 a 143) 

Sphenorhina selecta Walker, 1858b : 184. 

Tomaspis (Tomaspis) selecta, Lallemand, 1912 : 97. 

Aeneolamia selecta, Fennah, 1949 : 704; Metcalf,'1961 : 141. 

Comprimento: 7,3 - 9,2 (8,4) mm; maior largura: 3,0 - 4,6 (4,0) mm. 
Coloração geral (Figura 10) castanho-escura a negra, com manchas alaranjadas. 
Cabeça e pronoto castanho~scuros a negros; escutelo mais claro. Tégminas 
(Figura 63) castanho-escuras a negras, com larga faixa transversal alaranjada 
limitando o terço proximal e duas nítidas mancha~ arredondadas, da mesma 
cor, no limite do terço distai, a interna contígua ao ápice da sutura claval. 
Porção ventral, pernas e rostro castanho-escuros a negros, com grandes áreas 
castanho-amareladas. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 138 e 139) com 
pequeno apêndice digitiforme mediano. Placas genitais (Figura 138 e 139) 
fortemente cortadas longitudinalmente; o lobo externo é fino, longo, cilín
drico e obliquamente dirigido para cima e para trás, provido de forte garra 
terminal; o lobo interno é largo, triangular, mais longo que o externo, incli
nado para o dorso paralelamente a ele e também provido de garra terminal. 
Edeago (Figuras 140 e 141) curto e robusto, mais dilatado na base e um 
pouco comprimido lateralmente, truncado no ápice e desprovido de apêndice. 
Estilos (Figuras 142 e 143) com a nletade basal mais alta do que larga, sepa
rada do restante por uma profunda reentrância lateral; metade distaI mais 
achatada dorso-ventralmente e provida de dois longos processos espiniformes, 
o basal voltado horizontalmente para o meio e para trás e o aplcal dirigido 
para o dorso. e para o meio. 

Distribuição geográfica geral 
Brasil (AL, BA, PE, PB, RJ, e SE) (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; MET

CALF, 1961 ; SILVA et aI., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Barrolândia, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ilhéus, ltagibá, Itagimirim, 

Itaju do Colônia, ltapé, ltapebi, ltapetinga, Itororó, Lage, Lomanto Júnior, 
Mutuípe, Nova Canaã, Santa Cruz da Vitória, Ubaíra e Una. No Recôncavo 
Baiano: Amargosa e Santo Antonio de Jesus. 



Plantas hospedeiras referidas 
Digitaria deeumbens, Gynerium sagittatum (ou G. saeeharoides), Panicum 

maximum, Paspa/um densum, Saceharum offeinarum e Vetiveria zizanioides, 
outras gramíneas e ciperáceas (G UAG LIUMI, 1970; 1972/73 ; SILVA et aI., 
1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Braehiaria decumbens, B. humidieola, Cynodon pleetostaehyus, Digitaria 

swazilandensis t HV/Ja"henia rufa, Melinis minutiflora. Panicum maximum, 
P. maximum cvs. Gongyloides e Green Panic e Setaria aneeps cv. Nandi. 

Comentários 
e a terceira espécie em importância para a região. Tem sido encontrada com 

certa freqüência em pastagens, do vale do Rio Jequitinhonha para o Norte. Na 
maioria das vezes é suplantada, em número, por Z. entreriana, D. schach, ou 
ambas. Os maiores níveis populacionais deste inseto foram constatados em pas
tagens de B. decumbens, em Lage, nas proximidades de Recôncavo Baiano. 

Aeneolamia seleeta transversa (Lallemand) 
(Figuras 11 e 64) 

Moneephora transversa Lallemand, 1938 : 142; Metcalf, 1961 : 229. 
Aeneolamia seleeta transversa, Fennah, 1968 : 179. 

~ em tudo semelhante à subespécie anterior, inclusive na genitália masculina, 
e dela se diferencia apenas por não apresentar as manchas claras no terço distai 
das tégminas (Figuras 11 e 64). 

Distribuição geográfica geral 
Brasil (AL, BA, PB, PE e SE) (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; METCALF, 

1961; SILVA et aI., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Ocorrência não constatada. 

Plantas hospedeiras referidas 
Panicum maximum, Paspalum densum, Saccharum officinarum, Vetiveria 

zizanioides e numerosas outras gramíneas e ciperáceas (G UAGLIUMI, 1970; 
1972/73; SILVA et aI., 1968). 

Comentários 
A ocorrência de A. selecta transversa não foi constatada na região, mes

mo nas proximidades do Recôncavo Baiano onde foram observadas as 
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rnaiores infestações de A. selecta s. str .. Esse inseto, no entanto, é conside
rado praga de pastagens em outras regiões do nordeste do país. 

Deois (Pandysia) schach (Fabricius) 
(Figuras 12 a 14, 57 a 59, 77 a 87) 

Cercopis schach Fabricius, 1787 : 274. 

Cicada schach, Gmelin, 1789 : 2101. 

Monecphora schach, Goding, 1895 : 486. 

Tomaspis (Tomaspis) schach, Lallemand, 1912 : 97. 
Deois (Pandysia) schach, Fennah, 1953 : 365; Metcalf, 1961 

Sakakibara, 1979 : 24. 

Cercopis humeralis LePeletier &Serville, 1825 : 606. 

Monecphora humeralis, Amyot &Serville, 1843 : 562. 
Tornaspis (Tomaspis) humeralis, Lallemand, 1912 : 94. 

Tomaspis humeralis, Schmidt, 1932 : 55. 

Deois humeralis, Fennah, 1948 : 608. 

Monecphora solita Walker, 1851 : 682. 

178· , 

Deois (p'andysia) schach so li ta , Fennah, 1953 : 356, Metcalf, 1961 : 179; 

Sakakibara, 1979 : 25. 

Comprimento: 8,5 - 10,0 (9,2) mm; maior largura: 3,5 - 4,5 (4,1) mm. 
Coloração geral (Figura 12) castanha a castanho~scura com manchas alaran
jadas e, às vezes, reflexos metálicos esverdeados. Cabeça, pronoto e escutelo 
castanhos, a primeira mais escura, negra ou quase. Tégminas (Figura 57) cas
tanhas, levemente mais. escuras na margem costal e no ápice , com uma pequena 
área avermelhada na inserção e uma estreita faixa transversal alaranjada, redu
zida a pequenas manchas, limitando o terço apical. Superfície ventral do 
abdome e pernas castanho-avermelhadas, com áreas castanhas; área inferior 
da cabeça e do tórax castanho-escura a negra. A totalidade dos exemplares 
coletados na região apresentam esse padrão de colorido. No entanto, a maioria 
dos exemplares coletados em Campinas, SP (Figuras 14 e 59), apresentam a 
faixa transversal das tégminas contínua, ao passo que, dos exemplares exami
nados de Planaltina, DF, (Figuras 13 e 58) todos apresentavam-se com as 
tégminas uniformemente coloridas, sem manchas alaranjadas. No restante, esses 
exemplares referidos apresentam o mesmo colorido dos da região , porém com 
0S reflexos metálicos aparentemente mais acentuados e a tonalidade mais 
escura. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 77 a 80) providos 
de apêndice digitiforme. Placas genitais (Figuras 77 a 80) largas, <~ôncava8, 
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com o terço apical triangular. Edeago (Figura 81) longo, cilíndrico e delgado, 
afilado para o ápice onde sofre ligeira dilatação (Figura 84) e curvado dorsal
mente; na área mediana da sua superfície dorsal existem dois apêndices lamela
res curtos e largos, triangulares, obliquamente dirigidos para os lados. Estilos 
(Figura 85) em forma de placa mais ou menos triangular, com o ápice forte
mente sinuado, delgado, terminado em dente pontiagudo. Nos exemplares de 
Planaltina, DF, e de Campinas, SP, além das diferenças já descritas na colora
ção, existem também algumas diferenças na genitália masculina, em relação 
aos da Bahia. Nos primeiros, o edeago (Figura 82) é um pouco menos curvado 
e nÍtidamente mais robusto e esclerotizado do que o dos descritos acima. Os 
estilos (Figura 86), por sua vez, são mais robustos, com o dente apical rombo 
e mais torcido para fora. Nos exemplares de Campinas, o edeago (Figura 83) 
é mais delgado e muito menos recurvado para o dorso e com os apêndices 
inseridos no centro da metade apical. Os estilos (Figura 87), neste caso, 
são mais robustos e a extremidade apical é mais fortemente voltada para 
fora. 

