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Sinopse: 

Foi realizado um estudo de análise faunística, estratificação e estudo taxonômico vertical de Eurymelinae 

coletados ao longo de cinco alturas na torre de observação da Estação Experimental de Silvicultura Tropical, 

Manaus, Brasil. Do total de 127 espécies coletadas apenas 12 foram identificadas em nível específico. Foram 

coletados espécimes de Eurymelinae desde o solo até 32 m, sendo que houve maior concentração de abundância 

na altura de 24 m e maior número de espécies coletadas na altura de 8m. Três espécies foram registradas pela 

primeira vez para o Brasil e nove espécies foram descritas para o país, ao todo foram registrados cinco gêneros 

para o Amazonas e para o Brasil. Foram confeccionadas chaves dicotômicas para cada gênero e foram 

fornecidos mapas de registros geográficos dos gêneros. 

Palavras-chave: Entomologia, cigarrinhas, taxonomia, distribuição. 

Key words: Entomology, leafhoppers, taxonomy, distribution.  
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RESUMO 

As diferenças existentes entre os diversos estratos verticais de uma floresta permitem a 

exploração dos mais variados recursos por diversos organismos. Dentre os quais pode se 

destacar uma das subfamílias de Cicadellidae, Eurymelinae, que são cigarrinhas arbóreas 

distribuídas em todo o mundo, sendo que no Brasil há registros para duas tribos (Idiocerini e 

Chiasmodolini) e no Amazonas apenas de uma espécie de Chiasmodolini. O primeiro capítulo 

abordou as espéciesde Chiasmodolini coletados num ponto de floresta tropical em Manaus. 

Foram examinados 326 espécimes pertencentes a 12 espécies, incluindo nove espécies novas 

descritas aqui: Barolineocerus dercyae sp. nov., B. vidalarum sp. nov., Luteobalmus taurus sp. 

nov., Maynacerus apiculus sp. nov., M. concavus sp. nov., M. pallidus sp. nov., M. spinulus 

sp. nov., Nannicerus curica sp. nov. e N. grandis sp. nov. Foram feitos novos registros para o 

país de três espécies: Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977, Rotundicerus luteus 

Maldonado-Capriles, 1977 e R. minutus Dietrich, 1990. O número de espécies de 

Chiasmodolini registradas para o Brasil é, agora, de 20, correspondendo a um aumento de 150% 

no conhecimento da tribo no país, ressaltando que todos os gêneros foram registrados pela 

primeira vez para o estado do Amazonas. Para cada gênero foram feitas chaves de identificação 

e mapas com registros geográficos e distribuição das espécies ao longo das alturas. O segundo 

capítulo teve como objetivo analisar a fauna de Eurymelinae quanto a sua riqueza, abundância 

constância e dominância e estratificação vertical desse grupo. Para isto foram utilizadas 

armadilhas Malaise montadas em cinco alturas na torre de observação da Estação Experimental 

de Silvicultura Tropical, localizada na ZF-2 em Manaus. As coletas foram realizadas entre 

setembro de 2017 e outubro de 2018. Os espécimes foram montados, identificados, dissecados 

e ilustrados, em parte. Foram coletados 9094 espécimes de Eurymelinae desde o solo até 32 m, 

sendo que houve maior concentração de abundância na altura de 24 m e maior riqueza de 

espécies coletadas na altura de 8m, enquanto que o menor número de espécies foi coletado no 

solo., discussão sobre a distribuição das espécies ao longo das alturas, sobre a quantidade de 

informação, em riqueza, que se perde restringindo coletas ao nível do solo são fornecidas. 
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ABSTRACT 

Differences among vertical strata of a forest allow exploration of their resources by different 

organisms. Among them, one of the subfamilies of Cicadellidae, Eurymelinae, can be 

highlighted which are arboreal leafhoppers worldwide distributed, and in Brazil there are 

records of two tribes (Idiocerini and Chiasmodolini) and in Amazonas State just one species of 

Chiasmodolini. The first part addresses the species of Chiasmodolini collected at one point of 

tropical forest in Manaus. 326 specimens belonging to 12 species were examined, including 

nine new species described here: Barolineocerus dercyae sp. n., B. vidalarum sp. n., 

Luteobalmus taurus sp. n., Maynacerus apiculus sp. n., M. concavus sp. n., M. pallidus sp. n., 

M. spinulus sp. n., Nannicerus curica sp. n. and N. grandis sp. n. New records have been made 

for the country of three species: Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977, Rotundicerus 

luteus Maldonado-Capriles, 1977 e R. minutus Dietrich, 1990. The number of species of 

Chiasmodolini recorded from Brazil is now 20, corresponding to an increase of 150% in the 

knowlodge of the tribe in the country, noting that all genus were registered for the first time for 

Amazonas States. Identification keys for each genus and maps with geographical records, and 

discussion of vertical distribution. In the second part aimed to analyze the Eurymelinae fauna 

regarding its richness, abundance, constancy and dominance and vertical stratification of this 

group. For this purpose, Malaise traps mounted at five heights were used in the observation 

tower of the Experimental Station of Tropical Silviculture, located at ZF-2 in Manaus. The 

collections were carried out between September 2017 and October 2018. The specimens were 

mounted, identified, dissected and partially illustrated. A total of 9094 specimens of 

Eurymelinae were collected from the ground up to 32 m, with the highest concentration of 

abundance at the height of 24 m and the highest species richness collected at the height of 8 m, 

while the lowest number of species was collected on the ground., discussion on the distribution 

of species along the heights, on the amount of information, in terms of richness, that is lost by 

restricting collections at ground level are provided. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A floresta tropical possui diferenças na iluminação, umidade relativa, temperatura e 

condensação da água entre as diferentes alturas cria diferente estratos verticais (Baborsa et al. 

2020), em especial a temperatura, pois entre as alturas existem diversos microclimas 

(Szarzynski e Anhuf, 2001). Além disso os estratos verticais estão diretamente relacionados por 

diversos fatores, a saber: a diversidade da flora local; diferentes faixas etárias desta flora; a 

região fitoecológica; o estado de conservação e o estágio de sucessão ecológica (Souza e Souza 

2004). Com isso existem diferentes classificações dos estratos desde o solo até o topo das 

árvores (Gallery 2014). 

As diferenças existentes entre os diversos estratos verticais, especialmente quanto à 

diversidade de microhábitats, permite a exploração de seus recursos por uma grande variedade 

de organismos ao longo dos estratos, como plantas, fungos e artrópodes (Gonçalves e Louzada 

2005). Estes organismos coevoluem, por exemplo, para a proteção, aquisição de nutrientes e 

polinização (Gallery 2014). Em relação a aquisição de nutrientes, em geral, as plantas do dossel 

possuem concentrações de açúcares, amidos e nitrogênio mais altos nas folhas quando 

comparadas com as plantas restritas aos níveis mais baixos, contudo possuem textura mais dura 

e menos suculenta, podendo ser um fator limitante para diversas espécies de artrópodes (Rowe 

e Potter 1996), apesar de que insetos sugadores de seiva não são muito afetados já que eles 

sugam diretamente a seiva das plantas (Strong et al. 1984). 

As diferenças entre as alturas gerou discussões e diferentes classificações desses 

estratos,  como Duvigneaud (1980) que propôs uma classificação dos estratos da floresta 

tropical, onde ela é dividida em: A- Estrato Emergente (com árvores que atingem entre 50-65 

m de altura); B- Estrato Disperso (englobando as árvores que com altura entre 20-40 m); C- 

Estrato Denso e Contínuo (com plantas de 5-16 m metros de altura); D- Estrato Arbustivo 

(composto por espécies de até 5 m de altura); E- Estrato Herbáceo (composto por espécies 

herbáceas que podem atingir entre 30-70 cm de altura). Vale salientar que a composição dos 

estratos pode variar de acordo com a floresta, bem como as espécies podem ocupar diferentes 

estratos em diferentes fases de desenvolvimento (Micolis et al. 2016). 

O dossel é um estrato com maior intensidade de florescência e frutificação e essas 

particularidades atraem e abrigam uma variedade de animais que podem não ser encontrados 

em outros estratos da floresta (Dias-Lima et al. 2002), assim como as particularidades dos 

outros estratos podem ser fatores atrativos para outros grupos de animais. E ainda que os 

estratos compartilhem certo número de espécies de artrópodes, existem aquelas com preferência 
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por apenas um dos estratos (Davis et al. 2011), isso pode ter relação com o fato de que 

determinadas espécies vegetais podem ocupar estratos específicos, como as espécies 

emergentes que ultrapassam o nível do dossel.  

Considerando isso, o padrão de distribuição vertical dos artrópodes se dá principalmente 

quanto à complexidade da florescência e frutificação, bem como da folhagem, à textura da 

superfície dos troncos, à presença de cavidades nos troncos das árvores, à composição da 

comunidade vegetal e aos gradientes climáticos, além das interações (predação, interferência e 

competição) que existem entre as espécies de artrópodes (Ulyshen 2011). Estudos focados em 

coletas no dossel iniciaram com maior intensidade na década de 50 e com a evolução dos 

métodos de coleta diversos trabalhos começaram a ser desenvolvidos, especialmente com 

insetos (Nadkarni et al. 2011). O acesso a esse estrato exige o uso de armadilhas suspensas, 

torres ou outras estruturas que possibilitem a caminhada e/ou a coleta com diferentes técnicas 

(Rafael et al. 2020). Mesmo com todos os avanços nas técnicas de coleta o conhecimento da 

fauna nos estratos superiores ainda é muito incipiente para diversos grupos. 

Quando se trata de estratificação vertical, diversos trabalhos usam a comparação entre 

estratos extremos da floresta, especificamente entre o sub-bosque (nível do solo) e o dossel, que 

já foi abordada para alguns grupos de insetos. Para Lepidoptera, Freitas (2014) em uma floresta 

ombrófila densa na região oeste do estado do Pará, nas alturas de 2 e 30 m e por Muhelni et al. 

(2016) em uma área de floresta primária na Indonésia, nas alturas de 1,5 e 27m. Para 

Hymenoptera Vilhena (2013) realizou um trabalho em uma floresta de várzea no estado do 

Amapá, nas alturas de 1,5 e 25 m.  

Todos esses trabalhos demonstraram que existe diferença entre as alturas estudadas, 

tanto em relação a composição de espécies quanto em relação a abundância, sendo que no 

trabalho de Freitas (2014) Lepidoptera foi mais rica e abundante no dossel enquanto que no 

trabalho de Muhelni et al. (2016), os Lepidoptera tiveram maior riqueza e abundância no sub-

bosque, já no trabalho de Vilhena (2013), com Hymenoptera, houve equidade na distribuição 

da riqueza entre os estratos, porém ocorreram com maior frequência no sub-bosque. 

Outros trabalhos abrangeram estudos de estratificação investigando alturas além do sub-

bosque e dossel. Como é o caso de Lopes et al. (1983), com Diptera em uma floresta de terra-

firme do município de Manaus (AM) a nível do solo, 1, 6 e 11 metros, explorando estratos do 

nível médio da floresta. Os coleópteros são um dos grupos mais estudados, como por exemplo 

no trabalho de Davis et al. (2011) em uma área de floresta tropical na Indonésia, nas alturas de 

1, 10, 20 e 30 m; no trabalho de Procházka et al. (2018) em uma área de floresta temperada na 



22 

 

República Tcheca nas alturas de 0,4, 1,2, 7, 14 e 21 m; no trabalho de Sheehan et al. (2018) em 

duas florestas no estado da Geórgia nos Estados Unidos da América nas alturas de 0, 5 e 15m; 

e no trabalho de Weiss et al. (2019) em áreas de floresta tropical do Panamá e floresta temperada 

da República Tcheca, nas alturas de 0, 1,3, 7, 14, 21 e 28 m.  

Em todos esses trabalhos houve diferença entre as alturas estudadas, tanto em relação a 

composição de espécies quanto em relação a abundância e para praticamente todas as alturas 

haviam espécies restritas. Um caso interessante foi registrado por Procházka et al. (2108), 

utilizando curvas de rarefação indicando um maior número de espécies para a altura de 7 

metros, diferentemente dos outros trabalhos onde o maior número de espécies foi coletado no 

nível do dossel. 

A disponibilidade de uma torre metálica numa das reservas do INPA, na Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical, na estrada ZF-2, permite a investigação dos padrões 

espaciais e temporais dos diversos estratos arbóreos (Rafael et al. 2020). Com isso diversos 

pesquisadores começaram a explorar a fauna de insetos do nível acima do dossel da área (entre 

40 e 45m), por exemplo: Diptera (Krolow et al. 2010; Limeira-de-Oliveira et al. 2017); 

Coleoptera (Martins et al. 2006); Mantodea (Dantas et al. 2008); Lepidoptera (Lourido et al. 

2018); Hemiptera (Castro et al. 2010) e Hymenoptera (Somavilla et al. 2019). A sazonalidade, 

riqueza e novos táxons foram analisados ou descritos nesses trabalhos. Porém, nenhum 

explorou os estratos intermediários. 

Um dos poucos trabalhos que fez esta abordagem de estratificação vertical nas 

proximidades da torre foi o de Dias-Lima et al. (2002) com Phlebotominae (Diptera: 

Psychodidae) coletados em 1, 10 e 20 m de altura, comprovando que existem diferenças na 

distribuição das espécies ao longo do eixo vertical para essa subfamília. E mesmo com os 

avanços nos estudos, diversos grupos de organismos importantes para a ecologia dos estratos 

florestais ainda são pouco estudados. Como é o caso de Hemiptera, a quinta maior ordem de 

Insecta, com cerca de 150 mil espécies distribuídas ao redor do mundo (Grazia et al. 2012).  

Um dos primeiros trabalhos que abordou de alguma forma a distribuição de espécies de 

Hemiptera ao longo de um eixo vertical foi Teulon e Penman (1987), com Cicadellidae em 

pomares de maçã. Outro estudo foi o de Sanborn et al. (2011) com Cicadidae em ecossistemas 

tropicais em relação a adaptação termal. Já em 2016, Dem realizou um estudo com a 

comunidade de Auchenorryhncha ao longo de um gradiente de altura, em uma floresta tropical 

e subtropical da Austrália nas alturas de 2 e de 15-25 m. Recentemente Quinn et al. (2018) 

investigaram a distribuição de Pentatomidae nos EUA nas alturas de 1,04, 4,30 e 8,60 m. 
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Entretanto, não há registro de trabalhos para a região Neotropical com Hemiptera.  

Diversas espécies dos grupos fitófagos de Hemiptera têm importância econômica, como 

é o caso de diversas espécies de cigarrinhas, moscas-brancas, pulgões, percevejos, entre outros 

que sugam a seiva de diversas partes das plantas, tanto do xilema quanto do floema e 

parênquima (Grazia et al. 2012) e se distribuem desde o solo até o dossel da floresta. Como é o 

caso das cigarrinhas (Auchenhorrhyncha: Cicadellidae) são insetos fitosuccívoros, 

alimentando-se nos brotos, folhas, pecíolos, hastes e mesmo raízes de diversas plantas 

vasculares sugando a seiva diretamente do xilema, floema e mesófilo (Grazia et al. 2012), 

podendo assim explorar uma grande variedade de recursos em diferentes estratos da floresta.  

Atualmente a maioria dos trabalhos com Cicadellidae no Brasil tem foco principal na 

descrição de novos táxons de várias das subfamílias que a compõem (Cavichioli e Takiya 2012; 

Takiya e Dietrich 2016; Domahovski e Cavichioli 2019; Domahovski et al. 2020) e devido a 

sua importância para diversas culturas vegetais, diversos trabalhos analisaram a fauna em 

diversos cultivos como no trabalho de Giustolin et al. 2009 em citros, café e fragmento florestal 

em São Paulo, no trabalho de Ringenberg et al. 2014 em cultura de videira do vale do rio São 

Francisco, no trabalho de Azevedo e Lima 2015 em cultura de citros em Sergipe e no trabalho 

de Carvalho et al. 2015 em cultivo de café no Espírito Santo. 

Dentre os cicadellídeos, se destaca a subfamília Eurymelinae Amyot & Serville 1843 

com mais de 1.300 espécies distribuídas em 174 gêneros distribuídas ao redor do mundo (Xue 

et al. 2020), que são, em sua maioria, arbóreas e diversas espécies têm importância econômica 

em algumas regiões, como por exemplo no Sri Lanka (Gnaneswaran et al. 2007) e na Índia 

(Sirinivasa et al. 2017) por estarem associadas às espécies de manga, Mangifera sp. 

(Anacardiaceae). E muitas espécies de Idiocerini estão associadas à algumas espécies de 

Eucalyptus sp. (Myrtaceae) em regiões da Nova Zelândia e Austrália (Evans 1963; Knight 

2010). Para as espécies neotropicais não há registros de associação com espécies vegetais até o 

momento. 

Atualmente Eurymelinae está dividida em 11 tribos, das quais há registros, até o 

momento, de representantes das tribos Idiocerini (Neártico, Neotropical), Chileanoscopini 

(Neotropical, Australiana) e Chiasmodolini (Neotropical) para a região Neotropical (Xue et al. 

2020). Grande parte dos trabalhos sobre Eurymelinae refere-se a descrições de novos táxons, 

sendo que para a região Neotropical a última descrição foi de duas espécies de Chileanoscopini 

por Xue et al. (2017) para o Chile. 
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Dentre as três tribos registradas para a região Neotropical, há registro de espécies de 

Idiocerini (Idiocerus Lewis, 1834) e Chiasmodolini (Barolineocerus Freytag, 2008, 

Chiasmodolon Dietrich, 1990, Chunroides Evans, 1947, Rotundicerus Maldonado-Capriles, 

1977) para o Brasil (Figura 1). Sendo que há registros de 20 espécies de Idiocerini para o país, 

das quais 11 foram registradas na região amazônica (Osborn 1923; 1924), enquanto que para 

Chiasmodolini há registros de nove espécies, todas registradas na região amazônica (Dietrich 

1990; Freytag 1971; Freytag 2006; Freytag 2008). A tribo Chiasmodolini é o grupo alvo deste 

estudo, sendo uma das tribos de Eurymelinae registradas para a região Neotropical e a mais rica 

em número de espécies para a região (Xue et al. 2020), ocorre restritamente na América Latina, 

com cerca de 74 espécies distribuídas em 17 gêneros (Dmitriev 2021). 

 
Figura 1. Mapa com os registros geográficos de Eurymelinae no Brasil (coordenadas aproximadas). 

Estima-se que no Brasil existam cerca de 1,8 milhão de espécies de animais, porém, 

aproximadamente 120 mil espécies foram descritas, representando apenas cerca de 7% da 

biodiversidade animal do Brasil (Freitas e Marini-Filho 2011), aliado ao fato de que pouco se 

conhece sobre a distribuição vertical de diversos grupos, isso indica que existe uma lacuna de 
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conhecimento muito grande a ser preenchida. Este trabalho visa ampliar o conhecimento da 

fauna de Eurymelinae (Hemiptera: Cicadellidae) no Amazonas, visto que até o momento não 

foi realizado um estudo direcionado para esse táxon no estado, especialmente investigando a 

distribuição desses organismos ao longo de um estrato vertical na floresta. 

2. OBJETIVOS  

CAPÍTULO 1 

Objetivo geral 

Realizar o estudo taxonômico de espécies de Chiasmodolini coletadas em um ponto de 

uma floresta ombrófila densa na Estação Experimental de Silvicultura Tropical em Manaus-

EEST. 

Objetivos específicos  

 Descrever e ilustrar de forma padronizada as espécies estudadas da EEST. 

 Mapear os registros geográficos dos gêneros estudados da EEST. 

 Elaborar chaves de identificação para os gêneros estudados da EEST. 

CAPÍTULO 2 

Objetivo geral 

Fazer um levantamento de espécies de Eurymelinae ao longo de um eixo vertical em um 

ponto de uma floresta ombrófila densa primária na Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical em Manaus, coletados com armadilha de interceptação de voo em intervalos de 8m de 

altura desde o solo (sub-bosque) até o dossel (32 metros de altura). 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a fauna da comunidade de Eurymelinae quanto a riqueza, abundância, 

dominância e constância. 
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 Avaliar a quantidade de informação (riqueza de espécies) que se perde quando as coletas 

ficam restritas ao nível do solo.
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CAPÍTULO 1 

 

DLP Guimarães & JA Rafael 

ESTUDO TAXONÔMICO DE CHIASMODOLINI XUE, DIETRICH & ZHANG, 2020 

(HEMIPTERA: CICADELLIDAE: EURYMELINAE) EM FLORESTA OMBRÓFILA 

DENSA NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SILVICULTURA TROPICAL, 

MANAUS, AMAZONAS, BRASIL 

Manuscrito dormatado de acordo com as normas da  

Acta Amazonica. 
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Estudo Taxonômico de Chiasmodolini Xue, Dietrich & Zhang, 2020 (Hemiptera: 1 

Cicadellidae: Eurymelinae) em floresta ombrófila densa na Estação Experimental de 2 

Silvicultura Tropical, Manaus, Amazonas, Brasil 3 

DLP Guimarães*, JA Rafael 4 

Insituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação de Pós-Graduação 5 

(COPOG), Programa de Pós-Graduação em Entomologia (PPGENT), Manaus, Amazonas, 6 

Brasil. 7 

Autor* correspondente: danielpraciano96@gmail.com 8 

ABSTRACT 9 

Chiasmodolini is the richest tribe of Eurymelinae which occur in the Neotropical region. Since 10 

in Brazil there are records of only nine species distributed in four genera, since in Amazonas 11 

State there are records of only one specie. There are arboreous species and litlle is know about 12 

the fauna for Brazil and the Amazonas State. A taxonomic study was conducted based on 13 

material collected in the Tropical Forestry Experimental Station tower, Manaus, Amazonas, 14 

Brazil. The specimens were mounted, identified, dissected and illustrated. 326 specimens 15 

belonging to 12 species were examined, including nine new species described here: 16 

Barolineocerus dercyae sp. n., B. vidalarum sp. n., Luteobalmus taurus sp. n., Maynacerus 17 

apiculus sp. n., M. concavus sp. n., M. pallidus sp. n., M. spinulus sp. n., Nannicerus curica 18 

sp. n. and N. grandis sp. n. New records have been made for the country of three species: 19 

Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977, Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 20 

1977 e R. minutus Dietrich, 1990. The number of species of Chiasmodolini recorded from 21 

Brazil is now 21, corresponding to an increase of more than 130% in the knowlodge of the tribe 22 

in the country, noting that all genus were registered for the first time for Amazonas States. 23 

Identification keys from each genus and maps with geographical records, discussion of vertical 24 

distribution, of the loss in quantity of information, richness. 25 

Key-words: Cicadellidae, Idiocerinae, leafhopper. 26 

mailto:danielpraciano96@gmail.com
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RESUMO 27 

Chiasmodoloni é a mais rica dentre as três tribos de Eurymelinae que ocorrem na região 28 

Neotropical. Sendo que no Brasil existem registros de apenas nove espécies distribuídas em 29 

quatro gêneros, sendo que no estado do Amazonas há registro de apenas uma espécie. Existem 30 

espécies arbóreas e pouco se sabe sobre a fauna para o Brasil e o Amazonas. Um estudo de 31 

taxonômico de Chiasmodolini foi conduzido com base em material coletado na torre da Estação 32 

Experimental de Silvicultura Tropical, Manaus, Amazonas, Brasil. Os espécimes foram 33 

montados, identificados, dissecados e ilustrados. Foram examinados 326 espécimes 34 

pertencentes a 12 espécies, incluindo nove espécies novas descritas aqui: Barolineocerus 35 

dercyae sp. nov., B. vidalarum sp. nov., Luteobalmus taurus sp. nov., Maynacerus apiculus 36 

sp. nov., M. concavus sp. nov., M. pallidus sp. nov., M. spinulus sp. nov., Nannicerus curica 37 

sp. nov. e N. grandis sp. nov. Foram feitos novos registros para o país de três espécies: 38 

Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977, Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 39 

1977 e R. minutus Dietrich, 1990. O número de espécies de Chiasmodolini registradas para o 40 