Distnbuição geográfica geraI 
Argentina, Assam, Uruguai e Brasil (AL, AM, BA, ES, MG, PA, PE,PR, RJ, 

RS, se e SP) (GUAGLIUMI, 1972/73; METCALF, 1961; SAKAKlBARA, 
1979; SILVA et al., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Barrolândia, Camacã, Coaraci, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, 

Ihirapuã, llhéus, Itabuna, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itamaraju, 
ltanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itororó, Juçari, Lage, Lomanto Júnior, 
Mucuri, Nova Canaã, Pau Brasil, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz da Vitória, 
São João do Panelinha, Teixeira de Freitas, Una e Uruçuca. No Recôncavo 
Baiano: Santo Antônio de Jesus. 

Plantas hospedeiras referidas 
Paspalum densum, Saccharum officinarum, Vetiveria zizanioides, pastagens 

cultivadas e nativas (G UAGLIUMI, 1972/73; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Brachiaria sp., B. brizantha, B. decumbens, B. humidicola, B. mutica, B. 

radicàns,B. ruziziensis, Cenchrus ciliaris cv. Biloela, Ozloris gayana, Cynodon 
dactylon cv. Licia, Cynodon plectostachyus, Digitaria decumbens, D. decum
bens cv. l"'ransvala,D. eriantha, D. mi/anjiana, D. pentzii, D. setivalva, D. swazi
landensis, D. unfolosi, Hemarthria altissima, Hypa"henia rufa, Melinis minuti
flora~1I.°anicum maximum, P. maximum cvs. Gaton Panic, Gongyloides e Green 
Panic, Paspalum di/atatum, P. notatum, Pennisetum purpureum, Setaria anceps 
cvs. Kazungula e Nandi, Tripsacum /axum e Zoyzia matrella. 
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Comentários 
Os espécirnes de D. schach examinados, prodecentes de Campinas, SP, Pla-

naltina, DF, e de várias localidades da Bahia, constituem, respectivamente, três 
grupos bastante uniformes e nitidamente distintos, tanto no colorido quanto 
na genitália masculina. 

Todos os exemplares deste Estado pertencem à subespécie schach s. str. e 

estavam representados nos outros grupos nas proporções aproximadas de 
10 e 3%, respectivamente. A maioria dos exemplares de Campinas corresponde, 
segundo FENNAH (1953), à descrição de D. schach solita (Walker), enquanto 
que os de Planaltina não se enquadram em nenhuma das duas subespécies 

descritas. 
SAKAKlBARA (1979) considera . normais as variações no padrão de colori

do da espécie e não reconhece a validade taxonômica das subspécies. No entan
to, as diferenças encontradas entre os exemplares estudados das três regiões su
gerem que o exame futuro de séries maiores de espécimes de procedências mais 
variadas poderá resultar no reconhecimento de três subespécies de D. schach. 

Do ponto de vista agrícola, D. schach é considerada a segunda espécie em 
importância para a região sul da Bahia. Em certas ocasiões, é encontrada pre
dominando sobre as demais, porém, geralmente, é sobrepujada em número por 
z. entreriana. Suas maiores infestações foram observadas em pastagens de B. 
l-zum idicola , em Barrolândia e Ibirapuã, de B. decumbens, em Eunápolis, e de 
I~. maximum cv. Gongyloides, em Floresta Azul. 

Deois (Acanthodeois) flavopicta (StRI) 
(Figuras 15, 32, 103 a 107) 

lV/oneepho1't1 f/l1vopieta Sdll, 1854 ! 250. 

Tomaspis f1avopicta, StRI, 1864 : 63~ Metcalf, 1961 : 95. 
'fomasvis (Tomaspis) flavopicta, Lallemand, 1912 : 93. 
Deois j7avopícta, Guaghumi, 1972 : 
.Deois (Acanthodeois) j7avopicta, Sakakibara~ 1979 : 23. 
T011UlSpis multicolor Distant., 1909 : _,_ 98. 
Deois (Orodamnis) multicolory Fennah, i 953 : 357; lVletcalf, 1961 ; 176. 

Comprimento: 8~7 - 11,1 ,9.8) inm; maior largura: .3 7----- /k9 (4~4 ') mm. 
r:oloração geral (Figura 15) ,~astanho-escura a negra-~ corll lnanch~s r;ren;e. Ca
heça, pronoto e escutelo ne~os: uma grande mancha crenle aoarece de cada 
'ld? da margem anterior da cabeça, junto aos olhos, e outra mancha. pequena 

e da mesma cor, em cada ângulo póstero-iateral do pronoto . áreas entre ·)s 
Dcelos e junto aos ângulos anterIores 00 pronoto sao eastanho-avermelhaaas. 
"ég~inas (Figura 32) ' castanho-escuras , ê~m clavo, ~m grande parte, tornaao 
Jor larga iaixa longitudinai crcmc, rosada ou avermelhada; duas faixas transver-
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sais da mesma cor, a anterior nitidamente mais larga, limitam os terços proxi
mal e distal. Ponto de inserção das tégminas castanho-avermelhado. Face negra; 
superfície ventral e pernas castanho-avennelhadas a vennelhas, com áreas ene-

grecidas. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 1-(3) providos de 
apêndices digitiformes. Placas genitais (Figuras 103 e 106) côncavas, levemente 
escavadas no ápice e com largo lobo basal externo. Edeago (Figura 104 e 105) 
longo, cilíndrico, afilado para o ápice e levemente curvado dorsalmente; duas 
cristas lameliformes curtas e largas, longitudinais, e com os bordos denteados, 
ornamentam a área mediana, no dorso; ápice do edeago com dois apêndices 
lamelares, contíguos, largos na base e muito estreitos na metade dis~l, dirigin
do-se para baixo. Estilos (Figura 107) comprimidos lateralmente, com o ápice 
em forma de dente robusto e arredondado na extremidade. 

Distribuição geográfica geral 
Brasil (BA, GO, MG, RJ e SP) (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; l\IETCALF, 

1961; SAKAKIBARA, 1979; SILVA et al., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Ibirapuã, Itanhém e l\1edeiros Neto. 

Plantas hospedeinls referidas 
Cynodon dactylon, Digitaria decumbens, Hypa"henia rufa, Melinis minu

tiflora, Oryza sativa, Panicum maximum cv. Gongyloides, Pennisetum clan
destinum, P. purpureum, Saccharum officinarum e Stenotaphrum secundatum 
(G U AG LIUMI, 1972/73; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Brachiaria decumbens e B. humidicola. 

Comentários 
Foi coletada ocasionalmente, apenas em pequenos números, em pastagens 

de B. decumbens e B. humidicola, localizadas no extremo sul do estado. Por 
esse motivo, atualmente não é considerada praga nesta região, ao contrário do 
que acontece no centro-sul e centro-oeste do país, onde é uma das espécies 
mais importantes. 