Brasil é, agora, de 21, correspondendo a um aumento de mais de 130% no conhecimento da 41 

tribo no país, ressaltando que todos os gêneros foram registrados pela primeira vez para o estado 42 

do Amazonas. Para cada gênero foram feitas chaves de identificação e mapas com registros 43 

geográficos e discussão sobre a distribuição das espécies ao longo das alturas. 44 

Palavras-chave: Cicadellidae, Idiocerinae, cigarrinha. 45 

  46 



30 

 

INTRODUÇÃO  47 

Chiasmodoloini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 está classificada dentro de Eurymelinae 48 

Amyot e Serville, 1843 e tem como grupo irmão Chileanoscopini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 49 

+ Balocerini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 + Eurymelini (Xue et al. 2020). Na região Neotropical 50 

há registros de três tribos: Idiocerini, Chiasmodolini e Chileanoscopini (Xue et al. 2020). 51 

Chiasmodolini é a mais diversa para a região, com 74 espécies distribuídas em 18 gêneros 52 

(Evans 1947; Freytag 1969; Freytag 1970; Maldonado-Capriles 1977a; Maldonado-Capriles 53 

1977b; Maldonado-Capriles 1984; Dietrich 1990; Lozada 1998; Lozada 2001; Freytag, 1970; 54 

Freytag, 1971; Freytag 2006a; Freytag 2006b; Freytag 2008a; Freytag 2008b; Lozada 2010). 55 

Dentre as tribos registradas para a região Neotropical, há registro de espécies de 56 

Idiocerini (Idiocerus Lewis, 1834) e Chiasmodolini (Barolineocerus Freytag, 2008, 57 

Chiasmodolon Dietrich, 1990, Chunroides Evans, 1947, Rotundicerus Maldonado-Capriles, 58 

1977) para o Brasil. No caso da espécie Adiaerotoma eupilicoides Spinola, 1850, registrada 59 

para o país, não foi acomodada em nenhuma tribo e não há informação da localidade-tipo. 60 

Dentre os gêneros registrados para o Brasil Idiocerus é o mais representativo, com 20 espécies 61 

registradas, das quais 11 ocorrem na região amazônica (PA, RO) (Osborn 1923;1924), vale 62 

ressaltar que o material de Idiocerus da região Neotropical já foi analisada por Maldonado-63 

Capriles (1977b), sendo que este autor considerou que as espécies não pertencem a esse gênero, 64 

sendo necessário estudos mais aprofundados com esse gênero. Já em relação a Chiasmodolini 65 

o gênero mais representativo é Chiasmodolon, com seis espécies registradas na região 66 

amazônica (AM, PA, RO) (Dietrich 1990; Freytag 2006), sendo que o registro mais recente de 67 

espécies de Chiasmodolini para o Brasil foi realizado por Maravalhas e Morais (2009) de uma 68 

espécie não identificada de Rotundicerus Maldonado-Capriles, 1977 e as últimas espécies 69 

descritas para o país foram B. declivus e B. furcatus ambas descritas por Freytag (2008). 70 
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Até o momento existe apenas uma chave de identificação para os gêneros de 71 

Eurymelinae da região Neotropical, nela Maldonado-Capriles (1984) elenca diversos caracteres 72 

para distinguir os gêneros dessa subfamília. Porém as descrições dos gêneros e espécies não são 73 

padronizadas, como resultado os limites de espécies dentro dos gêneros são problemáticos, 74 

dificultando a identificação correta de diversos gêneros e mesmo espécies neotropicais. A tribo 75 

Chiasmodolini é o grupo alvo deste estudo, sendo uma das tribos de Eurymelinae registradas 76 

para a região Neotropical e a mais rica em número de espécies para a região (Xue et al. 2020). 77 

Chiasmodoloni ocorre restritamente na América Latina, com cerca de 74 espécies distribuídas 78 

em 17 gêneros (Dmitriev 2021). No Brasil já foram registrados 4 gêneros e nove espécies, todas 79 

na região amazônica (AM, PA, RO) (Lozada 2001; Takiya et al. 2021), destacando que para o 80 

estado do Amazonas, até o momento, há registro apenas de Chiasmodolon bhagwandorum 81 

Dietrich, 1990 (Lozada 2001). Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um 82 

estudo taxônomico das espécies de Chiasmodolini coletadas em um ponto de floresta ombrófila 83 

densa ao longo de um estrato vertical. 84 

MATERIAL E MÉTODOS  85 

Área de coleta e Amostragem 86 

As coletas foram realizadas na torre de observação (40 m de altura e 6 X 6 m de largaura 87 

e comprimento) da Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST) do INPA, situada no 88 

km 14 no núcleo da vicinal ZF-2 (2°35'21"S, 60°06'55"W). A EEST fica localizada dentro da 89 

Reserva Biológica do Cuieiras (22735 ha) (Marques-Filho et al. 2005), a vicinal ZF-2 fica 90 

localizada no km 934 (antigo km 63) da rodovia BR-174 que liga a cidade de Manaus (AM) à 91 

Boa Vista (RR). A EEST é delimitada: ao norte pelas terras da Comissão Executiva do Plano 92 

de Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e estrada ZF-2; ao sul pelas terras do Instituto Brasileiro do 93 
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) (Lima et al. 2007), a oeste pelo Rio Cuieiras 94 

e a leste pela Rodovia BR-174, Manaus-Boa Vista (Jardim e Hosokawa 1986).  95 

O material foi coletado com armadilha modelo Malaise modelo Gressitt e Gressitt 96 

(1962). Foram utilizadas cinco armadilhas Malaise, instalaradas diretamente sobre a estrutura 97 

da torre. As coletas foram realizadas entre os meses de setembro de 2017 a outrubo de 2018, 98 

em cinco alturas (solo, 8 m, 16 m, 24 m e 32 m), sendo que as armadilhas foram monitoradas a 99 

cada 15 dias, com duas coletas mensais, totalizando 280 amostras, das quais, foram usadas para 100 

o presente trabalho, 30 (três amostras quinzenais). 101 

Triagem e identificação 102 

As triagens e identificações foram realizadas no Laboratório de Entomologia 103 

Sistemática, Urbana e Forense-LESUF, do INPA, Campus II, Manaus, Amazonas, Brasil. Os 104 

exemplares foram identificados por subfamília com auxílio de um microscópio estereoscópico 105 

e a chave dicotômica proposta por Dietrich (2005). Para a identificação das tribos foi utilizada 106 

a chave dicotômica proposta por Xue et al. (2020). Para a identificação dos gêneros foi usada 107 

a chave dicotômica proposta por Maldonado-Capriles (1984), bem como a consulta às 108 

descrições originais. A identificação em nível específico foi feita com base nas descrições 109 

originais e trabalhos subsequentes que contivessem chaves de identificações. 110 

No presente trabalho foi utilizado apenas machos para as análises e identificação, haja 111 

vista que os gêneros e espécies da região neotropical são pouco estudados e não existem 112 

trabalhos de revisão para todos os gêneros, logo os limites dos gêneros e espécies não estão 113 

bem estabelecidos, sendo que as fêmeas não foram analisadas devido ao tempo, em relação às 114 

demais atividades do estudo. Em função das semelhanças morfológicas interespecíficas, existe 115 

uma grande dificuldade em associar machos e fêmeas da mesma espécie, principalmente devido 116 

ao fato de que as descrições focam, em sua maioria, em espécimes machos e sem descrições 117 
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minuciosas das fêmeas, especialmente a falta de ilustração das peças genitais femininas, 118 

dificultando ainda mais as associações. 119 

Depósito do material  120 

O material utilizado nesse trabalho encontra-se provisoriamente depositado no LESUF 121 

e, posteriormente, será depositado nas seguintes instituições: 122 

Acrônimo  Nome da instituição 

INPA Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus, Brasil 

(Curador: Dr. Márcio Luiz de Oliveira) 

MNRJ Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

(Gerente de coleção: Dra. Gabriela Abrantes Jardim) 

MZUSP Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.  

(Curador: Dra. Eliana Marques Cancello) 

Análise dos espécimes 123 

Após a triagem do material, parte dos espécimes foi desidratada, alfinetada ou colada 124 

em triângulos de papel para posterior secagem em estufa a 40ºC por um período médio de um 125 

dia. No caso em que havia poucos exemplares de uma morfoespécie, a maioria dos indivíduos 126 

foi montada, sendo que no mínimo um espécime foi mantido conservado em álcool. Nos casos 127 

de morfoespécies com mais de 100 indivíduos, foi selecionada uma parcela de no mínimo 10% 128 

para montagem, o restante do material foi mantido em álcool 90% e armazenado no LESUF-129 

INPA. Após a secagem, o material foi etiquetado e os dados referentes a cada espécime foram 130 

inseridos em um banco de dados em planilha eletrônica. 131 

A preparação das cigarrinhas para o estudo morfológico e ilustrações seguiu os métodos 132 

descritos por Azevedo-Filho e Carvalho (2006) com algumas modificações: primeiramente os 133 
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espécimes foram morfotipados e separados por sexo. Para a identificação foram analisadas as 134 

terminálias dos machos; o abdômen foi seccionado transversalmente no segundo tergito com 135 

auxílio de estiletes entomológicos e pinças. Após separado, as estruturas foram colocadas em 136 

tubos de ensaio contendo solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10% para maceração a frio 137 

por um período médio de 12-24 horas, quando necessário foi usada chapa aquecedora para 138 

auxiliar na maceração. O tempo de permanência na solução variou de acordo com o tamanho e 139 

o grau de esclerosamento das peças. Após a diafanização, as peças foram lavadas com água 140 

para retirada do excesso da solução de KOH por cinco minutos, posteriormente foram colocadas 141 

em uma placa de Klein contendo solução de ácido acético (AA) a 1% por cinco minutos, para 142 

neutralizar a ação do KOH. 143 

Após a neutralização as peças foram dissecadas em placa de Klein. A remoção da 144 

genitália dos machos foi feita com uso de pinças e estiletes entomológicos, sob um microscópio 145 

estereoscópico. Após dissecadas as estruturas genitais foram montadas em lâmina escavada de 146 

microscopia contendo gel a base d’água (o gel é utilizado para evitar a movimentação das 147 

estruturas e por ser completamente transparente facilitando as fotografias). Após o estudo e 148 

ilustração das estruturas, as peças da genitália foram acomodadas na terminália/abdômen e 149 

foram acondicionadas em microtubos contendo glicerina. O microtubo foi alfinetado 150 

juntamente com o respectivo exemplar. 151 

Preparação e análise das asas 152 

Para facilitar a visualização dos caracteres da asa anterior de todas as espécies 153 

(preferencialmente parátipos machos com asas o mais semelhante possível dos holótipos, 154 

quando disponível), seguiu-se a metodologia proposta por Viegas e Ale-Rocha (2019), com 155 

algumas modificações: uma das asas foi desprendida, imersa em xilol por cerca de 20 minutos, 156 

a fim de limpar e retirar o ar das veias para evitar o aparecimento de bolhas., posteriormente 157 

foram montadas com Euparal entre dois fragmentos de lamínulas (microlamínulas) com tempo 158 
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de secagem variando entre 3-4 dias em estufa a 40ºC. Após o estudo e fotografia das asas, as 159 

mesmas foram afixadas ao alfinete do espécime correspondente por meio de um pedaço de 160 

papel resistente colado em uma das extremidades da lamínula. Vale ressaltar que devido ao fato 161 

de as asas desses insetos possuírem uma região mais esclerosada (clavo) e menos esclerosada 162 

(membrana), associado ao fato de que as asas naturalmente se dispõem em forma de telhado 163 

sobre o corpo desses insetos, algumas das asas montadas aparecem com um rompimento entre 164 

a região do clavo e da membrana.  165 

Vale ressaltar que as asas das espécies de Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977, 166 

quando montadas, ficaram com coloração diferente de quando estão secas, isso se deve ao fato 167 

de que o pigmento presente nas manchas medianas das asas reagiu durante o processo de 168 

montagem das lâminas, alterando levemente a coloração da mancha em vista dorsal, sendo que 169 

a descrição da cor das asas foi feita antes da montagem das lâminas, antes da reação. 170 

Fotografias e ilustrações 171 

As fotos dos espécimes e das estruturas morfológicas externas e internas foram feitas 172 

com câmera digital Leica DFC500 acoplada a um microscópio estereoscópico Leica M205C, 173 

conectado a um computador com o software Leica Application Suite LAS V3.6, que inclui o 174 

módulo Syncroscopy, para alinhar as imagens obtidas em diversos planos de foco. A edição das 175 

fotografias foi realizada no programa Adobe Photoshop CS6® e as pranchas e ilustrações 176 

vetorizados foram confeccionados no programa Adobe Illustrator CS6®. 177 

Terminologia e exame dos espécimes 178 

Na literatura não existe uma padronização dos termos utilizados para a morfologia de 179 

Cicadellidae. A terminologia morfológica adotada segue principalmente os trabalhos de Young 180 

(1968 e 1977), exceto para as estruturas da cabeça que segue Hamilton (1981), os termos 181 

equivalentes em português seguem Mejdalani (1998), para a venação das asas que segue 182 
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Dietrich (2005). Para a quetotaxia da tíbia posterior que segue Rakitov (1997) e para as peças 183 

da terminália que segue Blocker e Triplehorn (1985). 184 

A terminologia adotada nas descrições dos táxons é ilustrada nas pranchas referentes à 185 

morfologia da cabeça e parte do tórax, asa (Figura 2) e terminália masculina (Figura 3). 186 

 187 

 188 

Figura 2. A-C. Caracteres morfológicos de Eurymelinae, A-B. Barolineocerus vidalarum sp. nov. e C. 189 
Maynacerus concavus sp. nov. A. Cabeça, vista frontal; B. Cabeça, pronoto e escutelo, vista dorsal; C. Asa 190 
anterior, vista dorsal. Abreviações: 1º: célula apical interna (primeira); 2º: segunda célula apical; 3º: terceira célula 191 
apical; 4º: célula apical externa (quarta); 1A: anal anterior; 2A: anal posterior; C+Sc: veia Costa + Subcosta; Cl: 192 
clípeo; Cls: sutura claval; Cs: sutura coronal/sutura epicranial; Cu: veia cubito; Cu1+2: primeiro + segundo ramos 193 
da veia cubito; Es: sutura epistomal; F: fronte; Ga: área genal/gena; Lo: loro; M1+2: primeiro + segundo ramos 194 
da veia media; M3+4:  terceiro + quarto ramos da veia media; m-cu1: primeira veia media-cubital; m-cu2: segunda 195 
veia media-cubital; Na: antena; R: veia radial; R1: primeiro ramo da veia radial; R2+3: segundo + terceiro ramos 196 
da veia radial; R4+5: quarto + quinto ramos da veia radial; R+M:  veia Radial + Media r-m1: primeiro ramo da 197 
veia rádio-mediana; r-m2: segundo ramo da veia rádio-mediana; SF: sutura frontogenal.  198 

 199 
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 200 

Figura 3. A-C. Caracteres morfológicos de Eurymelinae. A. Terminália de Barolineocerus vidalarum sp. nov. em 201 
vista lateral; B Estilo de Maynacerus apiculus sp. nov. em vista dorsal; C. Edeago de M. spinus sp. nov. em vista 202 
lateral. Abreviações: Aed: edeago; Anl.: tubo anal; Ap: apódema; Aph: apófise; Atr: átrio; Con: conectivo; Dap: 203 
apódema dorsal; Gnd: gonoduto; Gnp: gonóporo; Pat: pré-átrio; Plt: placa subgenital; Pyg: pigóforo; Sg X: 204 
décimo segmento; Sg XI: décimo primeiro segmento; Shf: haste edeagal; Sty: estilo; Vlv: válvula. 205 

As medições foram realizadas no programa ImageJ (Scheneider et al., 2012). As 206 

medidas e proporções informadas devem ser tratadas como valores aproximados, haja vista que 207 

a preservação e secagem do material influencia no tamanho dos espécimes e das peças.  208 

As medições, em milímetros, seguem as utilizadas por Dietrich (1990) e Lozada (2010) 209 

e (Figura 4 e Figura 5): 210 
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 Comprimento corporal total: A distância entre o ápice da coroa até o ápice da 211 

asa anterior. 212 

 Comprimento mediano da coroa: A distância entre o ápice e a margem posterior 213 

da coroa. 214 

 Comprimento da coroa próximo aos olhos: A média das distâncias entre as 215 

margens anterior e posterior da coroa próxima dos olhos compostos. 216 

 Comprimento mediano do pronoto: A distância da região mediana entre as 217 

margens anterior e posterior do pronoto. 218 

 Comprimento mediano do escutelo: A distância máxima entre as margens 219 

anterior e posterior do escutelo. 220 

 Largura transocular: A distância entre as margens laterais dos olhos compostos. 221 

 Largura interocular: A distância entre as margens internas dos olhos compostos. 222 

 Largura pronotal: A distância máxima entre as margens laterais do pronto. 223 

 Largura do escutelo: A distância máxima entre as margens laterais do escutelo. 224 

 Comprimento da asa anterior: A distância linear entre a base da veia C e o ápice 225 

da asa. 226 

 Largura da fronte entre os olhos: A distância entre as margens internas dos olhos 227 

compostos, medida em hábito frontal. 228 

 Comprimento da fronte: A distância entre o ápice da coroa e o ápice do clípeo. 229 

 Comprimento do clípeo: A distância entre o ápice do clípeo e o ápice do labro. 230 

 Largura apical do clípeo: A distância entre as margens laterais do ápice do 231 

clípeo. 232 
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 Largura basal do clípeo: A distância entre as margens laterais da base do clípeo. 233 

 Distância entre os ocelos. 234 

 Distância ocelocular: A média entre as distâncias entre os ocelos e os olhos 235 

compostos. 236 

 237 

Figura 4. A-D. Esquema das medidas utilizadas. A-C. Barolineocerus vidalarum sp. nov. e D. Maynacerus 238 
concavus sp, nov. A. Corpo, hábito dorsal; B. Cabeça, pronoto e escutelo, vista dorsal; C. Cabeça, pronoto e 239 
escutelo, vista dorsal; D. Asa anterior, vista dorsal. 240 
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 241 
Figura 5. A-B. Esquema das medidas utilizadas, Barolineocerus vidalarum sp. nov. A. Cabeça, vista frontal; B. 242 
Cabeça, vista frontal. 243 

Descrições 244 

Para as espécies novas descritas, foram designados holótipo e parátipos, os quais 245 

receberam uma etiqueta em papel vermelho com a informação: “Holotype, Gênero [epípeto 246 

específico Autor], Guimarães & Rafael”. Os parátipos receberam uma etiqueta em papel 247 

amarelo contentando a informação: “Paratype, Gênero [epípeto específico Autor], Guimarães 248 

& Rafael”.  249 

As diagnoses para os gêneros e espécies previamente descritas foram obtidas a partir 250 

das descrições originais dos mesmos em associação com caracteres dos espécimes brasileiros 251 

(quando apropriado), além disso consta uma lista de citações subsequentes e/ou lista 252 

sinonímica, lista de material examinado, variação (quando necessário), discussão, comentários 253 

(quando apropriado) e distribuição.  254 

As descrições das espécies novas são acompanhadas de diagnose, medidas, descrição, 255 

lista de material examinado, condição do holótipo, etimologia, variação (quando necessário), 256 
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discussão, comentários (quando apropriado) e distribuição. As espécies são apresentadas em 257 

ordem alfabética. 258 

Seção “Material examinado” e registros geográficos 259 

As informações das etiquetas do material-tipo e material adicional examinado foram 260 

transcritas de maneira integral, com uma barra (/) indicando a mudança de linha, duas barras 261 

(//) para mudança de etiqueta, chaves ({}) contendo correções de dados e colchetes ([]) 262 

contendo eventuais detalhes adicionais sobre as etiquetas. Visando evitar a repetição de dados 263 

iguais aos da etiqueta anterior, foi utilizado o termo “idem”. Após a descrição das etiquetas, 264 

entre parênteses (()), são informados o número de exemplares, o sexo (macho♂) e a instituição 265 

de depósito do material.  266 

Os registros geográficos das espécies foram obtidos a partir das etiquetas do material 267 

examinado, foram listados no texto pelo nome do país, em maiúsculas, seguido pelo nome do 268 

estado, em negrito. Novos registros para o estado são indicados por um asterisco (*), e para o 269 

país, por dois asteriscos (**). 270 

Para a confecção dos mapas foram utilizados os registros geográficos presentes nas 271 

descrições originais, quando as descrições não possuíam coordenadas geográficas, foram 272 

utilizadas coordenadas aproximadas. 273 

Os mapas dos registros foram gerados no websoftware SimpleMappr (Shorthouse 274 

2010), com os dados de georreferenciamento retirados das etiquetas dos espécimes. Os mapas 275 

foram posteriormente editados no programa Adobe Photoshop CS6®. 276 

Chave de identificação 277 

Foram elaboradas chaves dicotômicas para cada gênero com base na análise dos 278 

espécimes e/ou descrições originais (quando necessário), no caso de gêneros que possuem 279 

chaves prévias as mesmas foram apenas modificadas para acomodar as espécies novas, caso 280 
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necessário. Foram priorizados caracteres morfológicos externos facilmente observáveis, porém, 281 

tendo em vista que os gêneros possuem espécies crípticas, a análise da genitália faz-se 282 

necessária para a identificação correta das mesmas. 283 

  284 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  285 

Do total de 9.094 indivíduos coletados foram examinados 326 espécimes pertencentes 286 

a Chiasmodolini, 231 machos e 95 fêmeas, distribuídos entre 12 espécies. Atualmente para o 287 

Brasil havia o registro de oito espécies, distribuídas nos gêneros Barolineocerus Freytag, 2008 288 

(S=2), Chiasmodolon Dietrich, 1990 (S=6) e Chunroides Evans, 1947 (S=1) (Lozada, 2001; 289 

Takiya et al., 2021), dentre as espécies previamente descritas havia apenas o registro de 290 

Chiasmodolon bhagwandorum Dietrich, 1990 para o estado do Amazonas (Lozada, 2001). Com 291 

as espécies descritas e registradas nesse trabalho houve o acréscimo de mais de 133% de 292 

espécies de Chiasmodolini para o Brasil e de 1200% para o estado do Amazonas, se tornando 293 

assim o estado mais rico em espécies dessa tribo no país. 294 

Os espécimes estudados pertencem a 12 espécies, distribuídas nos gêneros: 295 

Barolinoecerus Freytag, 2008 (S=2), Luteobalmus Maldonado-Capriles, 1977 (S=1), 296 

Maynacerus Lozada, 1998 (S=4), Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977 (S=3) e Rotundicerus 297 

Maldonado-Capriles, 1977 (S=2) (Tabela 1). Foram descritas nove espécies novas: 298 

Barolineocerus dercyae sp. nov., B. vidalarum sp. nov., Luteobalmus taurus sp. nov., 299 

Maynacerus apiculus sp. nov., M. concavus sp. nov., M. pallidus sp. nov., M. spinulus sp. 300 

nov., Nannicerus curica sp. nov. e N. grandis sp. nov. 301 

As espécies Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977, Rotundicerus luteus 302 

Maldonado-Capriles, 1977 e R. minutus Dietrich, 1990 tiveram seus caracteres diagnósticos 303 

ressaltados, com uma breve diagnose para o material coletado no Amazonas e tiveram seus 304 

registros de ocorrência ampliados, sendo que todas as espécies supracitadas foram registradas 305 

pela primeira vez para o Brasil.  306 
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Baseando-se nos registros de Maldonado-Capriles (1977a), Maldonado-Capriles 307 

(1977b), Lozada (1998) e Freytag (2006), os gêneros Luteobalmus, Maynacerus e Nannicerus 308 

foram registrados pela primeira vez para o Brasil para o estado do Amazonas. 309 

 310 

Tabela 1. Ocorrência das espécies de Chiasmodolini no estado do Amazonas com número e sexo de espécimes 311 

analisados. (*) novo registro para o Estado; (**) novo registro para o Brasil. 312 

 Espécie Nº de espécimes e 

sexo 

 Barolineocerus dercyae sp. nov. 13♂ 2♀ 

 Barolineocerus vidalarum sp. nov. 20♂ 11♀ 

 Luteobalmus taurus sp. nov. 74♂ 28♀ 

 Maynacerus apicalus sp. nov. 3♂ 

 Maynacerus concavus sp. nov. 2♂ 

 Maynacerus pallidus sp. nov. 15♂ 

 Maynacerus spinulus sp. nov. 4♂ 

 Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977** 9♂ 3♀ 

 Nannicerus curica sp. nov. 10♂ 4♀ 

 Nannicerus grandis sp. nov. 2♂ 

 Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977** 38♂ 37♀ 

 Rotundicerus minutus Dietrich, 1990** 41♂ 10♀ 

Total 12 231♂ 95♀ 
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Eurymelinae atualmente está subdividida em onze tribos: Austroagalloidini Evans, 313 

1938, Balocerini Xue, Dietrich & Shang, 2020, Chiasmodolini Xue, Dietrich & Shang, 2020, 314 

Chileanoscopini Xue, Dietrich & Shang, 2020, Eurymelini Amyot & Serville, 1843, Idiocerini 315 

Baker, 1915, Idioceroidini Xue, Dietrich & Shang, 2020, Kopamerrini Xue, Dietrich & Shang, 316 

2020, Macropsini Evans, 1935, Megipocerini Isaev, 1988 e Nesocerini Xue, Dietrich & Shang, 317 

2020 (Xue et al. 2020). Dessas, existem registros de espécies de duas tribos para o Brasil: 318 

Chiasmdolini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 (Barolineocerus Freytag, 2008, Chiasmodolon 319 

Dietrich, 1990 e Chunroides Evans, 1947) e Idiocerini Baker, 1915 (Idiocerus Lewis, 1815). 320 

No trabalho de Xue et al. (2020) a espécie Adiaerotoma euplicoides Spinola, 1850 não foi 321 

acomodada em nenhuma tribo e não há informação da distribuição dessa espécie além da 322 

fornecida na descrição original (ocorrente no Brasil). Para o estado do Amazonas, até o presente 323 

momento, há registro apenas de espécies pertencentes a tribo Chiasmodolini. 324 

Chiasmodolini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 325 

Chiasmodolini Xue, Dietrich e Zhang, 2020 (filogenia). 326 

Gênero-tipo: Chiasmodolon Dietrich, 1990 in: Dietrich e McKamey, 1990: 21, por designação 327 

original. 328 

Diagnose. Tamanho médio (2,8-6,5 mm), coroa e pronoto geralmente rugosos, sutura 329 

frontogenal longa, normalmente atingindo ou próximo de atingir o ocelo correspondente, 330 

fórmula macrosetal do fêmur posterior 2+0, asa posterior com duas células subapicais, apêndice 331 

desenvolvido e margeando duas células apicais. Segmento X com par de processos, placas 332 

subgenitais fusionadas na base, expandidas em vista ventral, estilo conectado à placa subgenital, 333 

apófise tão ou mais curta que o apódema, ápice semelhante a um gancho e curvado 334 

ventralmente, conectivo geralmente em formato de “V” ou em formato de “U”, haste bastante 335 

curta. Haste do edeago alongada, apódema dorsal normalmente pouco desenvolvido, pré-átrio 336 

geralmente desenvolvido, gonóporo apical ou subapical (Xue et al. 2020).  337 
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Distribuição. Neotropical. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, 338 

Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru; Neártico: Estados Unidos da América 339 

(Flórida). 340 

Barolineocerus Freytag, 2008 341 

Barolineocerus Freytag 2008: 47; Lozada 2010: 320; Xue e Zhang 2018: 185; Xue, Dietrich e 342 

Zhang 2020: 696 (filogenia de Eurymelinae).  343 

Espécie-tipo: Barolineocerus bispinus Freytag, 2008: 47 (Figs. 1,3 e 8-10), por designação 344 

original. 345 

Diagnose. “Esse gênero é facilmente reconhecido pelo padrão de coloração do corpo em 346 

combinação com a genitália masculina, que difere de qualquer um dos gêneros descritos 347 

na subfamília para a América do Sul. Os machos possuem um par de processos 348 

ventralmente produzidos no tubo anal, estilos longos, edeago simples com espinho ventral 349 

ou subapical e a placa subgenital estreita, geralmente mais longa que o pigóforo e 350 

frequentemente pontiaguda. Esse gênero é nomeado por possuir linhas pretas que 351 

margeiam a margem posterior das áreas claras no pronoto e asas anteriores” (Freytag 352 

2008).  353 

Distribuição. Colômbia, Guiana Francesa, Peru, Brasil: Pará, Rondônia e Amazonas (novo 354 

registro). 355 
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 356 

Figura 6. Mapa com os registros geográficos de Barolineocerus Freytag, 2008. 357 

Chave de identificação modificada de Freytag (2008) para machos adultos de 358 

Barolineocerus 359 

1. Pigóforo truncado com margem posterior membranosa ..........................................................2 360 

- Pigóforo truncado ou arredondado, uniformemente esclerosado ..............................................3 361 

2. Apódema dorsal na margem anterior do pigóforo presente; porção posterior do pigóforo com 362 

dois processos posteriores curvado em direção a região membranosa; edeago delgado, com 363 

processo anterior na região mediana com porção anterior distintamente esclerosada, com par de 364 

espinhos subapicais na haste ..........................................................................B. dercyae sp. nov. 365 

- Apódema dorsal na margem anterior do pigóforo ausente; porção posterior do pigóforo com 366 

um processo posterior curvado em direção a região membranosa; edeago delgado, sem processo 367 

anterior, sem espinhos, ápice com processos laterais ..................................B. vidalarum sp. nov. 368 

3. Pigóforo com processos posteriores longos na região basal ....................................................4  369 
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- Pigóforo sem processos posteriores ..........................................................................................6  370 

4. Pigóforo com processo posterior agudamente afilado, sem bifurcação no ápice 371 

.............................................................................................................B. chiasmus Freytag, 2008 372 

- Pigóforo com processo posterior longo, com bifurcação no ápice ............................................5 373 

5. Edeago com pequenos processos espiniformes próximos do ápice ...B. furcatus Freytag, 2008 374 

- Edeago sem processos apicais ou subapicais, com concavidade próxima do ápice 375 

................................................................................................................B. ornatos Freytag, 2008 376 

6. Pigóforo com apódema dorsal na margem anterior .................................................................7 377 

- Pigóforo sem apódema dorsal na margem anterior ...................................................................9 378 

7. Segmento X com processo látero-basal robusto com ápice truncado; edeago com processos 379 

espiniformes ventrais na região mediana da haste ..............................B. elongatus Freytag, 2008 380 

- Segmento X com processo látero-basal com ápice afilado; edeago sem processos espiniformes 381 

.....................................................................................................................................................8 382 

8. Edeago com ápice com forma de gancho .............................................. B. acius Freytag, 2008 383 

- Edeago sem processos na haste ...........................................................B. declivus Freytag, 2008 384 

9. Edeago sem processos na haste, com concavidade próxima do ápice 385 

..............................................................................................................B. apiculus Freytag, 2008 386 

- Edeago com processos espiniformes na haste, sem concavidade próxima do ápice ................10 387 

10. Placa subgenital longa e estreita, com ápice arredondado ...............B. bispinus Freytag, 2008 388 

- Placa subgenital afilando em direção ao ápice, com processo espiniforme próximo do ápice 389 

..............................................................................................................B. spinosus Freytag, 2008 390 

Barolineocerus dercyae sp. nov. 391 

(Figs. 7 A-F, 8 A-J) 392 
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Diagnose. Pigóforo com dois processos posteriores, o primeiro na metade basal, mais robusto 393 

e o segundo na metade apical, delgado. Edeago com processo dorsal, com margem posterior 394 

membranosa, com de par de espinhos subapicais. 395 

Descrição. 396 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 7 A-E). Comprimento total: 4,34; comprimento 397 

mediano da coroa: 0,26; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,23; largura transocular: 398 

1,70; largura interocular: 0,97; comprimento mediano do pronoto: 0,50; comprimento mediano 399 

do escutelo: 1,04; largura máxima do pronoto: 1,58; largura máxima do escutelo: 1,23; 400 

comprimento da fronte: 1,07; largura da fronte entre os olhos: 0,97; distância entre os ocelos: 401 

0,31; distância ocelocular: 0,29; comprimento do clípeo: 0,37; largura apical do clípeo: 0,24; 402 

largura basal do clípeo: 0,30; comprimento da asa anterior: 3,94. 403 

Coloração. Cabeça. Coroa amarela, mancha branca margeando os olhos desde a margem 404 

posterior. Ocelos pretos; olhos acinzentados com região interna avermelhada. Fronte amarela 405 

até a metade da SUTURA FRONTOGENAL, com duas manchas vítreas irregulares na região 406 

mediana, mancha branca da margem apical da fronte até o ápice do clípeo; clípeo preto com 407 

região mediana marrom-clara; loro preto; gena marrom, com a região apical próxima aos olhos 408 

branca e marrom-escura nas margens internas. Tórax. Pronoto com mancha semicircular 409 

amarela no centro com margens laterais congruentes com os olhos, margeada por uma linha 410 

branca interna e uma linha preta externa; margens laterais do pronoto marrom-claras, com 411 

pequena mancha preta nas extremidades. Escutelo com a região mediana marrom-clara, 412 

ligeiramente translúcida; margens laterais amarelas. Asa anterior hialina, marrom-clara; com 413 

uma mancha branca na margem posterior do clavo; clavo amarelo da base até a ½; veia C+Sc 414 

com margem externa vermelha a partir da metade; mancha preta partindo da metade da margem 415 

anterior da C+Sc até a veia R1, curvada em direção a r-m1; mancha translúcida da veia R1 416 
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ultrapassando metade da célula anteapical externa; 4a célula apical com  metade apical marrom-417 

escura e metade basal marrom-clara; 3a célula apical marrom-clara com uma pequena mancha 418 

triangular marrom-escura no ápice; 2a célula apical marrom-clara, com uma mancha triangular 419 

marrom-escura no ápice; 1a célula apical marrom-clara; apêndice marrom-claro próximo da 1º 420 

célula apical, restante marrom-escuro, com exceção de uma mancha triangular preta próxima 421 

da intersecção com o clavo; veias pretas, com puncturas, exceto a base da veia R+M, em parte 422 

vermelha, região basal da veia R2+3, veia Cu, veia m-cu3, veia Cu1+2 e porção apical da veia 1A 423 

amarelas; veias anais pouco evidentes, região apical da 1a anal mais evidente que a 2a anal. 424 

Tórax lateralmente amarelo-escuro com ápice marrom; ventralmente amarelo-claro. Pernas 425 

amarelo-claras. Abdômen Tergitos amarelos e porção posterior marrom-clara; esternitos 426 

amarelo-claros. Terminália pigóforo marrom-claro com margem posterior amarelo-clara, 427 

região dorsal preta; placas subgenitais amarelas. 428 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,08x) que a largura pronotal. Margem anterior da 429 

coroa arredondada, com comprimento mediano maior (1,17x) que o comprimento próximo aos 430 

olhos, 0,5x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e posterior curvadas 431 

superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. Fronte rugosa até a altura 432 

dos ocelos; clípeo, gena e loro com aspecto de couro; impressões musculares distintas. Fronte 433 

convexa, mais larga (1,11x) que longa; distância entre ocelos 1,08x maior em relação a distância 434 

ocelocular. Sutura frontogenal reta, quase atingindo o ocelo correspondente. Clípeo com região 435 

apical 0,2x menor que a região basal. Gena com cerda abaixo de cada olho e com margens 436 

laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a porção posterior da fronte. Rostro longo, 437 

estendido posteriormente até as coxas mesotorácicas. 438 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro, glabro; comprimento do pronoto cerca de 0,3x sua 439 

largura, margem posterior levemente curvada anteriormente, quase reta. Escutelo com aspecto 440 
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de couro; região apical levemente rugosa; com uma área côncava na região mediana; com 441 

comprimento cerca de 0,85x da sua largura. Comprimento combinado da coroa e do pronoto 442 

0,4x menor que o comprimento do escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, segunda 443 

apical sem bifurcação na base; duas células anteapicais, célula interna mais longa que a externa, 444 

célula externa mais estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula 445 

apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 446 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 447 

levemente curvado dorso-ventralmente, braços laterais com concavidade da região mediana, 448 

cerca de 0,2x maior que o esternito II (Fig. 8 A). 449 

Terminália do macho. Pigóforo, em vista lateral com ápice truncado, com apódema dorsal na 450 

margem anterior, membranoso na porção posterior, membrana partindo da base, não 451 

ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de repouso; margem ventral côncava; 452 

margem posterior com dois processos na região membranosa, o basal robusto e arredondado e 453 

o apical triangular, curto e delgado (Fig. 8 B e C). Processos látero-basais do Segmento X 454 

relativamente longos, robustos, curvados ventralmente; afilando em direção ao ápice, curvado 455 

internamente em direção ventral; ultrapassando a margem posterior do pigóforo em vista lateral 456 

(Fig. 8 B e C). Placa subgenital não estreita uniformemente em vista lateral, larga na metade 457 

basal; ápice curvado dorsalmente, com uma projeção espiniforme no ápice; triangular em vista 458 

ventral (Fig. 8 D e E), cerca 2x mais longa que o pigóforo, curvada póstero-dorsalmente, 459 

fusionadas entre si no terço basal; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas; margem 460 

externa recoberta por cerdas longas e finas; região côncava interna com formato irregular (Fig. 461 

8 E). Conectivo delgado, cerca 1/3 do comprimento do estilo, em formato de “Y”; região 462 

mediana côncava, margens laterais e ápice projetados dorsalmente; haste apical robusta, 463 

relativamente longa, ápice mais esclerosado que a base, com projeção ventral (Fig. 8 F e G). 464 
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Estilo delgado e alongado; porção anterior do apódema achatado lateralmente; região mediana 465 

com concavidade; lobo pré-apical presente, curto, levemente pontiagudo no ápice, curvado 466 

internamente, com microcerdas no ápice; ápice apófise longa, projetada dorsalmente com ápice 467 

curvado ventralmente (Fig. 8 F e H). Edeago com apódema dorsal pouco desenvolvido; átrio 468 

robusto; pré-átrio pouco desenvolvido; haste tubular, longa e robusta, estreitando em direção 469 

ao ápice, região basal menos esclerosada que o átrio e o restante da haste, com um simples 470 

processo anterior na região mediana cuja região posterior é membranosa e a região anterior é 471 

esclerosada e par de processos laterais em forma de espinho com ápice arredondado na região 472 

subapical, região apical sem espinhos; gonóporo apical (Fig. 8 I e J).  473 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-474 

60º06’55’’W / 1-15.v.2018, Malaise gde [grande], 8m alt [altura], / poente, J.A.Rafael– Rede 475 

BIA (Fig. 13 F) (1♂ INPA).  476 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo (1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 8m alt [altura], / lado 477 

nascente, J.A.Rafael - Rede BIA (1♂ 1♀ INPA, 1♂ MZUSP); idem, 16m alt [altura], / lado 478 

nascente, JARafael - Rede BIA (1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise 479 

gde [grande], 8 / m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♂ INPA, 1♂ MZUSP); idem, 16m alt 480 

[altura], lado poente, JARafael (1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 24m alt [altura], lado nascente, 481 

JARafael (1♂ INPA); idem, 24m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♀ INPA); idem, 25.ii.-482 

13.iii.2018, Malaise gde [grande], 8m / alt [altura], lado nascente, J.A.Rafael (1♂ INPA). 483 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, antena direita quebrada na altura do 484 

pedicelo e colada junto à cabeça. Perna mesotorácica quebrada na altura da coxa. Abdômen 485 

dissecado, armazenado em microtubo com glicerina afixado ao alfinete do espécime. 486 
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Etimologia. Espécie dedicada à Maria Dercy (in memoriam), como forma de agradecimento 487 

pelo incentivo e apoio ao primeiro autor. 488 

Variações (n=3). Comprimento total: 4,23-4,46; comprimento mediano da coroa: 0,21-0,27; 489 

comprimento da coroa próximo aos olhos 0,23-0,25; largura transocular: 1,62-1,69; largura 490 

interocular: 0,95-1,01; comprimento mediano do pronoto: 0,41-0,50; comprimento mediano do 491 

escutelo: 0,99-1,11; largura máxima do pronoto: 1,43-1,57; largura máxima do escutelo: 1,18-492 

1,31; comprimento da fronte: 0,98-1,08; largura da fronte entre os olhos: 0,95-1,03; distância 493 

entre os ocelos: 0,29-0,32; distância ocelocular: 0,29-0,31; comprimento do clípeo: 0,38-0,39; 494 

largura apical do clípeo: 0,23-0,24; largura basal do clípeo: 0,31-0,32. Espécimes coletados em 495 

8 m, 16 m com olhos completamente cinzas, margem anterior da coroa relativamente triangular, 496 

possuem a mancha lateral amarela do escutelo mais estreita, no ápice duas manchas marrons 497 

interrompem a mancha amarela. 498 

Discussão. Barolineocerus dercyae sp. nov. tem o mesmo padrão de coloração do gênero, 499 

possui par de apódemas dorsais na margem anterior, similar à B. vidalarum sp. nov., B. acius 500 

Freytag, 2008, B. declivus Freytag, 2008 e B. elongatus Freytag, 2008; as espécies B. dercyae  501 

e B. vidalarum possuem porção posterior membranosa, com ao menos um processo posterior 502 

curvado na porção posterior; Barolineocerus dercyae difere de todas as espécies do gênero por 503 

ter dois processos posteriores no pigóforo em direção à região membranosa; haste do conectivo 504 

mais robusta e longa; edeago com processo anterior na região mediana da haste, pequeno e 505 

esclerosado, com margem posterior membranosa, com par de espinhos subapicais com ápices 506 

arredondados. 507 

Comentários. Barolineocerus dercyae sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos 508 

meses de dezembro, janeiro e maio nas alturas de 8 e 16 m. 509 
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Distribuição. Brasil: Amazonas. 510 

 511 
Figura 7. Barolineocerus dercyae sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 512 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 mm; B e 513 
C: 0,5 mm. 514 
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 515 

Figura 8. Barolineocerus dercyae sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. Terminália 516 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 517 
vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 518 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm 519 

. 520 
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Barolineocerus vidalarum sp. nov. 521 

(Figs. 9 A-F, 10 A-J) 522 

Diagnose. Pigóforo com dois processos posteriores com ápice curvado dorsalmente, o primeiro 523 

na base e o segundo na região mediana longo e delgado. Região pré-apical distintamente dos 524 

processos látero-basais do Segmento X mais larga que a base e o ápice. Região apical da haste 525 

do edeago com processos laterais. 526 

Descrição. 527 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 9 A-E). Comprimento total: 4,39; comprimento 528 

mediano da coroa: 0,31; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,29; largura transocular: 529 

1,82; largura interocular: 1,05; comprimento mediano do pronoto: 0,44 comprimento mediano 530 

do escutelo: 0,97; largura máxima do pronoto: 1,64; largura máxima do escutelo: 1,31; 531 

comprimento da fronte: 0,98; largura da fronte entre os olhos: 1,06; distância entre os ocelos: 532 

0,39; distância ocelocular: 0,30; comprimento do clípeo: 0,39; largura apical do clípeo: 0,25; 533 

largura basal do clípeo: 0,34; comprimento da asa anterior: 3,77. 534 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarela, mancha branca margeando os olhos desde a margem 535 

posterior da coroa. Ocelos pretos; olhos acinzentados. Fronte amarela até a margem dos ocelos, 536 

formando um semicírculo, mancha branca da margem apical da fronte até a região mediana; 537 

clípeo preto com região mediana marrom-clara; loro preto; gena preta com a região apical 538 

externa, próximo aos olhos, branca e margens laterais marrom-claras. Tórax. Pronoto com 539 

mancha amarela no centro em forma de semicírculo com margens laterais congruentes com os 540 

olhos, margeada por uma linha branca interna e uma linha preta externa; duas machas circulares 541 

amarelo-escuras em cada margem da mancha amarela mediana; margens laterais do pronoto 542 

marrom-claras, com mancha preta nas extremidades. Escutelo com a metade anterior marrom-543 

clara com duas manchas triangulares margeadas de marrom-escuro e região mediana marrom-544 
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clara, levemente translúcido; margens laterais com metade basal branca e metade apical 545 

amarela. Asa anterior hialina, marrom-clara; com uma mancha branca-hialina na margem 546 

posterior do clavo e anterior do apêndice; clavo amarelo da base até a ½; mancha preta partindo 547 

da base da veia C+Sc até a veia R1, curvada ventralmente em direção a r-m1; mancha translúcida 548 

da veia R1 até metade da célula anteapical externa; 4a célula apical preta, com exceção da região 549 

basal; 2a e 3a células apicais marrom-claras, com região posterior preta; 1º célula apical marrom-550 

clara; apêndice marrom-claro, com exceção das regiões apical e basal, próxima da metade da 551 

1A célula apical e próxima do clavo, pretas; veias externas pretas, exceto a veia externa da 552 

célula anteapical externa que é branca; veias anais marrom-claras, com puncturas, atingindo a 553 

margem externa do clavo. Tórax lateralmente amarelo-escuro com ápice marrom; ventralmente 554 

amarelo-claro. Pernas amarelo-claras. Abdômen. Tergitos amarelos; esternitos amarelo-claros. 555 

Terminália. Pigóforo marrom-claro com margem posterior amarelo-clara; placas subgenitais 556 

amarela. 557 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,1x) que a largura pronotal. Margem anterior da 558 

coroa arredondada, com comprimento mediano ligeiramente maior (1,11x) que o comprimento 559 

próximo aos olhos, 0,3x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e posterior 560 

curvadas superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. Fronte rugosa 561 

na região acima dos ocelos; clípeo, gena e loro com aspecto de couro; impressões musculares 562 

indistintas. Fronte convexa, menos longa (0,1x) que larga; distância entre ocelos cerca de 1,3x 563 

maior em relação a distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, quase atingindo o ocelo 564 

correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,3x menor que a região basal. Gena com 565 

cerda abaixo de cada olho e com margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a 566 

porção posterior da fronte. Rostro longo, estendido posteriormente até as coxas mesotorácicas. 567 



58 

 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro, glabro; comprimento do pronoto cerca de 0,3x sua 568 

largura, margem posterior levemente curvada anteriormente, quase reta. Escutelo com aspecto 569 

de couro; com uma área côncava na região mediana; com comprimento cerca de 0,75x da sua 570 

largura. Comprimento combinado da coroa e do pronoto cerca de 0,3x menor que o 571 

comprimento do escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, segunda apical sem 572 

bifurcação na base; duas células anteapicais, célula interna mais longa que a externa, célula 573 

externa mais estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula apical. 574 

Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 575 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 576 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade da região mediana, região 577 

basal dos braços convexa, curvada internamente, cerca de 0,2x maior que o esternito II (Fig. 10 578 

A). 579 

Terminália do macho. Pigóforo, em vista lateral com ápice truncado, sem apódema dorsal na 580 

margem anterior, membranoso na porção posterior, membrana partindo da metade apical, não 581 

ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de repouso; margem ventral côncava; 582 

margem posterior com dois processos curtos triangulares, o primeiro na metade basal e o 583 

segundo na metade apical, na base da região membranosa, com ápice curvado dorsalmente, 584 

afilando em direção a ponta (Fig. 10 B e C). Processos látero-basais do Segmento X curtos, 585 

robustos, curvados dorsalmente; ápice afilado, região pré-apical mais larga que o ápice e a base; 586 

ultrapassando a margem posterior do pigóforo em vista lateral (Fig. 10 B e C). Placa subgenital 587 

não estreita uniformemente em vista lateral, larga na metade basal; ápice levemente curvado 588 

dorsalmente e afilado; triangular em vista ventral, cerca 3x mais longa que o pigóforo, 589 

fusionadas entre si no terço basal; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas; margem 590 

externa recoberta por cerdas longas e finas; região côncava interna em formato de “Y” (Fig. 10 591 
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D e E). Conectivo delgado, cerca 1/3 do comprimento do estilo, em formato de “Y”; região 592 

mediana côncava, margens laterais e ápice projetados dorsalmente; haste apical robusta, 593 

relativamente longa, ápice mais esclerosado que a base, com projeção ventral (Fig. 10 F e G). 594 