Embora sejam conhecidas variações na coloração desta espécie (PEROi\1JI
NI, 1979; MILANEZ, 1980), os exemplares examinados apresentavam bastan
te uniformidade neste aspecto, com pequenas variações apenas na tonalidade da 
cor das manchas, que vai de amarelada a avermelhada. 
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Deois (Acanthodeois) incompleta (Walker) 
(Figuras 16,35,36,97 a 103) 

Monecphora incompleta Walker, 1981 : 684. 
Tomaspis incompleta, Distant, 1909 : 205. 
Tomaspis (Tomaspis) incompleta, Lallemand, 1912 : 94. 
Deois (Deois) incompleta, Fennah, 1953 : 356; Metcalf, 1961 : 174; Sakaki

bara, 1979 : 22. 
Sphenorhina di/uta Walker, 1858a : 92. 

Comprimento: 7,5 - 8,9 (8,2) mm; maior largura: 3,1 - 4,2 (3,6) mm. 
Coloração geral (Figura 16) castanha ou castanho-escura com manchas esbran
quiçadas nas tégminas. Cabeça, pronoto e escutelo castanhos, mais escuros que 
as tégminas. Tégminas (Figuras 35 e 36) castanhas ou castanho-escuras, com 
uma faixa amarelo-esbranquiçada, estreitada para o ápice, percorrendo longitu
dinalmente o clavo; outra faixa semelhante ao longo da metade proximal da 
margem costal e duas ou três pequenas manchas da mesma cor limitando o 
terço distaI, a externa maior. Superfície ventral castanha, mais escura na pro
ção anterior; pernas castanhas. 

GenitáUa masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 97 a 99) com robus
to dente triangular ou digitiforme, curvado para fora, na margem posterior. 
Placas genitais (Figuras 97 e 99) côncavas, levemente escavadas no ápice, diver
gentes entre si e mais largas, em conjunto, que o pigóforo. Edeago (Figuras 100 
e 101) longo, cilíndrico, levemente afilado para o ápice, um tanto curvado para 
a frente; área mediana dorsal com duas largas cristas lameliformes denteadas; 
ápice bilobado, com um par de apêndices lameliformes justapostos, ponteagu
dos~ muito mais curtos no dorso, alongados e levemente curvos na porção diri
gida para baixo. Estilos (Figura 102) comprimidos com dente arredondado 
apical, dirigido para trás. 

Distribuição · geográfica geral 
Brasil (AL, AM, BA, GO, MT, PA, PB, PE, e SP) (GUAGLIUMI, 1970; 

1972/73; METCALF, 1961; SAKAKIBARA, 1979; SILVA et al., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Ocorrência não constatada. 

Plantas hospedeiras referidas 
Brachiaria decumbens, B. humidicola, Digitaria spp., Paspalum plicatulum, 

Saccharum officinarum, Setaria anceps cv. Congo e pastos naturais e cuitivados. 
(G UAGLIUMI, 1972/73; SILVA et ai., 1968; SILVA &MAGALHÁES, 1980). 
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Comentários 
Ê considerada praga muito importante de pastagens cultivadas no norte e 

nordeste do país. Embora tenha sido referida para a Bahia, sua ocorrência na 
região sul não foi constatada. 

É possível que algumas citações de sua ocorrência referiranl-se a D. picklesi, 
com a qual pode ser facilmente confundida pelo aspecto externo. "~ presença 
de apêndices no ápice do edeago é o caráter mais seguro para separá-la daquela 

, . 
especle. 

Os espécimes examinados foram coligidos eln Belénl, P j\. 

Deois (Deois) terrea (Gcfluar) 

(Figuras 17, 33, 9~ a 96) 

Cercopis terrea Germar, 1821 : 46. 

Monecphora te"ea, Walker, 1851 : 685. 

Tomaspis te"ea, Berg, 1883 : 239. 
Tomaspis (Tomaspis) terrea, Lallemand, 1912 : 98. 

Deois te"ea, Fennah, 1949 : 704. 

Deois (Deois) terrea, Fennah, 1953 : 356; l\letcalf, 1961 : 173;Sakakibara, 
1979 : 11. 

Tomaspisargentina Berg, 1879 :217. 

Tomaspis perezii Berg, 1879 : 217. 

Comprimento: 10,9 -12,0 (11,5) rnm; maior largura: 4,7 - 5,3 (;",)~O) InIB. 
Coloração geral (Figura 17) castanha, COITI manchas anlarelas nas tégnlÍnas. 
Cabeça, pronoto e escutelo castanho-escuros, a prinleira lllais escura, quase 
negra. Tégminas (Figura 33) castanho-claras, hialinas; clavo conl faixa diagonal 
amarela, mais larga e concentr:,da na base, estr~itada e lnais difusa para trás. 
atingindo as proxinlidades do ângulo posterior; ulna segunda faixa, Inais 
estreita e mais clara, acompanha parcialmente a Inargerll costal na lnetade an

terior. Em alguns exemplares, essas faixas arnarelas são rnuito pálidas; enl 

outros, são reduzidas, quase inexistentes. Superfície ventral e pernas castanho
escuras, com áreas castanho-avernlelhadas. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 92) C0111 dois dentes, 
o inferior mais longo. Placas genitais (Figuras 92 e 95) côncavas, bilobadas, 
divergentes no ápice. Edeago (Figuras 93 e 94) cilíndrico, delgado, levemente 
afilado para o ápice bífido, desprovido de apêndices e fortelnente curvado enl 
900 para o dorso. Estilos (Figura 96) robustos, com dente ap' :ü1 Donteagudo 
dirigido para trás. 

Distribuição geográfica geral 
Argentina, Uruguai, Brasil (AL, Al\1, l\1T, PA, PE, PR e RJ) (G UAGLIlJl\ll, 
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1970; 1972/73; METCALF, 1961; SAKAKlBARA, 1979; SILVA et aI., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Floresta Azul, Itagibá, Itaju do Colônia, Itororó, Mutuípe, Nova Canaã. 

No Recôncavo Baiano: Santo Amaro. 

Plantas hospedeitas referidas 
Panicum maximum, Paspalum densum, Saccharum officinarum e Vetiveria 

zizanioides (G UAG LIUMI, 1972/73 ; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Brachiaria decumbens, Panicum maximum, P. maximum cv. Gongyloides e 

Theobroma cacao. 

Comentários 
É a quarta especle, em freqüência de coleta na região, porém nunca foi 

observada em grandes infestações nesta nem em outras regiões onde ocorre. Po
de ~er considerada apenas praga potencial de pastagens na região. 

Por outro lado, tem sido coletada com certa facilidade em cacauais do 
Recôncavo Baiano, pelo método de lençol. 

Deois (Deois) picklesi (China &Myers) 
(Figuras 18, 34,88 a 91) 

Tomaspis picklesi China &Myers, 1934 : 459. 
Deois picklesi, Fennah, 1948 : 608. 
Deois (Orodamis) picklesi, Fennah, 1953 : 357; Metcalf, 1961 : 177. 
Deois (Deois) picklesi, Sakakihara, 1979 : 13. 

Comprimento: 7,9 - 9,2 (8,5) mm; maior largura: 3,4 - 4,1 (3,7) mm. 
Coloração geral (Figura 18) castanha, com manchas esbranquiçadas nas tég
minas. Cabeça, prohoto e escutelo castanhos, mais escuros que o restante. 
Tégminas (Figura 34) castanhas, mais escuras e opacas no clavo; claras e semi
hialinas atrás; duas faixas longitudinais amarelo-esbranquiçadas, estreitadas 
e evanescentes para o ápice, percorrem, respectivamente, o clava e a metade 
proximal da margem costal, a primeira mais nítida. Superfície ventral castanha 
ou castanho-amarelada, g~ralmente mais escura na porção anterior; pernas cas
tanhas. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 88) truncados atrás, 
com um dente triangular mediano. Placas genitais (Figuras 88 e 89) côncavas 
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com um corte triangular que dá aspecto bilobado ao ápice. Edeago (Figura 90). 
longo e cilíndrico, desprovido de apêndices, com o ápice levemente expandido 
e com pequeníssimos dentes, e fortemente curvado para cima e para a frente. 
Estilos (Figura 91) robustos, com dente apical ponteagudo, voltado para trás. 