Estilo delgado e alongado; porção anterior do apódema achatado lateralmente; região mediana 595 

com uma projeção arredondada; lobo pré-apical presente, curto, levemente arredondado e 596 

rugoso, com microcerdas no ápice; ápice da apófise longa, projetada dorsalmente com ápice 597 

curvado ventralmente (Fig. 10 F e H). Edeago com apódema dorsal pouco desenvolvido; átrio 598 

tão robusto quanto a haste, ambos igualmente esclerosados; pré-átrio pouco desenvolvido; haste 599 

tubular, longa e robusta, estreitando em direção ao ápice; região apical com processos laterais 600 

no ápice; gonóporo apical (Fig. 10 I e J). 601 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-602 

60º06’55’’W, / 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], 8 / m alt [altura], lado poente, 603 

J.A.Rafael (Fig. 15F). (1♂ INPA). 604 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo (1♂ 2♀ INPA, 1♂ 2♀ MNRJ); idem, 16m alt [altura], 605 

lado nascente, JARafael. (1♂ INPA); idem, 24 m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael. (1♀ 606 

INPA, 1♀ MZUSP); idem, 25.ii-13.iii.2018, Malaise gde [grande], 8 m / alt [altura], lado 607 

poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 1♀ INPA, 2♂ MNRJ, 2♂ 1♀ MZUSP); idem, 16m alt / 608 

[altura], lado nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 16m / alt [altura], lado poente, 609 

J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 1♀ INPA); idem, 24m / alt [altura], lado nascente, JARafael – Rede 610 

BIA (2♀ INPA); idem, 24m / alt [altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 611 

1-15.v.2018, Malaise gde [grande], 8m alt [altura], / lado nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ 612 

INPA, 1♂ MZUSP); idem, 8m alt [altura], / lado nascente, JARafael – Rede BIA (2♂ INPA, 613 

2♂ MNRJ); idem, 24m alt [altura], / lado nascente, JARafael– Rede BIA (1♂ INPA). 614 
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Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, perna mesotorácica esquerda quebrada 615 

na altura da coxa. Asa anterior direita retirada e montada em papel resistente. Abdômen 616 

dissecado, armazenado em microtubo com glicerina afixado ao alfinete do espécime. 617 

Etimologia. Espécie dedicada à Maria e Janilda Vidal, como forma de agradecimento pelo 618 

incentivo e apoio ao primeiro autor. 619 

Variações (n=9). Comprimento total: 3,92-4,55; comprimento mediano da coroa: 0,20-0,25; 620 

comprimento da coroa próximo aos olhos 0,20-0,26; largura transocular: 1,69-1,80; largura 621 

interocular: 0,98-1,08; comprimento mediano do pronoto: 0,42-0,54; comprimento mediano do 622 

escutelo: 0,95-1,18; largura máxima do pronoto: 1,56-1,66; largura máxima do escutelo: 1,18-623 

1,42; comprimento da fronte: 0,94-1,14; largura da fronte entre os olhos: 1,02-1,07; distância 624 

entre os ocelos: 0,36-0,40; distância ocelocular: 0,27-0,30; comprimento do clípeo: 0,37-0,40; 625 

largura apical do clípeo: 0,22-0,26; largura basal do clípeo: 0,31-0,34. Espécime coletado em 8 626 

m e em 24 m poente possuem uma mancha marrom-escura mediana no escutelo, indo da 627 

margem anterior até a metade, atingindo a mancha amarela que margeia o escutelo; outro 628 

espécime de 8 m poente possui área interna dos olhos avermelhada; outro espécime de 8 m 629 

poente possui a região mediana do escutelo uniformemente marrom-escura; outro espécime de 630 

8 m poente não possui a região interna do escutelo uniformemente marrom-claro, com ausência 631 

das duas manchas triangulares laterais. 632 

Discussão. Barolineocerus vidalarum sp. nov. tem o mesmo padrão de coloração do gênero; a 633 

placa subgenital de B. vidalarum é similar às de B. declivus, com o ápice pontiagudo, não tão 634 

longo quanto o de B. dercy; B. vidalarum difere de todas as espécies do gênero pela presença 635 

de processos posteriores no pigóforo e apenas um deles curvdo em direção a região 636 

membranosa; os processos látero-basais do Segmento X possui ápice curvado dorsalmente e 637 

região pré-apical mais larga que o ápice e a base. 638 
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Comentários. B. vidalarum sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de 639 

dezembro, janeiro, fevereiro, março e maio nas alturas de 8 à 24 m. 640 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 641 

 642 
Figura 9. Barolineocerus vidalarum sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. 643 
Coroa, pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 644 
mm; B e C: 0,5 mm. 645 
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 646 
Figura 10. Barolineocerus vidalarum sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. 647 
Terminália masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa 648 
subgenital, vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista 649 
lateral; H. Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 650 



63 

 

Luteobalmus Maldonado-Capriles, 1977 651 

Luteobalmus Maldonado-Capriles, 1977a: 359; Maldonado-Capriles, 1984: 99; Dietrich e 652 

McKamey, 1990: 214; Freytag 2006: 341 (Espécies Sulamericanas); Freytag 2008: 47; 653 

Lozada 2010: 320; Xue e Zhang 2018: 185; Xue, Dietrich e Zhang 2020: 696 (filogenia 654 

de Eurymelinae). 655 

Espécie-tipo: Luteobalmus maculatus Maldonado-Capriles, 1977: 361 (Figs. 9-16), por 656 

designação original. 657 

Diagnose. “Opotecus Freytag possui um strong spinelike (grifo nosso) lateral abaixo de 658 
cada olho enquanto Luteobalmus possui em alguns espécimes um delicate hairlike spine 659 
(grifo nosso) na posição correspondente. O primeiro gênero tem a célula apical externa 660 
pedunculada e a segunda como todas as células apicais quadrangulares. Em Luteobalmus 661 
o ovipositor da fêmea é extremamente longo, o ápice da válva anorlmamente produzido 662 
e o décimo tergo distinto, alongado quase achatado. The broken protective coloration 663 
(grifo nosso) desse gênero, oferecidas pelo clavo amarelado, é também encontrado nos 664 
gêneros do Pacífico Brachylorus, Meroleucocerus, Philippocerus e Idioscopus 665 
clavosignatus. O nome desse gênero significa literalmente ungido com amarelo” 666 
(Maldonado-Capriles, 1977a) 667 

Distribuição. Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Brasil: Amazonas (novo registro). 668 



64 

 

 669 

Figura 11. Mapa com os registros geográficos de Luteobalmus Maldonado-Capriles, 1977. 670 

Chave de identificação para machos adultos de Luteobalmus 671 

1. Pigóforo quadrangular, sem região membranosa, sem processos posteriores; base da haste do 672 

edeago uniformemente esclerosados ..........................................................................................2 673 

- Pigóforo triangular, região membranosa na porção posterior, dois processos posteriores; base 674 

da haste do edeago com região membranosa .................................................... L. taurus sp. nov. 675 

2. Estilos longos, delgados, ápice em formato de gancho; edeago sem abrupta curva próxima 676 

da base ........................................................................................................................................3 677 

- Estilos longos delgados, ápice em formato de garra; edeago com abrupta curva próxima da 678 

base ...................................................................................................... L. boulardi Freytag, 2006 679 

3. Placa subgenital longa e robusta; placa subgenital com região interna curvada dorsalmente 680 

.......................................................................................L. maculatus Maldonado-Capriles, 1977 681 
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- Placa subgenital longa e delgada; placa subgenital com região interna não curvada 682 

dorsalmente ..........................................................................................L. hamatus Freytag, 2006 683 

Luteobalmus taurus sp. nov. 684 

(Figs. 12 A-F, 13 A-G) 685 

Diagnose. Porção posterior do pigóforo com região membranosa, pigóforo com duas projeções, 686 

a primeira póstero-dorsal curvada dorsalmente e a segunda na região mediana curvada 687 

ventralmente; edeago com região membranosa na base da haste e com uma projeção ântero-688 

dorsal na região mediana da haste. 689 

Descrição. 690 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 12 A-E). Comprimento total: 4,38; comprimento 691 

mediano da coroa: 0,35; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,33; largura transocular: 692 

1,56; largura interocular: 0,74; comprimento mediano do pronoto: 0,41; comprimento mediano 693 

do escutelo: 0,81; largura máxima do pronoto: 1,31; largura máxima do escutelo: 1,00; 694 

comprimento da fronte: 1,00; largura da fronte entre os olhos: 0,78; distância entre os ocelos: 695 

0,39; distância ocelocular: 0,15; comprimento do clípeo: 0,28; largura apical do clípeo: 0,20; 696 

largura basal do clípeo: 0,26; comprimento da asa anterior: 3,87. 697 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarelo-clara com área vítrea desenvolvida, porém pouco 698 

aparente, estendida da margem posterior da coroa até metade da fronte, margeando os ocelos. 699 

Ocelos pretos, com mancha amarela os margeando; olhos acinzentados com região interna 700 

alaranjada. Fronte com uma área vítrea irregular no centro entre as suturas frontogenais; clípeo 701 

e loro amarelo-claros; gena amarelo-clara com uma mancha mediana amarelo-escura e uma 702 

mancha amarela próximo aos olhos. Tórax. Pronoto preto com mancha semicircular amarelo-703 

clara, semitransparente na região anterior; margeado de marrom-claro. Escutelo com margem 704 
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anterior marrom-escura na base e marrom-clara na região mediana; distinta região translúcida 705 

amarela no meio do escutelo; porção apical e laterais amarelas. Asa anterior hialina, marrom-706 

clara; com mancha amarela na margem posterior do clavo e anterior do apêndice; clavo amarelo 707 

da base até a ½; mancha preta partindo da base da veia C+Sc até a veia R1, curvada ventralmente 708 

em direção a r-m1; 3a célula apical com a metade posterior marrom-escura; 2a célula apical 709 

marrom-escura, com região anterior marrom-clara; 1º célula apical marrom-clara, com região 710 

posterior marrom-escura; apêndice marrom-escuro; veias anteriormente pretas até a metade da 711 

asa; base da veia M vermelha; posteriormente marrom-escuras, exceto a veia R2+1 marrom-712 

clara; veias anais pretas, veia 2A apenas com ápice aparente, com puncturas na base da veia 713 

1A. Tórax lateral e ventralmente amarelo-claro. Pernas amarelo-claras, exceto o ápice da tíbia 714 

posterior marrom-escuro. Abdômen. Tergitos e esternitos amarelos. Terminália. Pigóforo 715 

amarelo-claro; placas subgenitais com base amarelo-clara e ápice rosado. 716 

Cabeça. Cabeça mais larga (1,2x) que a largura pronotal. Margem anterior da coroa 717 

arredondada, com comprimento mediano ligeiramente maior (1,1x) que o comprimento 718 

próximo aos olhos; cerca de 0,3x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e 719 

posterior curvadas superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. 720 

Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto de couro, impressões musculares pouco distintas. Fronte 721 

convexa, cerca de 1,3x mais longa que larga; distância entre ocelos cerca de 2,5x maior em 722 

relação a distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, atingindo mais da metade da distância 723 

até o ocelo correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,2x menor que a região basal. 724 

Gena com cerda fina abaixo de cada olho e com as margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro 725 

atingindo a porção posterior da fronte. Rostro curto, estendido posteriormente até a base das 726 

coxas metatorácicas. 727 
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Tórax. Pronoto com aspecto de couro; comprimento cerca de 0,3x a sua largura, margem 728 

posterior levemente curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; não inflado em 729 

vista lateral, com uma leve concavidade central; comprimento cerca de 0,8x, da sua largura. 730 

Comprimento combinado da coroa e do pronoto cerca de 0,11x menor que o comprimento do 731 

escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, segunda célula apical com bifurcação na base; 732 

bases da terceira e quarta em desnível; duas células anteapicais, célula interna mais longa que 733 

a externa, célula externa com base mais estreita que o ápice, formato oval; apêndice bem 734 

desenvolvido, alcançando a segunda célula apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 735 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 736 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade da região mediana, quase do 737 

mesmo tamanho do esternito II e cerca de 0,4x mais largas (Fig. 13 A). 738 

Terminália do macho. Pigóforo triangular, membranoso na porção posterior, não 739 

ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de repouso; margem ventral côncava, 740 

revestido por microcerdas esparsas; margem posterior dorsal mais esclerosada que o restante 741 

da peça, com par de projeções póstero-dorsais, longas, robustas e afilando em direção ao ápice, 742 

curvadas dorsalmente e par de projeções na região mediana, curvadas ventralmente em direção 743 

a região membranosa (Fig. 13 B e C). Segmento X sem processos látero-basais; longo e 744 

achatado dorso-ventralmente (Fig. 13 B e C). Placa subgenital não estreita uniformemente em 745 

vista lateral; triangular em vista ventral, mais curta que o pigóforo, fusionadas entre si no terço 746 

basal, ápice arredondado, com a metade apical curvada dorsalmente; margem interna curvada 747 

internamente; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas e margeada por cerdas longas 748 

e finas na metade apical; processo dorsal curto e robusto na margem interna com forma irregular 749 

(Fig. 13 D e E). Conectivo delgado, margens laterais mais esclerosadas que a região mediana, 750 

cerca da metade do comprimento do estilo, em formato de “U”; haste apical robusta, projetada 751 
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dorsalmente, com projeção ventral (Fig. 13 F e G). Estilo delgado e alongado; porção anterior 752 

do apódema achatado lateralmente; lobo pré-apical globoso com microcerdas no ápice; ápice 753 

da apófise relativamente longa, projetada dorsalmente com ápice curvado ventralmente, mais 754 

esclerosada que o restante da peça (Fig. 13 F e H). Edeago com apódema dorsal pouco 755 

desenvolvido; átrio mais delgado e membranoso que a haste; pré-átrio longo e robusto, com 756 

uma pequena projeção ventral espiniforme; haste tubular, longa e delgada, com região dorsal 757 

membranosa na base; pequena projeção anterior na metade da haste curvada ventralmente; 758 

cabeça cefálica curvada apicalmente; ausência de espinhos; gonóporo subapical (Fig. 13 I e J). 759 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-760 

60º06’55’’W / 1-15.v. 2018, Malaise gde [grande], 8 m alt [altura], / poente, J.A.Rafael– Rede 761 

BIA (Fig. 18 F) (1♂ INPA). 762 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo. (4♂ 2♀ INPA, 4♂ 1♀MNRJ); idem, solo, / nascente, 763 

JARafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 8m alt [altura], / lado nascente, JARafael – Rede BIA 764 

(3♂ 1♀ INPA, 2♂ MZUSP); idem, 16m alt [altura], / lado poente, J.A.Rafael– Rede BIA (1♂ 765 

INPA); idem, 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], / solo, lado poente, J.A.Rafael (1♂ 766 

INPA); idem, 8 / m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (2♂ INPA, 2♂ MZUSP); idem, 16 m 767 

alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (2♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 25.ii-13.iii.2018, Malaise gde 768 

[grande], solo, / nascente, JARafael – Rede BIA (2♂ 1♀ INPA, 1♂ MZUSP); idem, solo, / 769 

nascente, JARafael – Rede BIA (8♂ 2♀ INPA, 7♂ 2♀ MNRJ, 7♂ 2♀ MZUSP); idem, 8 m / alt 770 

[altura], lado nascente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 2♀ INPA, 1♂ 2♀ MNRJ); idem, 8 m / alt 771 

[altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (7♂ 1♀ INPA, 6♂ 1♀ MNRJ, 6♂ 1♀ MZUSP); 772 

idem, 16m alt / [altura], lado nascente, JARafael – Rede BIA (2♂ INPA); idem, 16m / alt 773 

[altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (2♂ 3♀ INPA, 2♀ MZUSP). 774 
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Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, antena esquerda quebrada na altura do 775 

pedicelo. Abdômen dissecado, armazenado em microtubo com glicerina afixado ao alfinete do 776 

espécime. 777 

Etimologia. Do latim taurus = ‘touro’. Refere-se ao processo póstero-dorsal do pigóforo, cuja 778 

forma se assemelha ao par de chifres de um touro em vista posterior. 779 

Variação (n=13). Comprimento total: 4,24-4,61; comprimento mediano da coroa: 0,25-0,34; 780 

comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,25-0,38; largura transocular: 1,42-1,58; largura 781 

interocular: 0,67-0,75; comprimento mediano do pronoto: 0,40-0,49; comprimento mediano do 782 

escutelo: 0,84-0,94; largura máxima do pronoto: 1,20-1,37; largura máxima do escutelo: 0,94-783 

1,12; comprimento da fronte: 0,93-1,07; largura da fronte entre os olhos: 0,75-0,81; distância 784 

entre os ocelos: 0,36-0,42; distância ocelocular: 0,15-0,17; comprimento do clípeo: 0,23-0,24; 785 

largura apical do clípeo: 0,19; largura basal do clípeo: 0,29-0,32. Espécime coletado em 8m 786 

poente possui coloração da cabeça mais clara, que os demais espécimes, área vítrea mais 787 

evidente, além das margens apicais das veias anais amarelas e a mancha branca da asa posterior 788 

mais evidente. 789 

Discussão. L. taurus sp. nov. é morfologicamente similar a L. maculatus Lozada, 1998 e a L. 790 

boulardi Freytag, 2006 principalmente em relação ao padrão de coloração. Difere do padrão de 791 

coloração de L. hamatus Freytag, 2006, especialmente pela mancha semicircular do pronoto. L. 792 

taurus possui a porção póstero-dorsal do pigóforo similar ao de L. maculatus, porém a região 793 

apical não tão longa quanto; o formato triangular do pigóforo se assemelha ao de L. hamatus. 794 

O formato e tamanho da placa subgenital são similares aos de L. maculatus. Difere das demais 795 

espécies do gênero por possuir região membranosa na porção posterior do pigóforo e duas 796 

projeções posteriores, a primeira póstero-dorsal curvada dorsalmente e a segunda na região 797 
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mediana, curvada ventralmente em direção à área membranosa, com uma região membranosa 798 

na base da haste do edeago e com uma distinta projeção dorsal na região mediana da haste. 799 

Comentários. L. taurus sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, em dezembro, janeiro 800 

e maio nas alturas de 8 e 16 m. 801 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 802 
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 803 

Figura 12. Luteobalmus taurus sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 804 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 mm; B e 805 
C: 0,5 mm. 806 
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 807 

Figura 13. Luteobalmus taurus sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. Terminália 808 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 809 
vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 810 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 811 
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Maynacerus Lozada, 1998  812 

Maynacerus Lozada, 1998: 475; Lozada 2010: 320; Xue e Zhang 2018: 185; Xue, Dietrich e 813 

Zhang 2020: 696 (filogenia de Eurymelinae).  814 

Espécie-tipo: Maynacerus froeschneri Lozada, 1998: 475 (Figs. 1-8), por designação original. 815 

Diagnose. Comprimento médio da coroa metade do comprimento do pronoto, venação das asas 816 

anteriores com a segunda célula apical com bifurcação na base ausente, coroa com escultura 817 

rugosa, genitália masculina com pigóforo triangular com porção posterior membranosa, tergito 818 

X com processos basais bem desenvolvidos, placas subgenitais com uma aguda projeção ventral 819 

e o edeago com átrio desenvolvido (Lozada, 1998). 820 

Distribuição. Peru, Brasil: Amazonas (novo registro). 821 

 822 

Figura 14. Mapa com os registros geográficos de Maynacerus Lozada, 1998. 823 

Chave de identificação para machos adultos de Maynacerus 824 
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1.Célula anteapical interna da asa anterior maior que a célula anteapical externa; veias da região 825 

anterior, hialinas, pouco distinguíveis; tíbia da perna posterior uniformemente 826 

amarela........................................................................................................................................2 827 

- Célula anteapical interna da asa anterior menor ou quase do mesmo do tamanho da célula 828 

anteapical externa; veias da região anterior, amarelas, distinguíveis; tíbia da perna posterior 829 

com ápice preto...........................................................................................................................3 830 

2. Pigóforo com uma projeção posterior, longa e delgada curvada dorsalmente; edeago com 831 

pré-átrio cerca 1/2 do comprimento da haste, com distinta concavidade na região mediana; haste 832 

robusta e curta, com espinhos na região pré-apical....................................... M. pallidus sp. nov. 833 

-. Pigóforo com duas projeções posteriores curvadas dorsalmente; edeago com pré-átrio cerca 834 

1/4 do comprimento da haste, com projeção ventral em forma de espinho; edeago com apódema 835 

desenvolvido, curta, com projeções látero-apicais; haste longa e 836 

delgada..........................................................................................................M. spinulus sp. nov. 837 

3. Processos do Segmento X curtos e delgados; ápice do edeago com projeção dorsal próxima 838 

do gonóporo.....................................................................................M. froeschneri Lozada, 1998 839 

- Processos do Segmento X longos e robustos; ápice do edeago sem projeção dorsal próxima 840 

do gonóporo.................................................................................................................................4 841 

4. Processos do Segmento X atingindo a margem póstero-ventral do pigóforo em vista lateral; 842 

edeago com apódema dorsal cerca 1/3 do comprimento da haste, lisa na porção dorsal; haste 843 

sem espinhos........................................................................................................M. apiculus sp. 844 

nov. 845 

- Processos do Segmento X ultrapassando a margem posterior do pigóforo em vista lateral; 846 

edeago com apódema dorsal cerca 1/2 do comprimento da haste, com concavidades na porção 847 

dorsal; estilo com região côncava da metade apical até o lobo pré-apical....M. concavus sp. nov. 848 
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Maynacerus apiculus sp. nov. 849 

(Figs. 15 A-F, 16 A-G) 850 

Diagnose. Segmento X com processos que atingem a margem póstero-ventral do pigóforo. 851 

Edeago com apódema dorsal cerca 1/3 do comprimento da haste. 852 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 15 A-E). Comprimento total: 3,25; comprimento 853 

mediano da coroa: 0,16; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,15; largura transocular: 854 

1,17; largura interocular: 0,62; comprimento mediano do pronoto: 0,26; comprimento mediano 855 

do escutelo: 0,71; largura máxima do pronoto: 1,07; largura máxima do escutelo: 0,87; 856 

comprimento da fronte: 0,84; largura da fronte entre os olhos: 0,69; distância entre os ocelos: 857 

0,30; distância ocelocular: 0,16; comprimento do clípeo: 0,24; largura apical do clípeo: 0,19; 858 

largura basal do clípeo: 0,28; comprimento da asa anterior: 2,79. 859 

Descrição. 860 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarela com área vítrea desenvolvida, separada no centro, 861 

porém pouco aparente, estendida da margem anterior da coroa até metade da fronte, margeando 862 

os ocelos. Ocelos pretos; olhos acinzentados com região interna avermelhada. Fronte, clípeo, 863 

gena e loro amarelos. Tórax. Pronoto amarelo-escuro, com faixa amarelo-clara fina na margem 864 

posterior. Escutelo com margem anterior preta, com duas manchas triangulares nas margens 865 

laterais com a porção interna apical amarela; margem mediana e posterior amarelas; região 866 

central com mancha preta, conectada a mancha anterior, em formato de “Y”, atingindo o sulco 867 

pré-apical. Asa anterior hialina, amarelo-clara; com mancha branca-hialina do ápice do clavo à 868 

margem apical da célula anteapical interna; mancha marrom-escura irregular, transversal no 869 

meio da asa, interrompida na célula anteapical interna, tocando a margem costal; veias C+Sc 870 

com puncturas evidentes; ápice da asa com a quarta célula apical marrom-escura e as demais 871 

marrom-claras até o apêndice, exceto duas áreas basais na segunda e terceira células apicais; 872 
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veias amareladas na porção das células internas anteapicais e escuras na porção das células 873 

apicais; veia basal da célula anteapical interna marrom-escura; veias anais pouco distintas com 874 

a base da 1A distintamente escuro e ápices amarelos. Tórax lateral e ventralmente amarelo-875 

claro. Pernas amarelo-claras, exceto o ápice da tíbia posterior preto. Abdômen. Ápice dos 876 

tergitos alaranjados e base amarela; esternitos amarelos. Terminália. Pigóforo amarelo com 877 

margem posterior preta do ápice até a metade basal; placas subgenitais com base amarelo-878 

escura e ápice amarelo. 879 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,1x) que a largura pronotal. Margem anterior da 880 

coroa arredondada, com comprimento mediano igual ao comprimento próximo aos olhos; cerca 881 

de 0,3x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e posterior curvadas 882 

superficialmente; superfície com região mediana rugosa e com aspecto de couro. Olhos 883 

reniformes. Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto de couro, impressões musculares pouco 884 

distintas. Fronte convexa, cerca de 1,1x mais longa que larga; distância entre ocelos cerca de 885 