Distribuição geográfica gemI 
Argentina e Brasil (AM, PA, PR e RS) (METCALF, 1961, SAKAKIBARA, 

1979). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Vitória da Conquista. 

Plantas hospedeiras referidas 
Nihil. 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Digitaria sp. e Panicum maximum cv. Gongyloides. 

Comentários 
Pequeno número de exemplares foi coletado em pastagens de Vitória da 

Conquista em apenas uma ocasião. Não existem relatos publicados que a 
considerem praga. 

À primeira vista, pode ser facilmente confundida com D. in cdmpleta , com 
a qual muito se assemelha nas características externas. No entanto, é facilmente 
separada daquela espécie pela ausência de apêndices terminais do edeago. 

Foram examinados também espécimes procedentes de Macatuba, SP. 

Mahanarva (Mahanarva) fim brio la ta (St~ I) 
(Figuras 19 a 22,42 a 56, 108 a 112) 

Monecphora fimbriolata StR I, 1854 : 250. 

Tomaspis (Tomaspis) fimbriolata, Lailemand, 1912 : 93. 

Tomaspis fim brio la ta , Metcalf, 1961 : 94. 
Mahanarva (Mahanarva) fim brio la ta , Fennah, 1968 : 185. 
Mónecphora ruforivulata StR I, 1854 : 250. 
Tomaspis liturata ruforivulata Costa Lima, 1922 : 114. 

Tomaspis parana Moreira, 1921 : 56 (nec Distant, 1909: 193). 

Comprimento: 10,8 - 13,5 (12,8) nlm; maior largura: 5,1 - 6,6 (6,0) mnl. 
Coloração geral (Figuras 19 a 22) muito variável, desde castanho-clara até ver
melho-viva, com áreas negras mais ou menos extensas, às vezes tomando a 
maior parte das tégminas. Cabeça castanho-escura a negra, com pequenas áreas 
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mais claras; lóbulos supra-antenais vermelhos. Pronoto castanho-enegrecido. 
Tégminas (Figuras 42 a 56) castanho-amareladas, marginadas por estreita faixa 
irregular negra; uma grande mancha longitudin,al negra, de bordos irregulares, 
toma grande parte da ,área central e outra faixa, também negra e um tanto lar
ga, tem como centro a sutura claval. Em alguns exemplares a coloração dorsal 
é vermelho-viva e a coloração negra das tégminas restringe-se a estreito filete 
marginal. Outros espécimes tem colóração geral castanho-clara, mais escura na 
cabeça, e o pronoto, o escutei o e as tégminas manchadas de negro em maior 
ou menor grau. A superfície ventral apresenta basicamente os mesmos tons da 
dorsal e é mais ou menos manchada de negro. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 108) com robusto 
apêndice digitiforme. Placas genitais (Figuras 108 e 112) triangulares, longas 
e côncavas, curvadas para o d~rso, a margem ex terna sinuada. Edea'go (Figuras 
109 e 110) 'longo, cilíndrico, bruscamente afilado no terço distaI que também 
é comprimido lateralmente, ápice levemente dilatado; dois apêndices longos 
e finos, ponteagudos, divergentes e levemente curvados para cima, estão inseri
dos na região mediana da superfície dorsal e dirigem-se anteriormente. Estilos 

(Figura 111) robustos, a extremidade bilobada no 'Sentido vertical, o ramo 
interno constituíndo uma pequena placa levemente angulosa no ápice e a 
externa formando um lobo provido de robusto dente curvado para baixo. 

Distribuição geográfica geral 
Brasil (AL, AM, BA, ES, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PR, R], RN, RS, se, SE 

e SP) (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; METCALF, 196J; SILVA,et aI., 1968). 

Distribuição ,geográfica no sul da Bahia 

Camacã, Gandu, Itabuna, Itapebi, I~ororó. No Recôncavo Baiano : Santo 
Amaro. 

Plantas hospedeims referidas 
Panicum maximum cv. Colonião, Paspalum densum, Pennisetum purpureum, 

Saccharum officinarum, Sorghum vulgare, Vetiveria zizanioides, Zea mays, 
outras gramíneas e ciperáceas (G'UAGLIUMI, 1972/73; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Pennisetum purpureum, P. purpureum cv. Camerum, Saccharum officmarum, 

Theobroma cacao e Tripsacum /axum. 
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Comentários 
Dentre as espécies estudadas, é a que apresenta maior variedade de colorido. 

Suas características morfológicas externas e da genitália masculina, no entanto, 
são muito estáveis. 

, e uma das pragas mais importan~es da cana-de-açúcar(cigarrinha-da-raiz) em 
várias regiões do Brasil e sua preferência por gramíneas de grande porte é mar-

, cante. Na região sul d~, Bahia, sua maior infestação observada ocorreu, junta
mente com M. posticata e M. rubicunda, em capim Camerum, em Itapebi. 
É provável que assuma maior importância como praga na região, com a futura 
implantação de grandes áreas de cana ... de-açúcar nos tabuleiros costeiros do 
sul do estado. ' 

Mahanarva (Mananarva) posticata (StR I) 
Figuras 7,23,24,60 a 62, 113 a 116) 

Monecphora posticata St21, 1855 : 192. 
Tomaspis posticata, Fenwick et ai., 1908 : 557; Metcalf, 1961 : 108. 

Tomaspis (Tomaspislposticata, Lallernand, 1912 : 96 .. 

Mahanarva (Mahanarva) posticata, Fennah, 1968 : 186. 

Comprimento: 11,5. - 14,2 (12,6) mm; maior largura: 4,7 - 6,4 (5,5) mm. 
Coloração geral (Figuras 23 e 24) castanha ou rósea. Cabeça, pronoto e escute
lo castanho-escuros. Tégminas castanhas (Figuras 60 a 62), mais escuras no 
terço distaI, que é limitado por duas pequenas manchas arredondadas amarelas, 
às vezes pouco nítidas, uma próximo à margem costal e outra junto ao ângulo 
apical do clavo. Superfície ventral castanha, muito escura a negra no abdome e 
na extremi~ade do rostro. Nos espécimes mais claros, a coloração rósea é uni
forme na cabeça, pronoto e escu telo. As tégminas são semi-hialinas, róseas nos 
dois terços basais e levemente enegrecidas no terço distaI. A superfície ventral e 
as pernas são castanhas, com áreas enegrecidas e avermelhadas, a primeira mui
to escura a negra no abdome. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 113 e 116) com 
robusta pro(fminência cônica. Placas genitais (Figuras 113 e 116) longas, trian
gulares, arredondadas no ápice, sinuadas na margem externa e curvadas para o . 
dorso. Edeago (Figura 114) semelhante ao de M. fimbriolata, com os apêndices 
mais finos na base e mais divergentes. Estilos (F,igura 115) também similares ao 
da espécie precedente, porém com a placa apical interna nitidamente mais afi
lada na extremidade .. 

Di:stribuição geográfica geral 
Trinid~d, Tobago e Brasil (AL, BA, ES, MG, PE, PR, RJ, SC e SP). 

(GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; METCALF, 1961; SILVA et aI., 1968). 
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Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Ilhéus, Itapebi e Uruçuca. 

Plantas hospedeiras referidas 
Echinochloa polystachya, Pennisetum purpureum, Saccharum officinarum, 

Vetiveria zizanioides, Zea mays e outras gramíneas e ciperáceas (GUAGLIUMI, 
1972/73 ; SILVA et aI., 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Pennisetum purpureum, P. purpureum cv. Camerum e Saccharum offi

cinarum. 

Comentários 
Esta espécie ocorre na região com certos padrões de colorido característicos, 

semelhantes ao que G UAG LIUMI (1972/73) usou para caracterizar raças 
("campista ", "feirense" e "capixaba "). Façe ao pequeno número de exempla
res examinados, essas formas são aqui consideradas apenas variações normais 
da espécie. 

M. posticata é a principal cigarrinha-praga da cana-de-açúcar no Brasil 
(cigarrinha-da-folha) e, nesta região, tem sido observada com freqüência infes
tando touceiras isoladas dessa gramínea. Ataque relativamente intenso dessa 
espécie ao capim Camerum foi ohservado em uma ocasião, em Itapebi, quando 
'ocorriam conjuntamente também M. fim brio la ta eM. rubicunda. 

Futuramente, deverá constituir praga importante da cultura canavieira nos 
tabuleiros costeiros do sul do Estado. 

Mahanarva (/piranga) rubicundil (Walker) 
Figuras 25, 26, 73 a 76, 117 a 120) 

Monecphora rubicunda Walker, 1851 : 678. 
Tomaspis (Tomaspis) rubicunda, Lallemand, 1912 : 97. 
Delassor rubicundus, Fennah, 1953 : 350; Metcalf, 1961 : 168. 
Mahanarva (/piranga) rubicunda, Fennah, 1968 : 187. 
Monecphora indentata Walker, 1858 a : 86. 
Tomaspis (Tomaspis) indentata, Lallemand, 1912 : 94. 
Tomaspis indentata, Moreira, 1925 : 9. 
Delassor rubicundus indentatus, Fennah, 1953 : 350; Metcalf, 1961 : 68. 
Monecphora rubicunda indentata, Fennah, 1953 : 350. 
l1fahanarva f/piranga) rubicunda, Fennah, 1968 : 187. 

Comprimento: 10,8 - 13,0 (11,8) mm; maior largura: 3,9 - 4,7 (4,4) mm. 
Coloração geral (Figuras 25 e 26) castanho-escura a negra com faixas amarelas 
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ou castanho-clara com faixas alaranjadas. Nos .exem pIares mais comuns, a cabe
ça, pronoto, escutelo e terço proximal das tégminas são castanho-claros ou, 
pelo menos, um pouco nlais claros do que o restante da coloração das tégminas 
que é castanho-escura ou negra. Tégminas (Figuras 73 a 76) com duas estreitas 
faixas transversais amarelas, de contorno irregular, nos limites dos terços proxi
mal e distaI. Em exemplares mais raros, a coloração dorsal é uniformemente 
castanho-clara, com pequenas áreas negras na metade anterior do pronoto, que 
tem a porção posterior enegrecida; as faixas das tégminas são de coloração ala
ranjada. Superfície ventral castanho-avermelhada ou clara, com áreas castanho
escuras. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figura 11 7) providos de fino 
apêndice digitiforme. Placas genitais (Figuras 117 e 120) longas e triangulares, 
fortemente sinuadas na margem externa e suavemente curvadas para o dorso. 
Edeago (Figura 119) mais curto e robusto que nas espécies procedentes, 
truncado no ápice, com um par de apêndices dorsais longos e finos, levemente 
curvados e divergentes, inseridos próximo à área mediana e dirigidos obliqua
mente para cima e para frente. Placas genitais (Figura 118) do mesmo tipo do 
das espécies procedentes, com a placa interna provida de um processo apical 
afilado. 

Distribuição geográfica geraI 
Brasil (BA, ES, MG, PR, RJ, SC e SP) (GUAGLIUMI, 1970, 1972/73; 

METCALF, 1961 ; SILVA et aI., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Camacã, Eunápolis, Floresta Azul, Ilhéus, Itapebi e Itororó. 

PIan tas hospedeiras referidas 
Echinochloa polystachya, Axonopus scoparius, Pennisetum purpureum, 

Saccharum officinarum, Tripsacum laxum, Vetiveria zizanioides, Zea mays, 
outros capins e plantas silvestres (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; SILVA et aI., 
1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Pennisetum purpureum, P. purpureum cv. Camerum, Saccharum 

officinarum e Tripsacum laxum. 

Comentários 
Os exemplares examinados apresentam-se com a coloração de fundo escure

cida em maior ou menor grau e as faixas transversais das tég,ninas amareladas 
ou alaranjadas. Essas variações, no entanto, são contínuas e o estudo do mate
rial disponível não permitiu a detecção de variações na genitália masculina e 
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nem o reconhecimento das-duas subespécies, rubicunda s. str. e indentata 
Walker, a que se referem alguns autores. 

A espécie tem sido coletada com alguma freqüência na região, principal
mente em capim Camerum, em Itapebi, convivendo com suas congêneres.cita
das anteriormente. 

Como no nordeste do país, poderá merecer maior atenção como praga após 
a implantação de cultivos de cana-de-açúcar nos tabuleiros costeiros do sul da 
Bahia. 

Sphenorhina rubra (Linneu) 
(Figuras 6, 27, 38, 121 a 126) 

Cicada rubra Linneu, 1758 : 438. 

Ceropis rubra, Weber, 1 795 : 1 ~ 7. 
Tettigonia rubra, de ~igny, 1802 : 155. 
Sphenorhina rubra, Amyot & Serville, 1843 : 563; Metcalf, 1961 : 201. 
Tomaspis rubra, Uhler, 1884 : 242. 
Tomaspis (Tomaspis) rubra, Lallemand, 1912 : 97. 
Phytozamia rubra, Fennah, 1948 : 611. 
Cercopis cruentata F~bricius, 1775 : 688. 
Cicada cruentata, Goeze, 1778 : 152. 
Cercopis tricolor Guérin-Méneville, 1844 : 368. 
Sphenorhina !ric%r, Lallemand, 1924 : 486. 

Comprimento: 9,3 - 10,5 (10,2) mm; maior largura: 4,5 - 5,3 (4,9) mm. 
Coloração geral (Figura 27) castanha, com faixas amarelas. Cabeça e pronoto 
castanho-elaros, avermelhados ou escuros, quase negros. Escutelo castanho-es-

curo na metade anterior, amarelo no restante. Tégminas (Figura 38) castanho
escuras a negras, com duas largas faixas transversais amarelas, a mais larga abran
gendo a maior parte do terço proximal e a outra limitando o terço distaI. Su
perfíci~ ventral, base das pernas e do rostro vermelho-vivas, ápice do rostro e a 
maior parte das pernas enegrecidos. 

Genitália masculina : lobos laterais do pigóforo (Figuras 121 e 122) com 
um apêndice digitiforme mediano curvado para dentro, e um longo dente 
ventral" estreito e ponteagudo, junto às placas genitais, dirigido para trás e 

apenas levemente para o meio. Placas genitais (Figuras 121 e 122) triangulares, 
muito longas e estreitas, suavemente curvadas para o dorso. Edeago (Figuras 125 
e 126) robusto, cilíndric~, inflado na superfície dorsal com o ápice hiselado e 

provido de robusto apêndice ventral , comprimido lateralmente e ligado ao 

corpo do edeago desde a base até próximo ao 6pice, onde dele se separa for-
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mando ponta triangular. Estilos (Figuras 123 e 124) com a metade basal grossa e 
a apical constituída de uma apófise longa e fina, mais ou menos cilíndrica, arre
dondada no ápice e dirigida obliquamente para o dorso e para o meio e provida 
ventralmente de um nódulo, terminado em dois dentes voltados para baixo e 

para fora. 