1,9x maior em relação a distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, atingindo metade da 886 

distância até o ocelo correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,3x menor que a região 887 

basal. Gena com cerda fina abaixo de cada olho e com as margens laterais ligeiramente 888 

sinuosas. Loro atingindo a porção posterior da fronte. Rostro curto, estendido posteriormente 889 

até a base das coxas metatorácicas. 890 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro; comprimento 0,3x a sua largura, margem posterior 891 

curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; não inflado em vista lateral, com uma 892 

leve concavidade central; comprimento cerca de 0,2x, da sua largura. Comprimento combinado 893 

da coroa e do pronoto cerca de 0,4x menor que o comprimento do escutelo. Asa anterior com 894 

quatro células apicais, segunda apical sem bifurcação na base; bases da terceira e quarta no 895 

mesmo nível; duas células anteapicais, célula interna quase tão longa quanto a externa, célula 896 



77 

 

externa retangular, estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula 897 

apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 898 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 899 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade da região mediana, cerca de 900 

0,5x menores que o esternito II, com as margens laterais afilando em direção a ponta (Fig. 16 901 

A). 902 

Terminália do macho. Pigóforo triangular, com apódema dorsal na margem anterior, 903 

membranoso na porção posterior, não ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de 904 

repouso; margem ventral côncava, revestido por microcerdas esparsas a partir da metade basal 905 

da margem posterior; margem posterior tão esclerosada quanto a anterior, sem processo 906 

posterior (Fig. 16 B e C). Processos látero-basais do Segmento X longos, delgados e curvados 907 

ventro-posteriormente; ápice estreitando em direção à ponta; atingindo a margem póstero-908 

ventral do pigóforo, não a ultrapassando (Fig. 16 B-C). Placa subgenital não estreita 909 

uniformemente em vista lateral, com região mediana projetada dorsalmente; triangular em vista 910 

ventral, tão longa quanto o pigóforo, fusionadas entre si no terço basal, ápice arredondado, com 911 

a metade apical curvada dorsalmente; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas e 912 

margeada por cerdas longas e finas na metade apical; processo agudo e dorsal na margem 913 

interna, com formato irregular, atingindo metade da placa (Fig. 16 D e E). Conectivo robusto, 914 

mais da metade do comprimento do estilo, em formato de “Y”; haste apical robusta e larga, 915 

projetada dorsalmente, sem projeção ventral (Fig. 16 F e G). Estilo delgado e alongado; porção 916 

anterior do apódema achatado lateralmente; lobo pré-apical globoso com microcerdas no ápice; 917 

ápice da apófise longa, projetada dorsalmente com ápice curvado ventralmente (Fig. 16 F e H). 918 

Edeago com apódema dorsal bem desenvolvido; átrio mais robusto e esclerosado que a haste, 919 

achatado dorsalmente na porção posterior; pré-átrio curto; haste tubular, longa e delgada, mais 920 
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que o dobro do comprimento do apódema; ápice da haste curvado apicalmente; ausência de 921 

espinhos; gonóporo subapical (Fig. 16 I e J). 922 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-923 

60º06’55’’W, / 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], / 16 m alt [altura], lado poente, 924 

J.A.Rafael (Fig. 21 F) (1♂ INPA). 925 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo. (1♂ INPA); idem, 8 / m alt [altura], lado poente, 926 

J.A.Rafael. (1♂ INPA). 927 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, abdômen dissecado, armazenado em 928 

microtubo com glicerina afixado ao alfinete do espécime. 929 

Etimologia. Do latim apiculus (diminutivo) = ‘ponta’, ‘topo’. Refere-se ao processo látero-930 

basal do Segmento X, cujo ápice atinge a margem posterior do pigóforo.  931 

Variação (n=2). Comprimento total: 3,34-3,48; comprimento mediano da coroa: 0,20-0,24; 932 

comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,20-0,21; largura transocular: 1,24-1,32; largura 933 

interocular: 0,64-0,70; comprimento mediano do pronoto: 0,31-0,32; comprimento mediano do 934 

escutelo: 0,67-0,80; largura máxima do pronoto: 1,11-1,19; largura máxima do escutelo: 0,87-935 

0,99; comprimento da fronte: 0,74-0,77; largura da fronte entre os olhos: 0,67-0,68; distância 936 

entre os ocelos: 0,29-0,30; distância ocelocular: 0,15-0,16; comprimento do clípeo: 0,23-0,25; 937 

largura apical do clípeo: 0,18-0,19; largura basal do clípeo: 0,25-0,26. Espécime coletado em 938 

8m poente possui coloração mais forte que os demais espécimes, área vítrea mais evidente, 939 

além das margens apicais das veias anais tingidas de amarelo e a mancha branca da asa posterior 940 

mais evidente. 941 
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Discussão. M. apiculus sp. nov. é morfologicamente similar a M. froeschneri Lozada, 1998, e 942 

a M. concavus sp. nov., principalmente em relação ao padrão de coloração. Difere 943 

principalmente por ser menor, medindo entre 3,25-3,48 mm enquanto M. froeschneri mede 944 

entre 3,92-3,96 mm e M. concavus mede entre 3,66-4,84 mm. M. apiculus e M. concavus 945 

possuem uma mancha preta em formato de “Y” no escutelo enquanto M. froeschneri não possui. 946 

Ambas espécies diferem de M. froeschneri por não possuírem processo posterior no pigóforo e 947 

pela ausência de processos ventral na placa subgenital, ambas possuem edeago com apódema 948 

dorsal bem desenvolvido e edeago sem fileira de espinhos no ápice enquanto em M. froeschneri 949 

o apódema é curto e o edeago possui finos espinhos subapicais na margem ventral da haste. M. 950 

apiculus e M. concavus diferem-se no comprimento do processo do Segmento X, onde em M. 951 

apiculus o ápice do processo não chega a ultrapassar a margem póstero-ventral do pigóforo e 952 

devido a concavidade presente na região apical do estilo de M. concavus. 953 

Comentários. M. apiculus sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, em dezembro nas 954 

alturas de 8 e 16 m. 955 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 956 
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 957 
Figura 15. A-D. Maynacerus apiculus sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça vista ventral; C. 958 
Cabeça, pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo hábito lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 959 
mm; B e C: 0,5 mm. 960 
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 961 
Figura 16. A-G. Maynacerus apiculus sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. 962 
Terminália masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa 963 
subgenital, vista lateral; E. Placa subgenital, vista lateral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista 964 
lateral; H. Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 965 

 966 
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Maynacerus concavus sp. nov. 967 

(Figs. 17 A-F e 18 A-J) 968 

Diagnose. Segmento X com processos que ultrapassam a margem posterior do pigóforo. 969 

Edeago com apódema dorsal cerca 1/2 do comprimento da haste, região mediana do apódema 970 

mais estreita que o ápice e a base, ápice do apódema com concavidades irregulares, estilo com 971 

região côncava da metade apical até o lobo pré-apical. 972 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 17 A-E). Comprimento total: 4,84; comprimento 973 

mediano da coroa: 0,28; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,23; largura transocular: 974 

1,71; largura interocular: 0,92; comprimento mediano do pronoto: 0,44; comprimento mediano 975 

do escutelo: 0,94; largura máxima do pronoto: 1,55; largura máxima do escutelo: 1,29; 976 

comprimento da fronte: 0,80; largura da fronte entre os olhos: 0,78; distância entre os ocelos: 977 

0,33; distância ocelocular: 0,20; comprimento do clípeo: 0,27; largura apical do clípeo: 0,21; 978 

largura basal do clípeo: 0,28; comprimento da asa anterior: 3,39. 979 

Descrição. 980 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarela com área vítrea desenvolvida, porém pouco aparente, 981 

estendida da margem anterior da coroa até a metade da fronte, margeando os ocelos. Ocelos 982 

pretos; olhos acinzentados com região interna avermelhada. Fronte amarela; clípeo, loro e gena 983 

amarelo-claros. Tórax. Pronoto amarelo. Escutelo amarelo, com a margem anterior preta com 984 

duas manchas triangulares nas margens laterais com a porção interna amarela e bordas pretas; 985 

sulco pré-apical preto. Asa anterior hialina, amarela; com mancha branca-hialina estendida do 986 

ápice do clavo até a margem apical da célula anteapical interna; mancha preta irregular, 987 

transversal no meio da asa, interrompida na célula anteapical interna, tocando a margem costal; 988 

veias C+Sc e R com puncturas evidentes; ápice da asa com a quarta célula apical preta e as 989 

demais marrom-claras até o apêndice, atingindo apenas as margens posteriores das 2º e 3º 990 
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células apicais e nas bases das mesmas; veias amareladas na porção das células internas 991 

anteapicais e marrons na porção das células apicais; veia basal da célula anteapical interna preta; 992 

clavo com a metade posterior amarela até a veia 2A; veias anais distintas, com a base da veia 993 

1A amarelada, com puncturas evidentes. Tórax lateral e ventralmente amarelo-claro. Pernas 994 

amarelo-claras, exceto o ápice da tíbia posterior preto. Abdômen. Ápice dos tergitos rosados e 995 

base amarela; esternitos amarelos. Terminália. Pigóforo alaranjado com margem posterior 996 

amarelo-clara; placas subgenitais com base amarelo-escura e ápice amarelo. 997 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,1x) que a largura pronotal. Margem anterior da 998 

coroa arredondada, com comprimento mediano maior (1,22x) que o comprimento próximo aos 999 

olhos, cerca de 0,6x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e posterior curvadas 1000 

superficialmente; superfície rugosa. Olhos reniformes. Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto 1001 

de couro; impressões musculares pouco distintas. Fronte convexa, quase (1,02x) tão longa 1002 

quanto larga; distância entre ocelos cerca de 1,7x maior em relação a distância ocelocular. 1003 

Sutura frontogenal reta, atingindo metade da distância até o ocelo correspondente. Clípeo com 1004 

região apical cerca de 0,3x menor que a região basal. Gena com cerda fina abaixo de cada olho 1005 

e com margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a porção posterior da fronte. 1006 

Rostro curto, estendido posteriormente para as coxas anteriores. 1007 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro; comprimento cerca de 0,3x a sua largura, margem 1008 

posterior levemente curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; não inflado em 1009 

vista lateral; com comprimento cerca de 0,7x da sua largura. Comprimento combinado da coroa 1010 

e do pronoto 0,3x menor que o comprimento do escutelo. Asa anterior com quatro células 1011 

apicais, segunda apical sem bifurcação na base; bases da terceira e quarta no mesmo nível; duas 1012 

células anteapicais, célula interna quase tão longa quanto a externa, célula externa retangular, 1013 
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estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula apical. Fórmula 1014 

femoral da perna posterior 2 + 0. 1015 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 1016 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade da região mediana, cerca de 1017 

0,1x menores que o esternito II, com duas projeções convexas na região mediana, afiladas em 1018 

direção a ponta, curvadas internamente (Fig. 18 A). 1019 

Terminália do macho. Pigóforo triangular, com apódema dorsal na margem anterior, 1020 

membranoso na porção posterior, não ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de 1021 

repouso; margem ventral côncava; margem posterior mais esclerosada que a anterior, ápice 1022 

arredondado; sem processo posterior ventral (Fig. 18 B e C). Processos látero-basais do 1023 

Segmento X longos, robustos e curvados ventralmente; ápice mais esclerosado que a base, 1024 

estreitando em direção a ponta, ultrapassando a margem posterior do pigóforo (Fig. 18 B). Placa 1025 

subgenital projetada dorsalmente na região mediana; triangular em vista ventral, tão longa 1026 

quanto o pigóforo, fusionadas entre si no terço basal, com a metade apical curvada dorsalmente; 1027 

margem ventral recoberta por microcerdas esparsas; margem externa recoberta por cerdas 1028 

longas e finas (Fig. 18 D e E). Conectivo robusto, cerca metade do comprimento do estilo, em 1029 

formato de “Y” (Fig. 18 F); haste apical robusta e curta, ápice projetado dorsalmente com 1030 

formato retangular, sem projeção ventral (Fig. 18 F e G). Estilo delgado e alongado; porção 1031 

anterior do apódema achatado lateralmente; região côncava da metade até o lobo pré-apical; 1032 

lobo pré-apical digitiforme com microcerdas no ápice; ápice da apófise longa, projetada 1033 

dorsalmente com ápice curvado ventralmente, afilando em direção a ponta (Fig. 18 F e H). 1034 

Edeago com apódema dorsal desenvolvido, cerca metade do comprimento da haste, estreito no 1035 

meio, rugoso no ápice; átrio mais robusto que a haste, ambos igualmente esclerosados; pré-átrio 1036 
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pouco desenvolvido; haste tubular, longa e delgada; base com projeções laterais, ápice curvado 1037 

apicalmente, sem processos apicais; sem espinhos; gonóporo apical (Fig. 18 I e J). 1038 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-1039 

60º06’55’’W / 1-15.v. 2018, Malaise gde [grande], 8m alt [altura],/ poente, J.A.Rafael – Rede 1040 

BIA (Fig. 23 F) (1♂ INPA). 1041 

Parátipo. Mesmos dados do holótipo, 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], 8 / m alt 1042 

[altura], lado poente, J.A.Rafael. (1♂ INPA). 1043 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, antena direita colada a cabeça junto ao 1044 

triângulo, quebrada na altura do pedicelo. Abdômen dissecado, armazenado em microtubo com 1045 

glicerina afixado ao alfinete do espécime. 1046 

Etimologia. Do latim concavus= ‘oco ou arqueado para dentro’. Refere-se à concavidade da 1047 

metade apical do estilo em vista lateral. 1048 

Variações (n=2). Comprimento total: 3,66-4,84; comprimento mediano da coroa: 0,27-0,28; 1049 

largura transocular: 1,36-1,71; largura interocular: 0,72-0,92; comprimento mediano do 1050 

pronoto: 0,32-0,44; comprimento mediano do escutelo: 0,75-0,94; largura máxima do pronoto: 1051 

1,25-1,55; largura máxima do escutelo: 0,94-1,29; comprimento da fronte: 0,77-0,80; largura 1052 

da fronte entre os olhos: 0,77-0,78; distância entre os ocelos: 0,33-0,34; distância ocelocular: 1053 

0,18-0,20; comprimento do clípeo: 0,26-0,27; largura apical do clípeo: 0,18-0,21; largura basal 1054 

do clípeo: 0,26-,028. Espécime coletado em 8m poente possui o pronoto com coloração mais 1055 

escura que a do holótipo, curva da margem posterior do pronoto mais acentuada, sulco pré-1056 

apical do escutelo não tingido de preto. 1057 
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Discussão. Maynacerus concavus sp. nov. é morfologicamente semelhante à M. froeschneri e 1058 

de M. apiculus sp. nov. principalmente em relação ao padrão de coloração. Difere em relação 1059 

ao tamanho enquanto M. apiculus mede entre 3,25-3,48 mm e M. froeschneri mede entre 3,92-1060 

3,96 mm, M. concavus mede entre 3,66-4,84 mm e pela presença, no edeago, do apódema dorsal 1061 

desenvolvido presente em M. concavus e M. apiculus e ausente em M. froeschneri. M. concavus 1062 

difere de todas as espécies descritas devido a projeção do Segmento X, mais robusta e longa, 1063 

ultrapassando a margem posterior do pigóforo, a com uma região côncava da metade apical até 1064 

o lobo pré-apical do estilo, o apódema de M. concavus é maior que a de M. apiculus, atingindo 1065 

cerca metade do comprimento da haste, com a região mediana mais estreita que a base e o ápice. 1066 

Comentários. M. concavus sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de 1067 

dezembro e maio apenas em 8 m de altura. 1068 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 1069 
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 1070 

Figura 17. Maynacerus concavus sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 1071 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 mm; B e 1072 
C: 0,5 mm. 1073 
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 1074 
Figura 18. Maynacerus concavus sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. Terminália 1075 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 1076 
vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 1077 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 1078 

 1079 
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Maynacerus pallidus sp. nov. 1080 

(Figs. 19 A-F, 20 A-K) 1081 

Diagnose. Pigóforo com processo posterior longo e delgado em direção ao ápice. Edeago com 1082 

pré-átrio cerca 1/2 do comprimento da haste, haste robusta e curta, com espinhos irregulares na 1083 

região pré-apical. 1084 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 19 A-E). Comprimento total: 3,38; comprimento 1085 

mediano da coroa: 0,21; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,23; largura transocular: 1086 

1,21; largura interocular: 0,68; comprimento mediano do pronoto: 0,33; comprimento mediano 1087 

do escutelo: 0,68; largura máxima do pronoto: 1,07; largura máxima do escutelo: 0,85; 1088 

comprimento da fronte: 0,65; largura da fronte entre os olhos: 0,70; distância entre os ocelos: 1089 

0,29; distância ocelocular: 0,17; comprimento do clípeo: 0,20; largura apical do clípeo: 0,22; 1090 

largura basal do clípeo: 0,29; comprimento da asa anterior: 3,20. 1091 

Descrição. 1092 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarelo-clara, com área vítrea desenvolvida, pouco aparente, 1093 

estendida da margem anterior da coroa até a metade da fronte, margeando os ocelos. Ocelos 1094 

pretos; olhos acinzentados, com região interna avermelhada. Fronte amarela com uma área 1095 

vítrea triangular na região mediana; clípeo, gena e loro amarelo-claros. Tórax. Pronoto com 1096 

mancha amarelo-clara na região mediana formando um semicírculo, margens congruentes com 1097 

as margens dos olhos; margens laterais tingidas de marrom-escuro. Escutelo com margem 1098 

anterior marrom-escura; margem posterior marrom-clara; região central com sulco pré-apical 1099 

bem definido; ápice amarelo-claro. Asa anterior hialina, amarelo-clara; clavo marrom; ausência 1100 

de mancha branca-hialina no clavo; mancha preta irregular, transversal da sutura claval até a 1101 

base da veia r-m1; ápice da asa com a quarta célula apical preta com uma pequena mancha 1102 

irregular amarelo-clara na base; 2a e 3a células apicais marrom-claras com mancha irregular 1103 
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amarelo-clara na base; porção posterior da 4a célula apical com mancha marrom-clara; veias da 1104 

região anterior hialinas, pouco distinguíveis; veias anais marrons com puncturas distintas; veias 1105 

C+Sc amarelas com puncturas distintas; porção posterior das veias M e Cu pretas; veias das 1106 

células apicais pretas, com exceção de uma porção mediana da veia M1+2 amarelo-clara; clavo 1107 

marrom-claro com mancha amarelo-clara dorsalmente na região mediana. Tórax lateral e 1108 

ventralmente amarelo-claro. Pernas amarelo-claras. Abdômen. Ápice dos tergitos tingidos em 1109 

parte de preto e laranja com a base completamente amarela; esternitos amarelo-claros. 1110 

Terminália. Pigóforo amarelo na base, com margem posterior preta do ápice até a metade 1111 

basal; placas subgenitais com base amarelo-escura e ápice laranja. 1112 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,1x) que a largura pronotal. Margem anterior da 1113 

coroa arredondada, com comprimento mediano ligeiramente menor (0,07x) que o comprimento 1114 

próximo aos olhos, cerca de 0,4x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e 1115 

posterior curvadas superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. 1116 

Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto de couro; impressões musculares pouco distintas. Fronte 1117 

convexa, cerca de 0,1x mais larga que longa; distância entre ocelos 1,7x maior em relação a 1118 

distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, atingindo metade da distância até o ocelo 1119 

correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,3x menor que a região basal. Gena com 1120 

cerda fina abaixo de cada olho e com margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a 1121 

porção posterior da fronte. Rostro curto, estendido posteriormente para as coxas anteriores. 1122 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro, glabro; comprimento cerca de 0,3x a sua largura, 1123 

margem posterior levemente curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; não 1124 

inflado em vista lateral; comprimento do escutelo cerca de 0,8x da sua largura. Comprimento 1125 

combinado da coroa e do pronoto 0,3x menor que o comprimento do escutelo. Asa anterior com 1126 

quatro células apicais, segunda apical sem bifurcação na base; bases da terceira e quarta não no 1127 
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mesmo nível; duas células anteapicais, célula interna mais longa que a externa, célula externa 1128 

retangular, estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula apical. 1129 

Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 1130 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 1131 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade na região mediana, quase tão 1132 

compridas quanto o esternito II, porção da base dos braços com projeção convexa (Fig. 20 A). 1133 

Terminália do macho. Pigóforo triangular, com apódema dorsal na margem anterior, 1134 

membranoso na porção posterior, não ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de 1135 

repouso; margem ventral côncava, revestido por microcerdas da margem posterior até a metade 1136 

basal; margem posterior mais esclerosada que a anterior, ápice truncado; com processo 1137 

posterior ventral projetado internamente na área membranosa e ápice curvado dorsalmente (Fig. 1138 

20 B e C). Processos látero-basais do Segmento X curtos, delgados e curvados ventralmente; 1139 

estreitando em direção ao ápice; não atingindo a margem posterior do pigóforo (Fig. 20 B e C). 1140 

Placa subgenital não estreita uniformemente em vista lateral, com a metade basal larga; 1141 

triangular em vista ventral, mais longa que o pigóforo, fusionadas entre si no terço basal; metade 1142 

apical curvada dorsalmente; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas; ápice com a 1143 

margem externa recoberta por cerdas longas e finas; margem interna com ápice recoberto por 1144 

macrocerdas longas (Fig. 20 D e E). Conectivo delgado, cerca de metade do comprimento do 1145 

estilo, em formato de “V”; haste apical delgada e curta, ápice projetado dorsalmente, sem 1146 

projeção ventral (Fig. 20 F e G). Estilo delgado e alongado; porção anterior do apódema 1147 

achatado lateralmente; lobo pré-apical digitiforme com microcerdas no ápice; ápice da apófise 1148 

longa, projetada dorsalmente com ápice curvado ventralmente (Fig. 20 F e H). Edeago com 1149 

apódema dorsal pouco desenvolvido; átrio mais robusto que a haste, ambos igualmente 1150 

esclerosados; pré-átrio cerca de metade do comprimento da haste com área interna côncava, 1151 
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menos esclorosado que o átrio e a haste; haste tubular, curta e robusta; ápice curvado 1152 

apicalmente, sem processos apicais; com fileira de espinhos irregulares nas margens laterais da 1153 

porção pré-apical; gonóporo apical (Fig. 20 I-K). 1154 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-1155 

60º06’55’’W, / 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], / 16m alt [altura], lado poente, 1156 

J.A.Rafael (Fig. 25 F) (1♂ INPA). 1157 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo. (2♂ INPA, 2♂ MNRJ); idem, 8 / m alt [altura], lado 1158 

nascente, JARafael (1♂ INPA); idem, / 16m alt [altura], lado nascente, JARafael (3♂ INPA, 1159 

2♂ MZUSP); idem, 25.ii.-13.iii.2018, Malaise gde [grande], solo, / poente, J.A.Rafael – Rede 1160 

BIA (1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem 8m / alt [altura], poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA, 1161 

1♂ MZUSP). 1162 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, antena esquerda colada a cabeça junto 1163 

ao triângulo, quebrada na altura do pedicelo. Abdômen dissecado, armazenado em microtubo 1164 

com glicerina afixado ao alfinete do espécime. 1165 

Etimologia. Do latim pallidus= ‘cinzento’, ‘pálido’. Refere-se à sua coloração clara e 1166 

amarelada, especialmente as asas anteriores quase que completamente marrom-claras. 1167 

Variações (n=14). Comprimento total: 3,27-4,62; comprimento mediano da coroa: 0,18-0,29; 1168 

comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,16-0,26; largura transocular: 1,13-1,37; largura 1169 

interocular: 0,63-0,80; comprimento mediano do pronoto: 0,31-0,43; comprimento mediano do 1170 

escutelo: 0,67-0,83; largura máxima do pronoto: 1,06-1,27; largura máxima do escutelo: 0,82-1171 