Distribuição geográfica geral 
Colômbia, Equador, Grenada, Guatemala, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, 

l\'léxico, Panamá, Peru, Trinidad, Venezuela e Brasil (AL, AM, BA, CE, MG, 
PA, PE, RJ e SP) (GUAGLIUMI, 1970; 1972/73; METCALF, 1961; SILVA 
et ai., 1968). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Camacã, Coaraci, Floresta Azul, Gandu, Ilhéus, Itabuna, Itamaraju, Itamari, 

Juçari, Lomanto Júnior, Mascote, Prado e Uruçuca. 

Plantas hospedeiras referidas 
Coniza bonariensis, Cynodon dactylon, Eupathorium sp., Philodendron sp., 

Saccharum offcinarum, Zea mays e vários arbustos (GUAGLIUMI, 1972/73; 
SILVA et aI, 1968). 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Panicum maximum cv. Gongyloides, Theobroma cacao. 

Comentários 
É facilmente separada das demais espécies estudadas pela forte angulosidade 

do pós-clípeo e pelo colorido característico, que é muito estável. 

A freqüência de .suas coletas em pastagens foi pequena, porém mostrou ser o 
cercopídeo de ocorrência mais comum em cacauais da região. 

Sphenorhina melanoptera (Germar) 
(Figuras 28, 37, 127 a 132) 

Cercopis melanoptera Gennar, 1821 : 43. 
Sphenorhina me/anoptera, Walker, 1851 : 693. 
Tomaspis (Tomaspis) melanoptera, Lallemand, 1912 : 95. 
Tomaspis melanoptera, Jacohi, 1921 : 40; Metcalf, 1961 : 103. 

Comprimento: 11,0 - 12,0 (11,6) mm; maior largura: 5,4 - 5,8 (5,6) mm. 
Coloração geral (Figura 28) vermelho-viva e negra. <::abeça, pronoto e escutelo 
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vermelhos. Tégminas (Figura 34) vermelhas anteriormente até linha transversal 
que passa pela extremidade do escutelo, negras atrás. Superfície ventral verme
lha exceto as tíbias, tarsos e segmento distaI do rostro que são negros ou for
temente enegrecidos. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 127 e 128) providos 
de um apêndice longo e fino, digitiforme , dirigido obliquamente para o dorso 
e levemente curvado para dentro e um dente curto e robusto, ponteagudo, vol
tado para cima, junto às placas genitais. Placas genitais (Figuras 127 e 128) 
triangulares, longas e estreitas, fortemente curvadas para cima. Edeago (Figuras 
131 e 132) curto e robusto, cilíndrico, provido de apêndice ventral compri
mido lateralmente, com a metade basal fundida ao corpo do edeago e a apical 
ponteaguda e dirigida para o dorso, paralela a ele. Estilos (Figuras 129 e 130)
muito semelhantes aos da espécie anterior, com longa -apófise digitiforme dirigi
da para o dorso e para o meio e um nódulo terminado em dois dentes. 

Distribuição geográfica -geral 
Brasil (METCALF, 1961). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Buerarema, 11 héus, Itapebi e U ruçuca. 

Plantas hospedeiras referidas 
Nihil. 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Cecropia adenopus, Helianthus annuus" Pennisetum purpureum, sp. de Pi

peraceae, Theobrorna cacao. 

Comentários 

Facilmente reconheéida pela forte angulosidade do pós-clípeo e pelo colo
rido muito marcante, além dos caracteres da genitália masculina. 

Aparentemente, não se trata de espécie graminícol a, e sua coleta em capim 
é casual. Vários exemplares têm sido obtidos, com alguma freqüência, em 
cacaualS. 

Monecphora quadrifasciata (LePel etier & Serville) 
(Figuras 30, 151 a 157) 

Cercopis quadrifasciata LePeletier & Serville, 1825 : 605; Metcalf, 1961 
270. 

Tomaspis quadrifasciata, Amyot &Serville, 1843 : 560. 

Monecphora quadrifasciata, Signoret, 1853 : 182. 
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Tomaspis (Tomaspis) quadrifasciata, Lallemand, 1912 : 96. 

Triecphora quadrifasciata, Lallemand, 1949 : 178. 

Monecphora ornata Walker, 1851 : 681. 

Comprimento: 10,9 - 11,6 (11,2) mm; maior largura: 5,0 - 5,3 (5,1) mm. 
Coloração geral (Figura 30) castanho-escura a negra, com manchas amareladas. 
Cabeça negra, brilhante, com os ocelos, olhos e tilo amarelados. Pronoto casta
nho-escuro a negro com o terço anterior inteiramente tomado por faixa trans
versal amarelada. Escutelo castanho escuro a negro, apenas com o extremo api
cal amarelo.Tégminas (Figura 39) castanho-escuras com três largas faixas ama
relas, a primeira ao longo da margem interna, resultando em V que limita poste
riormente o escutelo; a segunda, transversal, limitando o terço posterior, de 
uma margem à outra, e a terceira, que parte da margem costal e dirige-se obli
quamente para trás até as proximidades da sutura claval. Superfície ventral 
amarelada, às vezes com tons ligeiramente avermelhados; segmentos basais das 
antenas, tfbias, tarsos e ápice do rostro castanho-escuros a negros. Alguns exem
plares apresentam-se manchados de creme ao invés de amarelo. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 151 e 152) com 
duas proeminências digitiformes dorsais, a inferior muito . mais desenvolvida; 
margem posterior engrossada e voltada para dentro. Placas genitais (Figuras 
151 e 152) largas, côncavas, triangulares, curvadas para o dorso. Edeago (Fi
guras 153 a 155) cilfndrico, relativamente curto e robusto, sinuado em perfil, 
com a extremidade voltada para o dorso e para trás e ornamentado por três 
pequenos apêndices lamelares terminais, o ventral mais largo, aproximada
mente trapezoidal, e os dois subdorsais estreitos, curvos e dirigidos obliqua
mente por baixo. Estilos (Figuras 156 e 157) um tanto compri mi dos lateral
mente, com a metade distaI mais ou menos cilíndrica e provida de um dente 
subapical voltado para fora. 

Distribuição geográfica gemI 
Brasil (RJ) (~lETCALF, 1961). 

:Distnõuição geográfica no sul da Bahia 
~:amaca, Gandu, Ilhéus, Itapebi~ J uçari e Uruçuca. 

-;,;'H1tas '.lospedeiras referidas 
L<~ hil. 

~antas hospedeiras no sul da Bahia 
Setaria anceps cv.Nandi, Theobroma cacao. 
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Comentários 
Esta espécie assemelha-se, à primeira vista, a D. fia vop ic ta , da qual, no 

entanto, se distingue facilmente pela nítida faixa regular amarela na margem 
anterior do pronoto e pela forma do edeago. 

Ao que tudo indica, não se trata de espécie graminícola; um número reduzi
do de espécimes foi coletado em cacauais da região. 

Maxantonia quadriguttata (Walker) 
(Figuras 5,29, 40, 144 a 150) 

Sphenorhina quadriguttata Walker, 1851 : 689. 
Triecphora quadriguttata, Signoret, 1853 : 183. 
Tomaspisquadriguttata, Fowler, 1897 : 177. 
Tomaspis (Tomaspis) quadriguttata, Lallemand, 1912 : 96. 
Maxantonia quadriguttata, Schmidt, 1922 : 264. 

Cercopis quadriguttata, Metcalf, 1961 : 271. 
Sphenorhina bipustulata Walker, 1858b : 180. 