1,05; comprimento da fronte: 0,68-0,85; largura da fronte entre os olhos: 0,63-0,85; distância 1172 

entre os ocelos: 0,27-0,34; distância ocelocular: 0,15-0,21; comprimento do clípeo: 0,16-0,22; 1173 

largura apical do clípeo: 0,14-0,20; largura basal do clípeo: 0,20-0,27. Um espécime coletado 1174 
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em 16 m poente possui a margem anterior da coroa levemente acuminada, diferindo dos demais 1175 

espécimes. Espécimes (n=4) coletados em solo poente, 16 m poente e 16 m nascente possuem 1176 

coloração marrom-claro no pronoto, escutelo e asas. Um espécime coletado em 8m, nascente 1177 

possui padrão de cor mais clara, com a coroa e mancha do pronto bege e asa mais hialina que 1178 

as demais. 1179 

Discussão. Maynacerus pallidus sp. nov. é morfologicamente similar a M. spinulus sp. nov. 1180 

em razão de sua coloração mais pálida, em especial a asa que possui tonalidades mais claras 1181 

que as das demais espécies. Possui o escutelo majoritariamente marrom-escuro, exceto na 1182 

margem posterior, enquanto M. froeschneri, M. apiculus sp. nov. e M. concavus sp. nov. 1183 

possuem apenas as margens anteriores marrom-escuras. Difere de M. froeschneri, M. apiculus 1184 

e M. concavus por possuir todos os pares de pernas totalmente amarelo-claros, pigóforo com 1185 

processo posterior longo e delgado, conectivo em formato de “V”, delgado e similar ao de M. 1186 

froeschneri, porém com ápice curvado dorsalmente. M. pallidus difere de todas as espécies por 1187 

possuir edeago robusto, com apódema dorsal pouco desenvolvido, pré-átrio longo, haste curta 1188 

e robusta com fileiras de espinhos pré-apicais.  1189 

Comentários. M. pallidus sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, entre dezembro e 1190 

janeiro e entre fevereiro e março nas alturas desde o solo até 16 m. 1191 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 1192 
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  1193 

Figura 19. A-D. Maynacerus pallidus sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. 1194 
Coroa, pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D e E: 1 1195 
mm; B e C: 0,5 mm. 1196 
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 1197 
Figura 20. Maynacerus pallidus sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-K. Terminália 1198 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 1199 
vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 1200 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior; K. Haste do edeago, vista posterior. Escala: 1201 
0,2 mm. 1202 

 1203 
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Maynacerus spinulus sp. nov. 1204 

(Figs. 21 A-E e 22 A-J) 1205 

Diagnose. Pigóforo com duas projeções posteriores. Edeago com apódema desenvolvido, com 1206 

projeções látero-apicais, pré-átrio cerca 1/4 do comprimento da haste, com projeção ventral em 1207 

formato triangular. 1208 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 21 A-E). Comprimento total: 3,50; comprimento 1209 

mediano da coroa: 0,21; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,20; largura transocular: 1210 

1,19; largura interocular: 0,66; comprimento mediano do pronoto: 0,41; comprimento mediano 1211 

do escutelo: 0,66; largura máxima do pronoto: 1,09; largura máxima do escutelo: 0,85; 1212 

comprimento da fronte: 0,71; largura da fronte entre os olhos: 0,71; distância entre os ocelos: 1213 

0,29; distância ocelocular: 0,16; comprimento do clípeo: 0,21; largura apical do clípeo: 0,17; 1214 

largura basal do clípeo: 0,21; comprimento da asa anterior: 2,98. 1215 

Descrição. 1216 

Coloração geral. Cabeça. Coroa amarela com área vítrea desenvolvida, pouco aparente, 1217 

estendida da margem anterior da coroa até a metade da fronte, margeando os ocelos. Ocelos 1218 

pretos; olhos acinzentados. Fronte amarela com uma área vítrea bastante aparente na metade 1219 

basal de formato irregular; clípeo e loro amarelo-claros; gena esbranquiçada com a margem 1220 

lateral próxima aos olhos amarelo-clara. Tórax. Pronoto com mancha amarelada no centro em 1221 

forma de semicírculo com margens laterais congruentes com os olhos; margens laterais 1222 

marrom-escuras. Escutelo marrom-escuro, com a margem posterior amarela; região central com 1223 

sulco pré-apical bem definido. Asa anterior hialina, amarelo-clara; clavo marrom; mancha 1224 

branca-hialina no ápice clavo e base do apêndice; mancha preta irregular, transversal da sutura 1225 

claval até a base da veia r-m1; ápice da asa com a quarta célula apical preta com uma pequena 1226 

mancha irregular amarelo-clara na base; 2a célula preta com mancha amarelo-clara na base; 3a 1227 
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célula apical marrom-clara com mancha amarelo-clara da base até a região mediana; porção 1228 

posterior da 4a célula apical com mancha marrom-clara; veias da região anterior hialinas, pouco 1229 

distinguíveis; veias anais marrons, veia 1A com ápice distintamente escuro, com puncturas 1230 

distintas; veias C+Sc amarelas com puncturas distintas; porção posterior das veias M e Cu 1231 

pretas; veias das células apicais pretas, com exceção de uma porção mediana da veia M1+2 e a 1232 

veia m-cu2 amarelo-claras; clavo marrom-claro com mancha amarelo-clara dorsalmente na 1233 

região mediana. Tórax lateral e ventralmente amarelo-claro. Pernas amarelo-claras. Abdômen. 1234 

Abdômen com tergitos amarelos; esternitos amarelo-claros. Terminália. Pigóforo amarelo na 1235 

base, com margem posterior preta do ápice até a metade basal; placas subgenitais com base 1236 

amarelo-escura e ápice laranja  1237 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,1x) que a largura pronotal. Margem anterior da 1238 

coroa arredondada, com comprimento mediano aproximadamente (1,03x) do mesmo tamanho 1239 

que o comprimento próximo aos olhos, cerca de 0,5x menor que o comprimento pronotal; 1240 

margens anterior e posterior curvadas superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos 1241 

reniformes. Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto de couro; impressões musculares pouco 1242 

distintas. Fronte convexa, quase (1,01x) tão longa quanto larga; distância entre ocelos cerca de 1243 

1,8x maior em relação a distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, atingindo metade da 1244 

distância até o ocelo correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,3x menor que a região 1245 

basal. Gena com cerda fina abaixo de cada olho e com margens laterais ligeiramente sinuosas. 1246 

Loro atingindo a porção posterior da fronte. Rostro curto, estendido posteriormente para as 1247 

coxas anteriores. 1248 

Tórax. Pronoto com aspecto de couro, glabro; comprimento do pronoto cerca de 0,4x a sua 1249 

largura, margem posterior levemente curvada anteriormente, quase reta. Escutelo com aspecto 1250 

de couro; não inflado em vista lateral; com comprimento cerca de 0,8x da sua largura. 1251 
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Comprimento combinado da coroa e do pronoto cerca de 0,1x menor que o comprimento do 1252 

escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, segunda apical sem bifurcação na base; bases 1253 

da terceira e quarta não no mesmo nível; duas células anteapicais, célula interna mais longa que 1254 

a externa, célula externa retangular, estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a 1255 

segunda célula apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 1256 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 1257 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com concavidade da região mediana, cerca de 1258 

0,1x maiores que o esternito II, região interna da base dos braços com projeção convexa (Fig. 1259 

22 A). 1260 

Terminália do macho. Pigóforo triangular, sem apódema dorsal na margem anterior, 1261 

membranoso na porção posterior, não ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de 1262 

repouso; margem ventral côncava; margem posterior mais esclerosada que a anterior, ápice 1263 

arredondado; com duas projeções posteriores curvadas dorsalmente, uma na metade apical, 1264 

mais curta e com formato triangular, a segunda na metade basal, longa e delgada (Fig. 22 B e 1265 

C). Processos látero-basais do Segmento X curtos, delgados e curvados ventralmente; ápice 1266 

mais esclerosado que a base, uniformemente estreito, não atingindo a margem posterior do 1267 

pigóforo (Fig. 22 B e C). Placa subgenital não estreita uniformemente em vista lateral, larga na 1268 

metade basal; triangular em vista ventral, mais longa que o pigóforo, fusionadas entre si no 1269 

terço basal, com a metade apical curvada dorsalmente; margem ventral recoberta por 1270 

microcerdas esparsas; margem externa recoberta por cerdas longas e finas e margem interna 1271 

recoberta por macrocerdas longas (Fig. 22 D e E). Conectivo delgado, cerca de metade do 1272 

comprimento do estilo, em formato de “V”; haste apical delgada e curta, ápice mais esclerosado 1273 

que a base, ápice projetado dorso-posteriormente, sem projeção ventral (Fig. 22 F e G). Estilo 1274 

delgado e alongado; porção anterior do apódema achatado lateralmente; lobo pré-apical 1275 
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digitiforme com microcerdas no ápice; ápice da apófise longa, projetada dorsalmente com ápice 1276 

curvado ventralmente (Fig. 22 F e H). Edeago com apódema dorsal pouco desenvolvido, com 1277 

projeções látero-apicais; átrio tão robusto quanto a haste, ambos igualmente esclerosados; pré-1278 

átrio desenvolvido, com projeção basal em forma de espinho; haste tubular, longa e delgada; 1279 

ápice curvado apicalmente, sem processos ou espinhos; gonóporo apical (Fig. 22 I e J). 1280 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-1281 

60º06’55’’W / 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], / 16 m alt [altura], lado nascente, 1282 

JARafael. (1♂ INPA). 1283 

Parátipo. Mesmos dados do holótipo, 16 m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael. (1♂ INPA); 1284 

idem, 25.ii-13.iii.2018, Malaise gde [grande], 24 m / alt [altura], poente, J.A.Rafael – Rede BIA 1285 

(2♂ INPA). 1286 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, perna protoráxica esquerda quebrada na 1287 

altura do fêmur, perna mesotorácica esquerda quebrada na altura da coxa. Abdômen dissecado, 1288 

armazenado em microtubo com glicerina afixado ao alfinete do espécime. 1289 

Etimologia. Do latim spinula (diminutivo) = ‘espinho’. Refere-se à pequena projeção 1290 

espiniforme na porção basal do pré-átrio do edeago. 1291 

Variações (n=3). Comprimento total: 3,22-3,78; comprimento mediano da coroa: 0,16-0,26; 1292 

comprimento da coroa próximo aos olhos 0,15-0,24; largura transocular: 1,19-1,26; largura 1293 

interocular: 0,65-0,71; comprimento mediano do pronoto: 030-0,34; comprimento mediano do 1294 

escutelo: 0,63-0,75; largura máxima do pronoto: 1,05-1,14; largura máxima do escutelo: 0,82-1295 

0,96; comprimento da fronte: 0,69-0,76; largura da fronte entre os olhos: 0,68-0,80; distância 1296 

entre os ocelos: 0,30-0,33; distância ocelocular: 0,16-0,20; comprimento do clípeo: 0,21-0,22; 1297 

largura apical do clípeo: 0,16-0,18; largura basal do clípeo: 0,22-0,23. Os espécimes coletados 1298 
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em 24 m poente possuem coloração mais clara que a do holótipo, as veias R, M e Cu da asa 1299 

anterior são distintamente esbranquiçadas até aproximadamente o último 1/3 da asa e margem 1300 

externa do clavo marrom-claro; espécime coletado em 16 m poente possui coloração acobreada, 1301 

coroa amarelo-escura, tendendo à marrom, escutelo com a metade apical tingida de amarelo e 1302 

a região basal marrom-claro, clavo marrom-claro. 1303 

Discussão. M. spinulus sp. nov. é morfologicamente semelhante à M. pallidus sp. nov., 1304 

especialmente em relação ao padrão de coloração, pigóforo com processo posterior e a projeção 1305 

do Segmento X curta, não atingindo a margem posterior do pigóforo. M. spinulus difere-se das 1306 

demais espécies pela com dois processos posteriores no pigóforo, o primeiro na metade apical, 1307 

curto e triangular, e o segundo, na metade basal, longo e delgado, diferentemente de M. pallidus 1308 

que possui apenas um processo o qual é mais robusto que o de M. spinulus, as projeções do 1309 

Segmento X de M. spinulus são delgadas enquanto as de M. pallidus são mais robustas, o 1310 

apódema dorsal do edeago de M. spinulus é desenvolvido, porém não tão longo quanto os de 1311 

M. apiculus sp. nov. e M. concavus sp. nov., além disso o apódema dorsal dessa espécie possui 1312 

projeções látero-apicais arredondadas. Difere-se de M. pallidus pelo seu edeago com haste 1313 

delgada e longa e por possuir uma distinta projeção ventral no pré-átrio em forma espiniforme. 1314 

Comentários. M. spinulus sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de 1315 

dezembro e fevereiro nas alturas de 16 e 24 m. 1316 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 1317 
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 1318 

Figura 21. Maynacerus spinulus sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 1319 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: Escala: A, D e E: 1 1320 
mm; B e C: 0,5 mm. 1321 
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 1322 
Figura 22. Maynacerus spinulus sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. Terminália 

masculina: B. Pigóforo, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, vista lateral; E. 

Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. Estilo, vista 

lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 
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Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977 1323 

Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977b: 605; Maldonado-Capriles, 1984: 99; Xue e Zhang, 1324 

2018: 185; Xue, Dietrich e Zhang 2020: 696 (filogenia de Eurymelinae). 1325 

Espécie-tipo: Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1997: 605 (Figs. 1-10), por designação 1326 

original. 1327 

Diagnose. “A forma geral desse gênero e espécie é um pouco similar ao de algumas 1328 
pequenas espécies descritas erroneamente por Osborn (1923, 1924) como pertencentes a 1329 
Idiocerus. Maldonado-Capriles estudou a genitália masculina dos tipos de Osborn. As 1330 
espécies de Osborn podem ser separadas em dois grupos, um incluindo aquelas espécies 1331 
sem células anteapicais e outro incluindo aquelas que possuem uma ou duas células 1332 
anteapicais. Nannicerus difere das do primeiro grupo e é caracterizado por possuir 1333 
pigóforo com uma forte fratura longitudinal, a forma do edeago, o arranjamento e forma 1334 
dos espinhos na r4, e as cerdas das placas. Esse carácteres também separam ele dos outros 1335 
gêneros de Idiocerini” (Maldonado-Capriles, 1977b). 1336 

Distribuição. Guiana, Brasil: Amazonas (novo registro). 1337 

 1338 

Figura 23. Mapa com os registros geográficos de Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977. 1339 
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Chave de identificação para machos adultos de Nannicerus 1340 

1. Ápice da sutura frontogenal atingindo o ocelo correspondente; fêmures de todas as pernas 1341 

com mancha preta na região mediana; placa subgenital com mais de dez macrocerdas na porção 1342 

apical; processo do Segmento X curto e delgado; apódema dorsal do edeago com projeção 1343 

posterior curta e delgada..............................................................................................................2 1344 

- Ápice da sutura frontogenal não atingindo o ocelo correspondente; fêmures de todas as pernas 1345 

completamente amarelo-claros; placa subgenital com cinco ou menos macrocerdas na porção 1346 

apical; processo do Segmento X longo e robusto; apódema dorsal do edeago com projeção 1347 

posterior longa e relativamente robusta..............Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977 1348 

2. Placa subgenital com macrocerdas ventrais relativamente de mesmo tamanho, com duas 1349 

macrocerdas curtas, distintas na região apical; conectivo com projeção dorsal encobrindo a 1350 

região globosa, que não fica visível em vista lateral; estilo com apófise tão esclerosada quanto 1351 

o restante da peça; edeago com átrio distintamente membranoso e apódema dorsal com ápice 1352 

triangular.........................................................................................................N. curica sp. nov. 1353 

-. Placa subgenital com duas macrocerdas distintas, curtas na margem ventral e três 1354 

macrocerdas curtas na região apical; conectivo com projeção dorsal não encobrindo a região 1355 

globosa, que é visível em vista lateral; estilo com apófise distintamente mais esclerosada que o 1356 

restante da peça; edeago com átrio tão esclerosado quanto o apódema dorsal e o pré-átrio e 1357 

apódema dorsal com ápice truncado................................................................N. grandis sp. nov. 1358 

Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977 1359 

(Figs. 24 A-F e 25 A-J) 1360 

Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977b: 605 (Figs. 1-10). 1361 

Holótipo. Macho, BRITISH GUIANA. Demerara, 13 March 1913, in the USNM, Cat. No. 1362 

74019 [NÃO EXAMINADO]. 1363 
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Localidade-tipo: Guiana, Demerara. 1364 

Diagnose com base no material de Manaus. Pigóforo com processo na base, curvada póstero-1365 

dorsalmente, região esclerosada da margem posterior com ápice truncado. Processo do 1366 

Segmento X longo, com a base robusta e o ápice delgado e curvado dorsalmente. Estilo com 1367 

ápice da apófise truncado. Espinhos da haste posicionados na região posterior, ápice da haste 1368 

afilando em direção a ponta. 1369 

Material examinado. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-60º06’55’’W, 1370 

/ 1-15.v. 2018, Malaise gde [grande], 16 m alt [altura], / lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA 1371 

(1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 8 m alt [altura], / lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 1372 

MZUSP); idem, 8 m alt [altura], / lado nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ 1♀ MNRJ); idem, 1373 

24 m alt [altura], / lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 24.xii.2017-08.i.2018, 1374 

Malaise gde [grande], 8/ m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♂ 1♀ MZUSP); idem,16 m 1375 

alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♂ INPA); idem, 25.ii-13.ii.2-2018, Malaise gde [grande], 1376 

8m / alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♂ 1♀ INPA); idem, 16m / alt [altura], lado poente, 1377 

J.A.Rafael (1♂ INPA). 1378 

Variações (n=5). Medidas (em mm): comprimento total: 3,81-4,35; comprimento mediano da 1379 

coroa: 0,23-0,35; comprimento da coroa próximo aos olhos 0,25-0,31; largura transocular: 1380 

1,58-1,65; largura interocular: 0,79-0,83; comprimento mediano do pronoto: 0,48-0,56; 1381 

comprimento mediano do escutelo: 0,75-0,83; largura máxima do pronoto: 1,32-1,35; largura 1382 

máxima do escutelo: 1,01-1,14; comprimento da fronte: 0,97-1,56; largura da fronte entre os 1383 

olhos: 0,80-1,24; distância entre os ocelos: 0,44-0,65; distância ocelocular: 0,14-0,22; 1384 

comprimento do clípeo: 0,31-0,50; largura apical do clípeo: 0,22-0,32; largura basal do clípeo: 1385 

0,25-0,35. Os espécimes coletados no Brasil possuem cabeça com região anterior triangular em 1386 

vista dorsal (Fig. 18 A) e diferentemente do material analisado por Maldonado-Capriles, 1977b, 1387 
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os espécimes brasileiros possuem duas células anteapicais (Fig. 24 E e F). Os espécimes usados 1388 

no estudo possuem par de apódemas no esternito II, esse carácter não foi estudado por 1389 

Maldonado-Capriles, segue a descrição dos apódemas: subtriangulares com ápice arredondado, 1390 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com região lateral externa convexa, cerca de 1391 

0,2x maiores que o esternito II, região anterior arredondada (Fig. 25 A). Os espécimes coletados 1392 

no Brasil possuem região posterior do tubo anal distintamente membranoso. Alguns espécimes 1393 

coletados em 8 m e 16 m possuem coloração mais escura e com a mancha mediana do pronoto 1394 

pouco aparente. 1395 

Discussão. Nannicerus gracilis é relativamente menor que as outras duas espécies do gênero, 1396 

com tamanho variando entre 3,81-4,35 mm (4,4 mm medida dada por Maldonado-Capriles, 1397 

1977b para o holótipo da espécie), enquanto N. curica sp. nov. varia entre 5,21-5,37 mm e N. 1398 

grandis sp. nov. varia entre 6,76-6,89 mm. O padrão de coloração da coroa e fronte de N. 1399 

gracilis são alaranjadas enquanto em N. curica e N. grandis as manchas variam entre marrom-1400 

escuro e preto. A mancha da asa anterior dessa espécie atinge a margem costal na região 1401 

mediana, enquanto nas outras duas espécies, a mancha da asa anterior se estende até a metade 1402 

da asa. Quanto a genitália, todas as espécies do gênero possuem o processo látero-dorsal do 1403 

Segmento X modificado em formato de gancho, porém em N. gracilis o processo é mais longo 1404 

que nas demais espécies, a base é distintamente robusta, enquanto o ápice é delgado e curvado 1405 

dorsalmente. Região esclerosada da margem posterior do pigóforo com ápice truncado, 1406 

enquanto nas outras espécies o ápice é distintamente triangular. As características que diferem 1407 

N gracilis das demais espécies do gênero são: pigóforo com processo na base, curvado póstero-1408 

dorsalmente; placa subgenital com cinco ou menos macrocerdas no ápice; estilo com ápice da 1409 

apófise truncado; haste do edeago com os espinhos posicionados na região posterior e o ápice 1410 

da haste afilando em direção a ponta. 1411 
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Comentários. Ilustrações da cabeça em vista dorsal e frontal, pronoto, escutelo, asa, cápsula 1412 

genital feminina e terminália masculina podem ser consultadas em Maldonado-Capriles 1413 

(1977b). Segundo o mesmo autor, parátipos constam nas Coleções do Museu Nacional de 1414 

História Natural (USNM) em Washington, EUA e na Coleção de J. Maldonado-Capriles (JMC), 1415 

todo o material tipo foi coletado na mesma data sendo 8 machos e 5 fêmeas. No Brasil até o 1416 

momento não havia registro de N. gracilis, essa espécie foi registrada para o bioma Amazônia, 1417 

nos meses de dezembro, janeiro e maio nas alturas de 8 e 16 m. 1418 

Distribuição. Guiana, Brasil: Amazonas (registro novo). 1419 
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 1420 
Figura 24. Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. 1421 
Coroa, pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior, vista dorsal; F. Asa anterior, vista 1422 
ventral. Escala: A, D, E e F: 1 mm; B e C: 0,5 mm. 1423 
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 1424 

Figura 25. Nannicerus gracilis Maldonado-Capriles, 1977♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. 1425 
Terminália masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa 1426 
subgenital, vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista 1427 
lateral; H. Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 1428 

 1429 
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Nannicerus curica sp. nov. 1430 

(Figs. 26 A-G e 27 A-L) 1431 

Diagnose. Ápice da placa subgenital com duas distintas macrocerdas curtas; processo látero-1432 

basal do Segmento X com ápice truncado, curvado ventralmente; região globosa do conectivo 1433 

recoberta e não visível em vista lateral; átrio do edeago distintamente membranoso e ápice do 1434 

apódema robusto e curto. 1435 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Fig. 26 A-E). Comprimento total: 5,10; comprimento 1436 

mediano da coroa: 0,26; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,29; largura transocular: 1437 

2,04; largura interocular: 1,00; comprimento mediano do pronoto: 0,60; comprimento mediano 1438 

do escutelo: 1,04; largura máxima do pronoto: 1,67; largura máxima do escutelo: 1,38; 1439 

comprimento da fronte: 1,39; largura da fronte entre os olhos: 1,02; distância entre os ocelos: 1440 

0,52; distância ocelocular: 0,19; comprimento do clípeo: 0,43; largura apical do clípeo: 0,27; 1441 

largura basal do clípeo: 0,18; comprimento da asa anterior: 4,68. 1442 

Descrição. 1443 

Coloração. Cabeça. Coroa amarelo-clara, área vítrea desenvolvida atingindo a margem 1444 

anterior da coroa alcançando até metade da fronte, próxima dos ocelos; duas manchas 1445 

irregulares, quase quadrangulares, pretas próximas a cada olho. Ocelos cinzas; olhos cinza-1446 

escuros. Fronte amarelo-clara, manchas pretas no centro, duas manchas irregulares pretas 1447 

próximas dos olhos curvadas internamente em direção a região mediana da coroa, ápice curvado 1448 

atingindo os ocelos, largas próximas aos olhos, estreitando em direção aos ocelos, manchas 1449 

pretas abaixo dos ocelos atingindo os olhos, mancha preta irregular abaixo do olhos, na região 1450 

mediana da fronte estendida até o ápice da sutura frontogenal, dupla fileira de manchas pretas 1451 

irregulares na região basal da fronte, mancha marrom-clara triangular na região mediana; clípeo 1452 

com a região apical amarelo-clara, margens pretas próximas da base, porção basal preta com 1453 
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ápice marrom-claro; loro amarelo-claro; gena amarelo-clara, mancha irregular marrom-escura 1454 

próxima do loro, região vítrea esbranquiçada estreita na região mediana. Tórax. Pronoto 1455 

amarelo com mancha triangular marrom-clara na margem anterior com duas manchas 1456 

semicirculares pretas no ápice; mancha estreita circular marrom-clara, em torno das manchas 1457 

triangulares. Escutelo amarelo-claro, duas manchas triangulares laterais marrom-claras, duas 1458 

manchas marrom-claras na região mediana bifurcada no ápice com um braço curvado 1459 

lateralmente, atingindo o sulco pré-apical. Asa anterior hialina, marrom-clara; clavo marrom-1460 

claro com mancha irregular dorsalmente amarelo-clara e ventralmente vermelho-escura com 1461 

base amarelada, da base até próxima do ápice, interrompida na porção mediana; mancha 1462 

irregular dorsalmente amarelo-clara e ventralmente vermelho-escura, da base da asa até a 1463 

metade basal, restrita a região próxima do clavo; ápice da asa com a quarta célula apical com 1464 

mancha irregular marrom-escura no ápice; 3 a célula apical com a metade dorsal do ápice 1465 

marrom-escuro; 2a e 1 a células apicais marrom-claras; veias C+Sc amarelas dorsalmente e 1466 

pretas ventralmente, com puncturas distintas na face dorsal; veias da região anterior marrom-1467 

escuras; ápices das veias R2+3, M1+2 e  M3+4 marrom-claras; metade basal da veia Cu não visível 1468 

em vista dorsal coberta pela mancha basal da asa, com puncturas distintas na face ventral; veias 1469 

anais pouco distinguíveis em vista dorsal, veia 2A com base amarelada em vista ventral. Tórax 1470 

lateralmente amarelo-claro; epímero preto com ápice amarelo-claro; ventralmente amarelo-1471 

claro; pernas amarelo-claras, fêmures de todas as pernas com distinta mancha preta irregular na 1472 

região mediana, ápice de todas as tíbias marrons e região posterior dos tarsômeros marrom. 1473 

Abdômen. Tergitos pretos com porção posterior com faixa larga, menor que a metade dos 1474 

tergitos, amarelo-clara; esternitos pretos com porção posterior com faixa larga, menor que a 1475 

metade do esternitos, amarelo-clara. Terminália. Pigóforo marrom-claro com margem 1476 

posterior amarelo-clara; placas subgenitais pretas com margem posterior marrom-clara. 1477 



112 

 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,2x) que a largura pronotal. Margem anterior da 1478 

coroa arredondada, com comprimento mediano (cerca de 0,1x) menor que o comprimento 1479 

próximo aos olhos, cerca de 0,4x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e 1480 

posterior curvadas superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. 1481 

Fronte, clípeo, gena e loro com aspecto de couro; impressões musculares distintas. Fronte 1482 

convexa, mais larga (1,4x) que longa; distância entre ocelos cerca de 2,7x maior em relação a 1483 

distância ocelocular. Sutura frontogenal reta, curvada em direção do centro da fronte, atingindo 1484 

o ocelo correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,5x maior que a região basal. Gena 1485 

com cerda abaixo de cada olho e com margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a 1486 

porção posterior da fronte. Rostro longo, estendido posteriormente até as coxas metatorácicas. 1487 

Tórax. Pronoto com grupamentos distintos de puncturas na região mediana e nas laterais, 1488 

superfície lateral rugosa, glabro; comprimento do pronoto cerca de 0,4x sua largura, margem 1489 

posterior levemente curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; com uma área 1490 

côncava na região mediana; metade apical rugosa; com comprimento cerca de 0,8x da sua 1491 

largura. Comprimento combinado da coroa e do pronoto cerca de 0,2x menor que o 1492 

comprimento do escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, segunda apical com 1493 

bifurcação na base; duas células anteapicais, célula externa quase tão longa quanto a interna, 1494 

célula externa mais estreita na base; apêndice bem desenvolvido, alcançando a segunda célula 1495 

apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 1496 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, subtriangulares com ápice arredondado, 1497 

levemente curvado dorsalmente, braços laterais com região lateral externa convexa, cerca de 1498 

0,2x maiores que o esternito II, região anterior relativamente retilínea (Fig. 27 A). 1499 

Terminália do macho. Pigóforo triangular com fratura longitudinal na região dorsal atingindo 1500 

a metade do pigóforo, com apódema dorsal na margem anterior, membranoso na porção 1501 
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posterior, não ultrapassando o ápice das asas anteriores em posição de repouso; margem ventral 1502 

côncava (Fig. 27 B e C). Processos látero-basais do Segmento X curtos, em formato triangular 1503 

curvados ventral-posteriormente, não ultrapassando a margem posterior do pigóforo (Fig. 27 1504 

B, C e L). Placa subgenital reniforme, com a metade apical quase que totalmente curvada 1505 

lateralmente, margem lateral com distinta convexidade, mais esclerosada que o restante da peça; 1506 

ápice curvado dorsalmente e arredondado; margem interna e apical recobertas por oito 1507 

macrocerdas longas, na região mediana ventral com uma distinta macrocerda curta e na porção 1508 

apical com duas macrocerdas curtas; e margem externa recoberta por longas microcerdas; 1509 

triangular em vista ventral, cerca 2x mais longa que o pigóforo, fusionadas entre si no terço 1510 

basal; margem ventral recoberta por microcerdas esparsas; região côncava interna em formato 1511 

de “V” (Fig. 27 D e E). Conectivo delgado, cerca 1/3 do comprimento do estilo, em formato de 1512 

“Y”; região mediana côncava, margens laterais e ápice projetados dorsalmente; haste apical 1513 

robusta, relativamente longa, ápice mais esclerosado que a base, ápice projetado dorsalmente, 1514 

globular em vista lateral, sem projeção ventral (Fig. 27 F e G). Estilo delgado e alongado; 1515 

porção anterior do apódema achatado lateralmente; lobo pré-apical presente, levemente 1516 

arredondado, com microcerdas no ápice; ápice da apófise robusta, longa, mais esclerosada que 1517 

o restante de estilo, projetada dorsalmente com ápice curvado ventralmente (Fig. 27 F e H). 1518 

Edeago com apódema dorsal pouco desenvolvido, ápice do apódema projetado posteriormente; 1519 

átrio tão robusto quanto a haste, não tão esclerosado; pré-átrio desenvolvido com região interna 1520 

côncava; haste com a base distintamente inflada, globular; restante da haste tubular, longa, 1521 

estreitando em direção ao ápice, com fileiras de espinhos laterais desde a base até o gonóporo; 1522 

ápice curvado anteriormente, levemente expandido lateralmente; gonóporo apical (Fig. 27 I e 1523 

J). 1524 
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Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-1525 

60º06’55’’W, / 25-13.iii. 2018, Malaise gde [grande], 16m / alt [altura], poente, J.A.Rafael – 1526 

Rede BIA (Fig. 32 F) (1♂ INPA). 1527 

Parátipos. Mesmos dados do holótipo (1♂ INPA, 1♂ MNRJ); idem, 8m / alt [altura], lado 1528 

nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 24.xii.2017-08.i.2018, Malaise gde [grande], 1529 

8 / m alt [altura], lado nascente, JARafael (1♂ 1♀ INPA); idem, 16 m alt [altura], lado nascente, 1530 

JARafael (1♀ MZUSP); idem, 1-15.v.2017, Malaise gde [grande], 8m alt [altura], / lado poente, 1531 

J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 1♀ INPA, 1♀ MNRJ, 1♂ MZUSP, ); idem, 16m alt [altura], / lado 1532 

nascente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 16 m alt [altura], / lado poente, J.A.Rafael 1533 

– Rede BIA (1♂ INPA, 1♂ MNRJ).  1534 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, perna mesotorácica quebrada na altura 1535 

do fêmur. Abdômen dissecado, armazenado em microtubo com glicerina afixado ao alfinete do 1536 

espécime. 1537 

Etimologia. Nome em aposição dedicado ao seu Curica (Raimundo Guimarães), em 1538 

agradecimento pelo incentivo e apoio. 1539 

Discussão. Nannicerus curica sp. nov. possui o padrão de coloração semelhante ao de N. 1540 

gracilis e N. grandis. sp. nov., diferindo das duas espécies pela coloração das manchas da coroa, 1541 

fronte, pronoto e escutelo variando entre marrom-claro e marrom-escuro, enquanto N. gracilis 1542 

as manchas são alaranjadas e em N. grandis as manchas são pretas. N. curica (5,21-5,37 mm) 1543 

é maior que N. gracilis (3,81-4,35 mm) e menor que N. grandis (6,76-6,89 mm). A mancha da 1544 

asa anterior dessa espécie não atinge a margem costal, assim como em N. grandis e diferente 1545 

de N. gracilis. N. curica e N. grandis possuem uma mancha mediana preta nos fêmures de todas 1546 

as pernas enquanto em N. gracilis todas as pernas são uniformemente amarelo-claras. As 1547 
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genitálias de N. curica e N. grandis são semelhantes por possuírem margem posterior do 1548 

pigóforo triangular, sem projeções basais, o Segmento X de ambas possui a metade posterior 1549 

completamente membranosa e o aspecto arredondado do ápice da haste do conectivo. As 1550 

características que diferem N. curica das demais espécies são: projeção interna basal do braço 1551 

do apódema com ápice arredondado; placa subgenital com duas distintas macrocerdas curtas 1552 

no ápice; processo látero-basal do Segmento X com ápice truncado, curvado ventralmente; 1553 

conectivo com região globosa interna não visível lateralmente; átrio do edeago distintamente 1554 

membranoso em relação o apódema e ao pré-átrio e ápice do apódema distintamente triangular, 1555 

robusto e curto. 1556 

Variações (n=2). Comprimento total: 5,21-5,37; comprimento mediano da coroa: 0,22-0,25; 1557 

comprimento da coroa próximo aos olhos 0,26-0,30; largura transocular: 2,10-2,11; largura 1558 

interocular: 1,03-1,04; comprimento mediano do pronoto: 0,61-0,63; comprimento mediano do 1559 

escutelo: 1,09; largura máxima do pronoto: 1,75-1,76; largura máxima do escutelo: 1,49-1,50; 1560 

comprimento da fronte: 1,29-1,44; largura da fronte entre os olhos: 1,09; distância entre os 1561 

ocelos: 0,56-0,57; distância ocelocular: 0,20-0,22; comprimento do clípeo: 0,47-0,53; largura 1562 

apical do clípeo: 0,28-0,29; largura basal do clípeo: 0,29-0,30. Espécime coletado em 8 m 1563 

possui a mancha do clavo mais escura, o padrão de manchas do pronoto mais escuras e evidentes 1564 

e mancha mediana da fronte mais escura e visível em vista dorsal; outro espécime coletado em 1565 

16 m possui a porção posterior da mancha do clavo distintamente avermelhada em vista ventral 1566 

e a mancha mediana da face interna da tíbia posterior mais escura e evidente. 1567 

Comentários. N curica sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de fevereiro, 1568 

março e maio nas alturas de 8 à 16 m. 1569 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 1570 
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 1571 
Figura 26. Nannicerus curica sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 1572 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior, vista dorsal; F. Asa anterior, vista ventral; 1573 
G. Etiqueta. Escala: A, D, E e F: 1 mm; B e C: 0,5 mm. 1574 
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 1575 

Figura 27. Nannicerus curica sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-L. Terminália 1576 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 1577 
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vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 1578 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior; K. Detalhe da haste, vista posterior; L. 1579 
Detalhe do processo látero-basal do Segmento X, vista posterior. Escala 0,2 mm. 1580 

Nannicerus grandis sp. nov. 1581 

(Figs. 28 A-G e 29 A-L) 1582 

Diagnose. Apodema do estinernito II mais curta que o segmento; ápice da placa subgenital com 1583 

três distintas macrocerdas curtas; processo látero-basal do Segmento X com ápice pontiagudo, 1584 

curvado dorsalmente; região globosa do conectivo, não recoberta, visível lateralmente; átrio do 1585 

edeago tão esclerosado quanto o apódema e o pré-átrio e apódema com ápice delgado e 1586 

alongado. 1587 

Medidas (em mm). Macho. Holótipo (Figs. 28 A-F). Comprimento total: 6,89; comprimento 1588 

mediano da coroa: 0,25; comprimento da coroa próximo aos olhos: 0,36; largura transocular: 1589 

2,57; largura interocular: 1,35; comprimento mediano do pronoto: 0,83; comprimento mediano 1590 

do escutelo: 1,36; largura máxima do pronoto: 2,15; largura máxima do escutelo: 1,86; 1591 

comprimento da fronte: 1,93; largura da fronte entre os olhos: 1,35; distância entre os ocelos: 1592 

0,68; distância ocelocular: 0,28; comprimento do clípeo: 0,74; largura apical do clípeo: 0,44; 1593 

largura basal do clípeo: 0,36. 1594 

Descrição. 1595 

Coloração. Cabeça. Coroa amarelo-clara área vítrea desenvolvida atingindo a margem anterior 1596 

da coroa alcançando até metade da fronte, próxima dos ocelos; duas manchas reniformes pretas 1597 

próximas a cada olho; mancha marrom-clara irregular na margem posterior, próximas às 1598 

manchas pretas. Ocelos cinzas; olhos cinza-escuros com região interna avermelhada. Fronte 1599 

amarela, manchas pretas no centro, mancha preta irregular na região apical, na metade da fronte, 1600 

duas manchas irregulares pretas próximas dos olhos curvadas internamente em direção a região 1601 

mediana da coroa, ápice curvado atingindo os ocelos, largas próximas aos olhos, estreitando 1602 
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em direção aos ocelos, manchas pretas abaixo dos ocelos atingindo os olhos, mancha preta 1603 

irregular abaixo do olhos, na região mediana da fronte estendida até o ápice da sutura 1604 

frontogenal, dupla fileira de manchas pretas irregulares na região basal da fronte, mancha 1605 

marrom-clara irregular na região mediana; clípeo com a região apical amarelo-clara, duas 1606 

pequenas manchas triangulares nas laterais, margens pretas próximas da base, região basal 1607 

preta; loro amarelo-claro, com região basal preta atingindo 1/3 da peça; gena amarelo-clara, 1608 

mancha irregular marrom-escura próxima do loro, região vítrea esbranquiçada estreita na região 1609 

mediana; mancha marrom-escura abaixo da antena. Tórax. Pronoto amarelo-escuro com 1610 

mancha preta similar a um tridente, com os braços laterais com ápice arredondado e o braço 1611 

mediano mais larga no ápice, pequenas manchas irregulares pretas próximas dos braços laterais. 1612 

Escutelo amarelo-claro, mancha preta irregular com 4 braços, os dois laterais triangulares e 1613 

braço medianos semitriangulares com bifurcação na região mediana, um braço curvado 1614 

lateralmente e outro estendido em direção a margem posterior do escutelo. Asa anterior hialina, 1615 

marrom-clara; clavo marrom-claro com mancha irregular dorsalmente amarelo-clara e 1616 

pequenas manchas rosadas irregulares na metade basal, apical e próximas das margem posterior 1617 

do clavo e ventralmente vermelho-escura com base amarelada, da base até próxima do ápice, 1618 

interrompida na porção mediana; duas manchas irregulares dorsalmente amarelo-clara e 1619 

ventralmente vermelho-escura, uma na base da asa e outra na metade da asa, restritas a região 1620 

próxima do clavo; ápice da asa com a quarta célula apical com metade apical preta no ápice; 3a 1621 

célula apical com a metade apical marrom-escuro; 2a e 1a células apicais marrom-claras, exceto 1622 

as regiões que margeiam as veias M3 e M4; célula anteapical interna com mancha marrom na 1623 

região mediana; veias C+Sc marrom-claras dorsalmente e pretas ventralmente, com puncturas 1624 

distintas na face dorsal; veias R e M completamente pretas; veia Cu preta, distintamente 1625 

marrom-clara próxima da m-cu2, e marrom na porção apical; veias anais pouco distinguíveis em 1626 

vista dorsal e laranjas em vista ventral, com exceção do ápice da 1A que é não distinguível, 1627 
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com puncturas distintas tanto em vista dorsal quanto ventral. Tórax lateralmente amarelo-claro; 1628 

epímero preto; ventralmente amarelo-claro; pernas amarelo-claras até o ápice da tíbia, marrom-1629 

claro; fêmures de todas as pernas com distinta mancha preta irregular na região mediana, ápice 1630 

da tíbia posterior preto, porção interna preta; região posterior dos tarsômeros marrom-claros. 1631 

Abdômen. Tergitos amarelo-escuros com porção posterior com faixa estreita amarelo-clara; 1632 

esternitos amarelo-escuros com porção posterior com faixa estreita amarelo-clara. Terminália. 1633 

Pigóforo preto; placas subgenitais pretas com margem anterior marrom-clara. 1634 

Cabeça. Cabeça ligeiramente mais larga (1,2x) que a largura pronotal. Margem anterior da 1635 

coroa arredondada, com comprimento mediano (0,3x) menor que o comprimento próximo aos 1636 

olhos, cerca de 0,3x menor que o comprimento pronotal; margens anterior e posterior curvadas 1637 

superficialmente; superfície com aspecto de couro. Olhos reniformes. Fronte, clípeo, gena e 1638 

loro com aspecto de couro; impressões musculares distintas. Fronte convexa, mais longa 1639 

(1,43x) que larga; distância entre ocelos cerca de 2,4x maior em relação a distância ocelocular. 1640 

Sutura frontogenal reta, curvada em direção do centro da fronte, atingindo o ocelo 1641 

correspondente. Clípeo com região apical cerca de 0,2x maior que a região basal. Gena com 1642 

cerda abaixo de cada olho e com margens laterais ligeiramente sinuosas. Loro atingindo a 1643 

porção posterior da fronte. Rostro longo, estendido posteriormente até as coxas metatorácicas. 1644 

Tórax. Pronoto com agrupamentos distintos de puncturas na região mediana e nas laterais, 1645 

margens laterais rugosas, glabro; comprimento do pronoto cerca de 0,4x sua largura, margem 1646 

posterior curvada anteriormente. Escutelo com aspecto de couro; rugoso na metade apical; com 1647 

comprimento cerca de 0,8x da sua largura. Comprimento combinado da coroa e do pronoto 1648 

cerca de 0,4x menor que o comprimento do escutelo. Asa anterior com quatro células apicais, 1649 

segunda apical sem bifurcação na base; duas células anteapicais, célula interna quase o dobro 1650 
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do comprimento da externa, célula externa mais estreita na base; apêndice bem desenvolvido, 1651 

alcançando a segunda célula apical. Fórmula femoral da perna posterior 2 + 0. 1652 

Abdômen. Com par de apódemas no esternito II, com distinta projeção triangular na região 1653 

basal, cerca de 0,2x menor que o esternito II subtriangulares com ápice arredondado (Fig. 29 1654 

A). 1655 

Terminália do macho. Pigóforo triangular com fratura longitudinal na região dorsal atingindo 1656 

¼ do pigóforo, com apódema dorsal na margem anterior, ápice projetado posteriormente, 1657 

afilando em direção a ponta, membranoso na porção posterior, não ultrapassando o ápice das 1658 

asas anteriores em posição de repouso; margem ventral côncava (Fig. 29 B e C). Processos 1659 

látero-basais do Segmento X em formato triangular, curtos e curvados ventralmente, com ápice 1660 

pontiagudo, curvado dorsalmente, não ultrapassando a margem posterior do pigóforo (Fig. 29 1661 

B, C e L). Placa subgenital reniforme, com a metade apical quase que totalmente curvada 1662 

lateralmente; ápice curvado dorsalmente e arredondado; margem interna e apical recobertas por 1663 

10 macrocerdas longas, com duas macrocerdas curtas na margem ventral e três macrocerdas 1664 

curtas na região apical; e margem externa recoberta por cerdas longas e finas; região próxima 1665 

da base com microcerdas relativamente curtas e esparsas; triangular em vista ventral, cerca de 1666 

1,5x mais longa que o pigóforo, fusionadas entre si no terço basal; margem ventral recoberta 1667 

por microcerdas esparsas; região côncava interna em formato de “V” (Fig. 29 D e E). Conectivo 1668 

delgado, cerca 1/3 do comprimento do estilo, em formato de “Y”; região mediana côncava, 1669 

margens laterais e ápice projetados dorsalmente; haste apical robusta e larga, ápice mais 1670 

esclerosado que a base, ápice projetado dorsalmente, duas projeções globulares na região 1671 

mediana do ápice, sem projeção ventral (Fig. 29 F e G). Estilo delgado e alongado; porção 1672 

anterior do apódema achatado lateralmente; lobo pré-apical presente, levemente arredondado, 1673 

com microcerdas no ápice; ápice da apófise robusta, longa, mais esclerosada que o restante de 1674 
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estilo, projetada dorsalmente com ápice curvado ventralmente (Fig. 29 F e H). Edeago com 1675 

apódema dorsal pouco desenvolvido, ápice do apódema projetado posteriormente e afilando em 1676 

direção a ponta, em vista lateral, delgado e alongado; átrio tão robusto quanto a haste, não tão 1677 

esclerosado; pré-átrio desenvolvido com região interna côncava, região ventral mais 1678 

esclerosada que o apódema e o átrio; haste com a base distintamente inflada, globular; restante 1679 

da haste tubular, longa, estreitando em direção ao ápice, com fileiras de espinhos laterais desde 1680 

a base até o gonóporo; ápice curvado anteriormente, levemente expandido lateralmente; 1681 

gonóporo apical (Fig. 29 I, J e K). 1682 

Material examinado. Holótipo. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-1683 

60º06’55’’W, / 24.xii-08.i.2018, Malaise gde [grande], / 16 m alt [altura], lado poente, 1684 

J.A.Rafael (Fig. 34 G) (1♂ INPA).  1685 

Parátipo. idem, 1-15.v.2018, Malaise gde [grande], 8 m alt [altura], / poente, J.A.Rafael – Rede 1686 

BIA (1♂ INPA).  1687 

Condição do holótipo. Espécime colado em triângulo, antena direita quebrada na altura do 1688 

pedicelo. Tórax quebrado, separado do protórax e cabeça, colado junto ao espécime. Perna 1689 

mesotorácica quebrada na altura da coxa. Abdômen dissecado, armazenado em microtubo com 1690 

glicerina afixado ao alfinete do espécime. 1691 

Etimologia. Do latim grandis= ‘largo’, ‘grande’, ‘nobre’, ‘sublime’, ‘magnífico’. Refere-se ao 1692 

seu tamanho, maior que as demais espécies do gênero. 1693 

Variações (n=2). Comprimento total: 6,76-6,89; comprimento mediano da coroa: 0,25-0,30; 1694 

largura transocular: 2,51-2,57; largura interocular: 1,30-1,35; comprimento mediano do 1695 

pronoto: 0,83-0,87; comprimento mediano do escutelo: 1,27-1,36; largura máxima do pronoto: 1696 

2,14-2,15; largura máxima do escutelo: 1,82-1,86; comprimento da fronte: 1,89-1,93; largura 1697 
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da fronte entre os olhos: 1,30-1,35; distância entre os ocelos: 0,67-0,68; distância ocelocular: 1698 