Comprimento: 13,6 - 16,0 (15,2) mm; maior largura: 6,1 -7,7 (7,1) mm. 
Coloração geral (Figura 29) castanha, mais escura na porção anterior, com 
manchas alaranjadas nas tégminas. Cabeça, pronoto e escutelo castanhos, o 
último, em alguns exemplares, destaca-se por ser mais escuro que todas as 
demais áreas da superfície dorsal. Tégminas (Figura 40) castanhas, mais escuras 
no terço apic'al, que é limitado anteriormente por duas nítidas manchas arre
dondadas alaranjadas. Superfície ventral castanho-escura com manchas casta
r.ho-avermelhadas. Pernas castanho-escuras a negras, com os tarsos e as arti
culações vermelhos ou vermelho-alaranjados. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 144 e 145) com 
um longo apêndice digitiforme dorsal, levemente dirigido para o meio, e um 
robusto apêndice mediano, em forma de garra, largo na base e fortemente 
afilado para o ápice, achatado lateralmente e curvado para baixo e um pouco 
para fora. Pl acas genitais (Fi guras 144 e 145) relati vamente curtas, sinuadas 
na margem externa e com um corte triangular no ápice, tornando-o hilobado. 
Edeago (Figuras 148 a 150) curto e robusto, cilíndrico, sinuado, dirigido para 
o dorso e para trás; superfície dorsal com um curto apêndice lamelar na 
extremi~ade e uma pequena placa suhapical de formato aproximadamente 
pentagonal. Estilos (Figuras 146 e 147) fortemente sinuados em perfil 
aproximadamente cilíndricos nos dois terços apicais e providos de um dente 
ponteagudo subapical, dirigido para fora. 
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Distribuição geográfica geral 
Honduras e Brasil (Al\1 e PA) (METCALF, 1961). 

Distribuição geográfica no sul da Bahia 
Camacã, Eunápolis, Ilhéus, Itagibá, Porto Seguro e Ubaitaba. 

No Recôncavo Baiano: Santo Amaro. 

Plantas hospedeiras referidas 
Nihil. 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Artocarpus hetercphyllus, Brachiaria decumbens, Panicum maximum cv. 

Gongyloides e Theobromo. cacao. 

Comentários 
Ê facilmente separada das demais espécies estudadas pela nÍti da crista irre

gular presente de cada lado da carena central do pós-clípeo. AI ém disso, o 
porte avantajado e o colorido característico impedem de confundÍ-la com qual
quer das espécies tratadas. 

A sua presença em gramíneas parece ser casual e os maiores números desse 
inseto foram coletados em jaqueira e em cacauais. 

Tunaima walkeri (Lall emand) 
(Figuras 31, 41,158 a 162) 

Tomaspis (Tomaspis) walkeri Lallemand, 1912 : 98. 

Tomaspis walkeri, Metcalf, 1961 : 115. 

Urubaxia walkeri, Fennah, 1968 : 184. 

Tunaimo. walkeri, Fennah, 1979 : 269. 

Sphenorhina divisa Walker, 1858a : 92. 

Comprimento: 8,8 - 9,5 (9,1) mm; maior largura: 4,2 - 4,5 (4,5) mm. 
Coloração geral (Figura 31) creme~ com manchas escuras no tórax e tégminas. 
Cabeça e metade anterior do pronoto creme; metade posterior do pronoto 
castanho-escura; escutelo enegrecido, com manchas creme nas margens laterais. 
'Tégminas (Figura 41) creme-amareladas, com uma faixa transversal muito larga, 
vermelho-vinho, cujo bordo anterior vai obliquamente do ângulo lateral do es
euteIo até a margem costal e o bordo posterior limita transversalmente os dois 
quintos anteriores da tégmina; o restante do clavo, atrás dessa faixa, é castanho, 
assim como todo o terço apical, exceto a margem distaI, que é amarela, leve
mente enegrecida. Superfície ventral creme, destacando-se nítida mancha trans-
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versal negra, brilhante, limitando posterionnente o prosterno; artículos basais 
da antena e ápice do rostro e das pemas negros ou enegrecidos. 

Genitália masculina: lobos laterais do pigóforo (Figuras 158 e ~59) com 
a margem posterior mais pronunciada na metade superior e engrossada e cur
vada para dentro. Placas genitais (Figuras 158 e 159) comprimidas lateralmente, 
verticais, curvadas para o dorso, com a margem superior fortemente sinuada, 
o ápice provido de apêndice longo e muito fino dirigido para cima e um apên
dice mediano interno, longo e fino, ponteagudo e levemente curvo, voltado 
horizontalmente para dentro. Edeago (Figuras 160 e 161) dilatado na base, 
aproximadamente cilíndrico acima dela, provido de um apêndice robusto, em 
forma de acúleo com a ponta voltada para o dorso e para trás, inserido ven
tralmente mais ou menos na metade do seu comprimento; ápice levemente 
hilohado. Estilos (Figura 162) verticais, comprimidos lateralmente, com as 
m.etades basaI e distai formando um ângulo aproximadamente reto, dilatado 
no vértice e com o ápice dirigido para baixo, sobressaindo-se entre as placas 
genitais. 

Distribuição geográfica geral 
Brasil (METCALF, 1961). 

Di stribuição geográfica no sul da. Bahia 
Camacã, Eunápolis, Floresta Azul e Gandu. 

Plantas hospedeiras referidas 
Nihil. 

Plantas hospedeiras no sul da Bahia 
Panicum maximum cv. Gongyloides e Theobroma cacao. 

Comentários 
Além do colorido característico e quase invariável, a espécie é facilmente 

reconhecida pelos apêndices existentes nas placas genitais. 

Como as espécies imediatamente anteriores, ao que tudo indica não é gra
minÍcola; alguns espécimes foram coletados em cacaueiros pelo método de 
choque. 
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Figs. 1 a 4 - Cercopidae hipotético adulto - 1. corpo inteiro (dorsal); 2. idem (lateral); 
3. genitália masculina (lateral); 4. idem (dorsal); a. tilo; b. ocelo; c. olho; 
d. pronoto; e. escutelo; f. tégmina; f'. clavo; g. antena; h. pós-clípeo; i. cli
pelo; j. rostro; I. tubo anal; m. dorso do pigóforo; n. lobo lateral do pigófo
ro; o. edeago; p. placa genital; q. estilo. 

Fig.5 

Fig.6 

Fig.7 

Maxantonia quadriguttata (LeP. &Serv.), cabeça (frontal). 

Sphenorhina rubra (L.), idem (lateral). 

Mahanarva (M.) posticata (St91), ide,n. 
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Vistas dorsais: 8 - Z. entreriana (ô); 9 -"- idem (9); 10- A. selecta selecta; 
11 - A. selecta transversa; 12 - D. schach . (ex. de Floresta Azu~ BA); 
13 - idem (ex. de Planaltina, DF.); 14 - idem (ex .. de Campinas, SP); 
15 --.:. D. flavopicta; 16 - D. in.completa; 17 - D. terrea;18 - p. picklesi; 
19 'a 22 - M. fimbriolata; 23. e 24 - M. posticata; 25 e 26 - M. rubicun-

- da; 27 - S. rubra; 28 - S. melanoptera; 29 - M. quadriguttata; 30 _ . M. 
quadrifasciata; 31 ~ T. walkeri; 
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Figs. 32 á 76 - Tégminas: .32 - D. flavopicta; 33 - D.terrea;34 - D. picklesi; 35 e 36 -
O." incompleta; 37 - S. melanoptera; 38 :- S. rubra; 39 - M. quadrifas
ciata; 40 - M. quadriguttata; 41 - T. wal keri; 42 a 56 - M". fimbriolata; 
57 - D. schach (ex. de Floresta Azul, BA); 58 - D. schach (ex. de Planal
tina, DF); 59 - idem (ex. de Campinas, SP); .60 a 62 ~ "M. posticata; 
63 - A. selecta selecta; 64 - A. selecta transversa; 65 a 68 - Z. entre
riana, ó ó; 69 a 72 - idem, 99,73 a 76 - M. rubfcunda. 
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F~s. 77 a 87 - Deois (P.) schach (F.) - 77. cápsula genital (lateral); 78 e 79 - margem. 
posterior do lobo lateral do pigóforo; 80 - cápsula genital (ventral); 81 -
edeogo (lateral), ex. de Floresta Azul, BA.; 82 - Idem, ex. de Planaltina, 
DF.; 83 - idem, ex. de Campinas, SP.; 84 - ápice do edoogo (caudal); 
85 - estilo, ex. de Floresta Azul, BA.; 86 - Idem, ex. de Planaltina, DF.; 
87 - idem, ex. de Campinas, SP. 

Ffl& 88 a 91 - Deois (O.) picklesi (China & Myers) - 88 - cápsula genital (lateral); 89 -
idem (ventral); 90 - edeago (lateral); 91 - estilo. 
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Figs. 92 a 96 - Oeois (O.) terrea (Germar) - 92 - cápsula genital (lateral); 93 - ápice do 
edeago (caudal); 94 - edoogo (lateral); 95 - placas genitais (ventral); 
96 - estilo. 

Figs. 97 a 102 - Deois.(A.) incompleta (Wlk.) - 97 - cápsula genital (lateral); 98 - mar
gem posterior do lobo lateral do pigóforo; 99 - placas genitais (dorgjl); 
100 - edeago (lateral); 101 - edeago (caudal); 102 - estilo. 

Figa. 103 a 107 - Deois (AJ flavopicta (5t91) - 103 - cápsula genital (lateral); 104 -
edeago (lateral); 105 - ápice do edeago (caudal); 106 - placa genital 

(ventral); 107 - estilo. 
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Figs. 108 a 112 - Mahanarva (M.) fjmbriolata (St81) - 108 - oopsula genital (lateral); 
109 - edeago (lateral); 110- idem (caudal); 111 - estilo; 112 - pla
ros genitais (ventral). 

F ig s. 11 3 a 11 6 

F;gs. 11 7 a 1 20 

Mahanarva (MJ posticata (StS I) - 113 - cápsula genital (lateral); 
1 J 4 - edeago (lateral); 115 - estilo; 116 - cápsula genital (dorsol). 

Mahanarva (I.) rubicunda (Wlk.) - 117 - cápsula genital (lateral) 
118 - estilo; 119 - edeago (lateral); 120 - plaros genitais (ventral). 
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Figs. 121 a 126 - Sphenorhina rubra (L.) - 121 - cápsula genital (lateral); 122 - idem 
(dor!nl); 123 - estilo (lateral); 124 - idem (dor~l); 125 - edoogo 
(lateral); 126 - idem (caudal). 

F~s. 127 a 132 - Sphenorhina melanoptera (Germar) - 127 - cápsula genital (lateral) 

128 - idem (dor~l); 129 - estilo (lateral); 130 - idem (dor!nl); 131 
- edoogo (lateral); J 32 - idem (caudal). 

Figs. 133 a 137 - Zulia (N.) entreriana (Berg) - 133 - cápsula genital (lateral); 134 -
edeago (lateral); 135 - plac-as genitais (ventral); 136 - estilo; 137 -
idem (detalhe do ápice). 
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Figs. 138 a 143 - tt\eneolamia selecta selecta (Wlk.) - 138 - cápsula genital (lateral); 
139 - idem (dor!n l); i 40 - edeago (latera l); i 41 - idem (caudal); 
112 - estilo (lateral); 14.3 - idem (dorsal). 

Figs. 144 a 150 - Maxantonia quadriguttata (Wlk.) - 144 - cápsula genital (latera l) 
14.5 - idem (dor.ial) ; l 46 - estilo (lateraIJ; 147 - idem (dorsal); 
148, 149 - edeago (detalhes do ápice); 150 - idem (lateral). 
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Figs. 151 a 157 - Monecphora quadrifasciata (LeP. & Serv.) - 151 - cápsula genital 
(lateral); 152 - placa genital (ventral); 1.53 - f!doogo (lateral); 154 -
idem (caudal); 155 - idem (vista dorsal do ápice); 156 - estilo (la
teral); 157 - idem (dorsal). 

Figs. 158 a 162 - Tunaima walkeri (Lall.) - .158 - cápsula genital (lateral); 159 - idem 

(dorsal); 160 - edoogo (lateral); 161 - idem (caudal); 162 - estilo 
(lateral). 
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INFORMAÇOES AOS COLABORADORES 

1. Serão aceitos para publicação artigos científicos e de divulgação técnica, rela
cionados com assuntos agronômicos e sócio-econômicos de interesse das regiões produ
toras de cacau. 

2. São da exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos 
nos trabalhos. Contudo, à Comissão Editorial. reser.va-:-se o direito de sugerir ou solicitar 
modi ficações aconselháveis ou necessárias. 

3. Os trabalhos deverão ser encaminhados em 3 vias (original e duas cópias) 
datilografadas em uma só face do papel em espaço duplo e com margens de 2,5 em. O 
texto deverá ser escrito corridamente, sem intercàlações de figuras e quadros, que feitos 
em folhas separadas, devem ser anexados ao final do trabalho, acompanhados das res
pectivas legendas. 

4. As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) não deverão ultrapassar a 
medida de 18 x 20 em. Os gráficos e os desenhos serão feitos com tinta nanquim em pa
pel vegetal ~ as fotografias, somente aceitas em preto e branco, serão copiadas em papel 
brilhante com bom contraste; os mapas serão confeccionados no tamanho máximo de 
40 x 50 em e em escala adequada a receberem redução para 11,5 x 18 em, espaço máxi
mo a ser ocupado pela mancha da página. 

5. Os quadros deverão ser explicativos por si mesmos, pocf~ndo ser datilografados 
em papel deitado no tamanho máximo de folha ofício. 

6. Deverá ser evitada a duplicidade de apresentação de dados, isto é, a apresenta
ção simultânea em gráficos e quadros, cabendo ao(s) autor(es) optar(em) por uma delas. 

7. Os trabalhos de pesquisas deverão ser organizados seguindo o estilo científico: 
Título, Resumo, Introdução, Material e Métodos, Resul tados, Discussão (ou a combina
ção dos dois últimos), Conclusões, Agradecimentos (quando for o caso) e Referências. 

8. Aos trabalhos descritivos e monografias será reconhecida liberdade de estilo. 
Neste caso, contudo, o editor permite-se~ quando necessário, proceder alterações para 
sanar falhas de estilo e especialmente evitar ambigüi dades, consultando os autores em 
caso de dúvida. Qualquer que seja a forma de apresentação é indispensável a preparação 
de breve resumo do conteúdo do trabalho e sua tradução para o idioma inglês, a fim de 
compor o Abstract. Não se aceitam citações bibliográficas em notas de rodapé. 

9. Deverão constar na primeira página, em chamada de rodapé, a qualificação 
profissional e endereço do(s) autor(es). 

10. As citações bibliográficas no texto deverão ser feitas pelo sistema autor-ano. 
A Literatura Citada obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos autores. Trabalhos de 
um mesmo autor serão citados na ordem cronológica das datas em que foram publicados, 
e quando do mesmo ano serão distinguidos acrescentando-se letras minúsculas ao número 
indicativo do ano (a, b, c etc.). Trabalhos até de três autores serão citados pelos nomes 
de todos, e de quatro ou mais, pelo nome do primeiro, seguido de et al., e o ano. 
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