0,27-0,28; comprimento do clípeo: 0,73-0,74; largura apical do clípeo: 0,43-0,44; largura basal 1699 

do clípeo: 0,36-0,37. Espécime coletado em 8 m possui olhos compostos cinza-claros, fronte 1700 

com duas manchas escuras na área vítrea, visíveis em vista frontal, região mediana da fronte 1701 

amarelo-escura e tíbia das pernas posteriores com região mediana preta e ápice completamente 1702 

preto. 1703 

Discussão. Nannicerus grandis sp. nov. possui padrão de coloração semelhante ao das outras 1704 

espécies, difere principalmente pela coloração preta das manchas do escutelo, pronoto, coroa e 1705 

fronte. N. grandis (6,76-6,89 mm) é a maior dentre as espécies do gênero: N. curica (5,21-5,37 1706 

mm) e N. gracilis (3,81-4,35 mm). A mancha da asa anterior dessa espécie não atinge a margem 1707 

costal da asa, assim como em N. curica e difere de N. gracilis. N. grandis difere de N. curica 1708 

por possuir o braço do apódema do esternito II mais estreita; pelo fato de a haste do edeago ser 1709 

quase que uniformemente esclerosada, exceto a região apical, enquanto em N. curica a haste é 1710 

esclerosada até cerca da metade basal. Segmento X difere entre as duas espécies, N. grandis 1711 

possui esse tergito mais largo e a região esclerosada maior que em N. curica, além disso o 1712 

formato do pigóforo é diferente entre as duas espécies: N. grandis possui o pigóforo triangular 1713 

com o ápice relativamente pontiagudo, a região mediana possui uma curva acentuada, com o 1714 

processo anterior mais longo que na espécie N. curica. Os estilos e conectivos dessas duas 1715 

espécies tem basicamente o mesmo formato, diferem no tamanho e devido o apódema do estilo 1716 

da espécie N. grandis ser distintamente mais esclerosada que a de N. curica. As características 1717 

que diferem N. grandis das demais espécies são: apódema do esternito II é menor que o 1718 

segmento; placa subgenital com três distintas macrocerdas curtas no ápice; processo látero-1719 

basal do Segmento X com ápice pontiagudo, curvado dorsalmente; conectivo com região 1720 

globosa interna visível lateralmente; átrio do edeago tão esclerosado quanto o apódema e o pré-1721 

átrio e apódema truncada no ápice.  1722 
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Comentários. N. grandis sp. nov. foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de 1723 

dezembro, janeiro e maio nas alturas de 8 e 16 m. 1724 

Distribuição. Brasil: Amazonas. 1725 

 1726 

Figura 28. Nannicerus grandis sp. nov. holótipo♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 1727 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior; F. Etiqueta. Escala: A, D, E e F: 1 mm; B 1728 
e C: 0,5 mm. 1729 
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 1730 

Figura 29. Nannicerus grandis sp. nov. holótipo♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-L. Terminália 1731 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 1732 
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vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 1733 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior; K. Detalhe da haste, vista posterior; L. 1734 
Detalhe do processo látero-basal do Segmento X, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 1735 

Rotundicerus Maldonado-Capriles, 1977 1736 

Rotundicerus Maldonado-Capriles, 1977c: 323; Maldonado-Capriles, 1984: 99; Dietrich e 1737 

McKamey, 1990: 214 (espécies sul-americanas); Lozada, 1998: 475; Maravalhas e Morais, 1738 

2009: 563; Xue e Zhang 2018: 185; Xue, Dietrich e Zhang 2020: 696 (filogenia de 1739 

Eurymelinae). 1740 

Espécie-tipo: Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977: 324 (Figs. 26-35), por 1741 

designação original. 1742 

Diagnose. “A forma da célula anteapical interna, da primeira célula apical, a cabeça 1743 
globosa e a genitália masculina, especialmente a área membranosa do pigóforo, separa 1744 
Rotundicerus dos demais gênero de Idiocerine. O gênero da Etiópia, Rotifunkia (China, 1745 
1926) possui a área membranosa no pigóforo mais extensa e o restante da genitália difere 1746 
de Rotundicerus.” (Maldonado-Capriles, 1977c). 1747 

Distribuição. Guiana, Brasil: Amazonas (novo registro). 1748 
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 1749 

Figura 30. Mapa com os registros geográficos de Rotundicerus Maldonado-Capriles, 1977. 1750 

Chave de identificação para machos adultos de Rotundicerus 1751 

1.Asa anterior com a segunda célula apical sem bifurcação na base, terceira célula apical com 1752 

ápices das veias R4+5 e M1+2 curvados dorsalmente; pigóforo com apódema anterior dorsal bem 1753 

desenvolvido; área membranosa do pigóforo com pequena placa apical oval 1754 

esclerosada..................................................................................................................................2 1755 

- Asa anterior com segunda célula apical com bifurcação na base, terceira célula apical com 1756 

ápices das veias R4+5 e M1+2 retos; pigóforo com apódema anterior dorsal pouco desenvolvido, 1757 

área membranosa do pigóforo sem placa apical oval esclerosada; placa subgenital arredondada 1758 

com região mediana fortemente curvada lateralmente; haste do edeago curvada anteriormente 1759 

com distinta rugosidade da base até o gonóporo...................Rotundicerus minutus Dietrich, 1760 

1990 1761 
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2. Placa subgenital com formato de concha, inflada na metade apical, margem interna curvada 1762 

dorsalmente; pigóforo com processo basal arredondo projetado em direção da área 1763 

membranosa; edeago robusto, haste com a região mediana reta e a região apical curvada 1764 

anteriormente, fileiras de depressões da metade até o ápice, com uma distinta depressão 1765 

anteapical.............................................................................R. luteus Maldonado-Capriles, 1977 1766 

-. Placa subgenital com formato retangular, igualmente larga, margem interna não curvada 1767 

internamente; pigóforo sem processo basal; edeago delgado, haste com região mediana curvada 1768 

posteriormente e a região apical levemente curvada anteriormente, região mediana rugosa e 1769 

região apical com três depressões distintas......................................R. rubripictus Dietrich, 1990 1770 

Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977 1771 

(Figs. 31 A-E e 32 A-K) 1772 

Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977c: 324 (Figs. 26-35); Dietrich e McKamey, 1773 

1990: 217. 1774 

Holótipo. Macho, British Guiana, Katari sources, January-February 1936, G. A. Hudson 1775 

collector, BM 1936-360, in the BMNH [NÃO EXAMINADO]. 1776 

Localidade-tipo: Guiana, Katari. 1777 

Diagnose com base no material de Manaus. Placa subgenital com formato de concha, inflada 1778 

na metade apical, margem interna curvada dorsalmente; pigóforo com processo basal arredondo 1779 

projetado em direção da área membranosa; edeago robusto, haste com a região mediana reta e 1780 

a região apical curvada anteriormente, fileiras de depressões da metade até o ápice, com uma 1781 

depressão anteapical mais larga na região basal que as demais, com margens projetadas 1782 

lateralmente. 1783 
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Material examinado. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-60º06’55’’W, 1784 

/ 24.xii-08.i.2018, Malaise gde [grande], / solo, lado nascente, JARafael. (1♂ INPA, 1♂ 1785 

MNRJ); idem, solo, lado poente, J.A.Rafael. (1♂ INPA); idem, 8 / m, lado poente, J.A.Rafael 1786 

(2♂ 2♀ INPA, 2♂ 2♀ MNRJ); idem, 16 m alt [altura], lado nascente, JARafael (1♂ 1♀ INPA, 1787 

1♂ 1♀ MZUSP); idem, 16 m. alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (3♂ 1♀ INPA, 2♂ MNRJ); 1788 

idem, 24 m alt [altura], lado nascente, JARafael (1♂ INPA, 2♂ MZUSP); idem, 24 m alt 1789 

[altura], lado poente, J.A.Rafael (1♂ INPA); idem, 25.ii-13.iii.2018, Malaise gde [grande], solo, 1790 

/ lado nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ 1♀ INPA); idem, solo, / lado poente, J.A.Rafael – 1791 

Rede BIA (3♂ 1♀ INPA, 2♂ 2♀ MNRJ, 2♂ 2♀ MZUSP); idem, 8m / alt [altura], lado nascente, 1792 

JARafael – Rede BIA (1♀ INPA); idem, 16m / alt [altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA 1793 

(1♂ 1♀ INPA); idem, 24m / alt [altura], lado nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ 1♀ INPA, 1794 

2♂ MNRJ); idem, 24 / alt [altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA); idem, 1-1795 

15.v.2018, Malaise gde [grande], solo, / nascente, JARafael – Rede BIA (2♀ INPA, 1♀ MNRJ, 1796 

1♀ MZUSP); idem, solo, / poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ 2♀ INPA, 1♂ 1♀ MZUSP); 1797 

idem, 8m alt [altura], / nascente, JARafael – Rede BIA (1♀ INPA); idem, 8m alt [altura], / 1798 

poente, J.A.Rafael – Rede BIA (3♂ INPA); idem, 16m alt [altura], / nascente, JARafael – Rede 1799 

BIA (2♂ 1♀ INPA); idem, 16m alt [altura], / poente, J.A.Rafael – Rede BIA (2♂ 3♀ INPA, 2♂ 1800 

MNRJ); idem, 24m alt [altura], / nascente, JARafael – Rede BIA (1♀ INPA, 1♀ MZUSP); 1801 

idem, 24m alt [altura], / poente, J.A.Rafael – Rede BIA (2♀ INPA, 1♀ MNRJ). 1802 

Variações (n=7♂). Medidas (em mm): comprimento total: 3,50-5,56; comprimento mediano 1803 

da coroa: 0,16-0,27; comprimento da coroa próximo aos olhos 0,15-0,26; largura transocular: 1804 

1,53-2,07; largura interocular: 0,84-1,26; comprimento mediano do pronoto: 0,54-0,76; 1805 

comprimento mediano do escutelo: 0,71-1,10; largura máxima do pronoto: 1,37-1,92; largura 1806 

máxima do escutelo: 1,01-1,49; comprimento da fronte: 1,12-1,35; largura da fronte entre os 1807 

olhos: 0,99-1,27; distância entre os ocelos: 0,38-0,47; distância ocelocular: 0,28-0,37; 1808 
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comprimento do clípeo: 0,33-0,44; largura apical do clípeo: 0,22-0,28; largura basal do clípeo: 1809 

0,31-0,38. Os espécimes coletados no Brasil possuem a veia 1A da asa anterior evidente e com 1810 

puncturas (Fig. 31 E). Os espécimes usados no estudo possuem par de apódemas no esternito 1811 

II, esse carácter não foi estudado por Maldonado-Capriles, segue a descrição dos apódemas: 1812 

subtriangulares com ápice arredondado, curvado dorsalmente, braços laterais com região lateral 1813 

externa convexa, cerca de 0,2x maiores que o esternito II (Fig. 32 A). Diferentemente do 1814 

material analisado por Maldonado-Capriles, 1977c, os espécimes brasileiros possuem um 1815 

processo posterior no pigóforo, próximo da área membranosa (Fig. 32 B e C), a placa subgenital 1816 

possui a região interna curvada dorsalmente (Fig. 32 D), o estilo possui uma região côncava 1817 

próxima do lobo pré-apical (Fig. 32 H) e uma distinta região membranosa na base da haste do 1818 

edeago (Fig. 32 I). Os espécimes coletados no Brasil possuem região posterior do tubo anal 1819 

distintamente membranoso. Alguns espécimes coletados no solo, 16 m e 24 m possuem a fronte 1820 

majoritariamente branca, com a região apical amarelada. Um espécime coletado no solo possui 1821 

o clípeo completamente branco. Todos os espécimes coletados possuem área vítrea da fronte 1822 

bastante distinta e todos possuem duas distintas manchas transparentes reniforme na região 1823 

mediana da gena, próxima da inserção da antena. Alguns espécimes brasileiros possuem uma 1824 

mancha amarela que cobre cerca ½ dos olhos compostos e um espécime coletado em 24 m 1825 

possui os olhos compostos completamente amarelos, os ocelos variaram de cinza a preto e 1826 

alguns espécimes possuem a região da inserção dos ocelos vermelha. Em alguns espécimes a 1827 

metade apical da veia 1A da asa anterior vermelha. 1828 

Discussão. R. luteus é relativamente maior que as outras duas espécies do gênero, com tamanho 1829 

variando entre 3,50-5,56 mm (4,80 mm medida dada por Maldonado-Capriles, 1977c para o 1830 

holótipo da espécie), enquanto R. minutus varia entre 2,70-3,09 mm e R. rubripictus varia entre 1831 

3,90-4,10 mm. O padrão de coloração das espécies de R. luteus difere das demais espécies, 1832 

enquanto essa espécie tem a cabeça majoritariamente amarela e/ou branca, pronoto e escutelo 1833 
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amarelos, asas hialinas marrom-claras com uma mancha vermelha na metade da margem costal, 1834 

R. minutus é majoritariamente marrom e marrom-escuro com asas hialinas marrom-claras, já R. 1835 

rubripictus possui coloração predominantemente amarelo-clara com listras vermelhas na coroa, 1836 

pronoto, clavo e na sutura claval e três manchas laranjas no escutelo, além do padrão de 1837 

coloração da asa com manchas hialinas brancas e porção apical das veias, pretas. R. luteus e R. 1838 

rubripictus possuem a segunda célula apical da asa anterior sem bifurcação na base e a terceira 1839 

célula apical com ápices das veias R4+5 e M1+2 curvados dorsalmente. Quanto a genitália, R. 1840 

luteus e R. rubripictus possuem semelhanças quanto o formato do pigóforo, que é triangular e 1841 

a presença do apódema anterior dorsal, área membranosa do pigóforo com pequena placa apical 1842 

oval esclerosada, o formato e tamanho dessa placa varia entre as duas espécies e está ausente 1843 

na espécie R. minutus, o formato e a com depressões na haste do edeago é similar entre R. luteus 1844 

e R. rubripictus, porém em R. luteus o edeago é relativamente mais robusto e a haste com a 1845 

região mediana reta e a região apical curvada anteriormente, enquanto em R. rubripictus a haste 1846 

é curvada posteriormente e o ápice curvado anteriormente. As características que diferem R. 1847 

luteus das demais espécies do gênero são: placa subgenital com formato de concha, margem 1848 

interna curvada dorsalmente; pigóforo com processo basal arredondo projetado em direção da 1849 

área membranosa; edeago robusto, fileiras de depressões da metade até o ápice da haste, com 1850 

uma depressão anteapical mais larga na região basal, com margens laterais projetadas 1851 

lateralmente. 1852 

Comentários. Ilustrações da cabeça em vista dorsal e frontal, pronoto, escutelo, asa e terminália 1853 

masculina podem ser consultadas em Maldonado-Capriles (1977c). Segundo o mesmo autor, 1854 

parátipos constam nas Coleções do Museu Britânico de História Natural (BMNH) em Londres, 1855 

Inglaterra e na Coleção de J. Maldonado-Capriles (JMC), um macho foi coletado na mesma 1856 

data do holótipo e outro macho foi coletado em agosto de 1934 por Hudson, depositado na 1857 

coleção JMC. No Brasil até o momento não havia registros de R. luteus, essa espécie foi 1858 
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registrada para o bioma Amazônia, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março nas 1859 

alturas do solo até 24 m. 1860 

Distribuição. Guiana: Katari Sources, New River, Brasil: Amazonas (novo registro). 1861 

1862 
Figura 31. Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. 1863 
Coroa, pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior. Escala: A, D e E: 1 mm; B e C: 1864 
0,5 mm. 1865 
 1866 
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 1867 

Figura 32. Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-K. 1868 
Terminália masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa 1869 
subgenital, vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista 1870 
lateral; H. Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior; K. Haste do edeago em detalhe, 1871 
vista posterior. Escala: 0,2 mm. 1872 
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Rotundicerus minutus Dietrich, 1990 1873 

(Figs. 33 A-E e 34 A-J) 1874 

Rotundicerus minutus Dietrich, 1990: 214 (Figs.1-2, 29); Maravalhas e Morais, 2009: 563. 1875 

Holótipo. Macho, GUIANA: Demerara/Co., ca 5 km N of/ Kairuni Creek,/G’town-Linden: 1876 

Hwy, ca km 71, 3QAug 1987, ca 50m/C.H. Dietrich; C. H. Dietrich/ lot # 87-559; DIETRICH 1877 

RES./ 16-88-348e; HOLOTYPE/ Rotundicerus/minutus/Dietrich (USNM, on indefinite loan 1878 

from NCSU) [NÃO EXAMINADO]. 1879 

Localidade-tipo: Guiana, Demerara. 1880 

Diagnose com base no material de Manaus. Asa anterior com segunda célula apical com 1881 

bifurcação na base presente, terceira célula apical com ápices das veias R4+5 e M1+2 retos; 1882 

pigóforo com apódema anterior dorsal pouco desenvolvido; placa subgenital arredondada com 1883 

região mediana fortemente curvada lateralmente, semicircular em vista lateral; haste do edeago 1884 

curvada anteriormente com distinta rugosidade da metade apical até o gonóporo. 1885 

Material examinado. BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-2, / km-14, 2º35’21’’S-60º06’55’’W, 1886 

/ 24.xii-08.i.2018, Malaise gde [grande], 8 / m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (8♂ 2♀ 1887 

INPA, 6♂ 1♀ MNRJ, 6♂ 1♀ MZUSP); idem, 8 / m alt [altura], lado nascente, JARafael (1♂ 1888 

INPA); idem, 16 m alt [altura], lado nascente, JARafael (1♀ INPA); idem, 32 m alt [altura], 1889 

lado nascente, JARafael (1♀ INPA); idem, 32 m alt [altura], lado poente, J.A.Rafael (1♀ 1890 

INPA); idem, 25.ii-13.iii.2018, Malaise gde [grande], 8m / alt [altura], lado nascente, JARafael 1891 

– Rede BIA (2♂ INPA, 1♂ MZUSP); idem, 8m / alt [altura], lado poente, J.A.Rafael – Rede 1892 

BIA (2♂ INPA, 2♂ MNRJ); idem, 1-15.v.2018, Malaise gde [grande], solo, / poente, J.A.Rafael 1893 

– Rede BIA (1♀ INPA, 1♀ MNRJ); idem, 8m alt [altura], / nascente, JARafael – Rede BIA 1894 

(3♂ INPA, 2♂ MNRJ, 2♂ MZUSP); idem, 8m alt [altura], / poente, J.A.Rafael – Rede BIA 1895 
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(1♂ INPA, 2♂ MNRJ); idem, 16m alt [altura], / nascente, JARafael – Rede BIA (1♂ INPA); 1896 

idem, 16m alt [altura], / poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♂ INPA, 1♂ MZUSP); idem, 24m alt 1897 

[altura], / poente, J.A.Rafael – Rede BIA (1♀ INPA). 1898 

Variações (n=5). Medidas (em mm): comprimento total: 2,70-3,09; comprimento mediano da 1899 

coroa: 0,15-0,24; comprimento da coroa próximo aos olhos 0,16-0,24; largura transocular: 1900 

1,05-1,22; largura interocular: 0,64-0,75; comprimento mediano do pronoto: 0,31-0,44; 1901 

comprimento mediano do escutelo: 0,67-0,76; largura máxima do pronoto: 1,00-1,16; largura 1902 

máxima do escutelo: 0,85-0,96; comprimento da fronte: 0,68-0,77; largura da fronte entre os 1903 

olhos: 0,67-0,76; distância entre os ocelos: 0,23-0,27; distância ocelocular: 0,17-0,19; 1904 

comprimento do clípeo: 0,17-0,29; largura apical do clípeo: 0,17-0,22; largura basal do clípeo: 1905 

0,17-0,18. Os espécimes coletados no Brasil possuem coloração do escutelo com a metade 1906 

anterior variando de marrom-escuro a preto e metade posterior variando de marrom-claro a 1907 

amarelo (Fig. 27 A e C), enquanto o material analisado por Maldonado-Capriles possui a 1908 

metade anterior do escutelo amarelo. Os espécimes usados no estudo possuem par de apódemas 1909 

no esternito II, esse carácter não foi estudado por Dietrich, segue a descrição dos apódemas: 1910 

subtriangulares com ápice arredondado, curvado dorsalmente, braços laterais com região lateral 1911 

externa convexa, região interna da base dos braços laterais com projeção triangular projetada 1912 

internamente, cerca de 0,2x maiores que o esternito II (Fig. 34 A). Diferentemente do material 1913 

analisado por Dietrich, 1990, nos espécimes brasileiros a metade posterior da região dorsal do 1914 

pigóforo e a metade ventral do Segmento X são membranosas (Fig. 34 B e C) e uma distinta 1915 

projeção dorsal na base da haste do edeago (Fig. 34 I). Alguns dos espécimes coletados no 1916 

Brasil não possuem divisão evidente em a fronte e o clípeo, e a cor dos ocelos variou entre cinza 1917 

e preto e alguns espécimes possuem a região interna dos olhos compostos vermelha. Um 1918 

espécime coletado em 8 m possui coloração geral do corpo mais clara que os demais, em 1919 

especial a fonte, com as laterais amarelo-claras e a região mediana marrom, clípeo e o loro 1920 



136 

 

marrons e a gena amarelo-clara, as tíbias posteriores pretas com a base marrom-clara e os 1921 

tarsômeros pretos. 1922 

Discussão. R. minutus é a menor dentre as espécies do gênero, com tamanho variando entre 1923 

2,70-3,09 mm (2,80-3,10 mm medida dada por Dietrich, 1990 para o material tipo da espécie), 1924 

enquanto R. luteus varia entre 3,50-5,56 mm e R. rubripictus varia entre 3,90-4,10 mm. O 1925 

padrão de coloração das espécies de R. minutus difere das demais espécies, enquanto essa 1926 

espécie tem a cabeça majoritariamente marrom e fronte com metade basal preta, gena, clípeo e 1927 

loro predominantemente pretos, pronoto marrom, escutelo preto com região apical marrom-1928 

clara, asas hialinas marrom-claras com uma mancha preta na metade da margem costal e 1929 

distintas manchas hialinas na célula anteapical interna, na base do clavo e na segunda célula 1930 

apical, R. luteus é majoritariamente amarelo e/ou branco com asas hialinas marrom-claras e 1931 

uma distinta mancha vermelha na metade da margem costal, já R. rubripictus possui coloração 1932 

predominantemente amarelo-clara com listras vermelhas. R. minutus possui a segunda célula 1933 

apical da asa anterior com bifurcação na base e a terceira célula apical com ápices das veias 1934 

R4+5 e M1+2 retos, enquanto R. luteus e R. rubripictus possuem a segunda célula apical da asa 1935 

anterior sem bifurcação na base e a terceira célula apical com ápices das veias R4+5 e M1+2 1936 

curvados dorsalmente. Quanto a genitália R. minutus possui o estilo mais robusto, em especial 1937 

a metade posterior, enquanto as demais espécies possuem o estilo mais delgado. As 1938 

características que diferem R. minutus das demais espécies do gênero são: pigóforo com 1939 

apódema anterior dorsal pouco desenvolvido, área membranosa do pigóforo sem placa apical 1940 

oval esclerosada; placa subgenital arredondada com região mediana fortemente curvada 1941 

lateralmente, semicircular em vista lateral; haste do edeago curvada anteriormente com distinta 1942 

rugosidade da metade apical até o gonóporo. 1943 
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Comentários. Ilustrações da cabeça em vista dorsal e frontal, pronoto, escutelo, asa e terminália 1944 

masculina podem ser consultadas em Dietrich e McKamey (1990). Segundo os autores, 1945 

parátipos constam nas Coleções do Museu Nacional de História Natural (USNM) em 1946 

Washington, EUA e na Coleção de Insetos, Universidade do estado da Carolina do Sul (NCSU) 1947 

em Raleigh, EUA, seis fêmeas e um macho foram coletados na mesma localidade do holótipo 1948 

e um macho e uma fêmea de Bartica, Mazaruni-Potaro, Guiana depositados na Coleção de 1949 

Stuart H. McKamey (SHMC). No Brasil até o momento não havia registro de R. minutus, essa 1950 

espécie foi registrada para o bioma Amazônia, nos meses de dezembro e janeiro nas alturas de 1951 

8 à 32 m. 1952 

Distribuição. Guiana: Demerara, Mazaruni-Portaro, Brasil: Amazonas (novo registro). 1953 
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 1954 

Figura 33. Rotundicerus minutus Dietrich, 1990♂. A. Corpo hábito dorsal; B. Cabeça, vista frontal; C. Coroa, 1955 
pronoto e escutelo, vista dorsal; D. Corpo, vista lateral; E. Asa anterior. Escala: A, D e E: 1 mm; B e C: 0,5 mm. 1956 
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 1957 

Figura 34. Rotundicerus minutus Dietrich, 1990♂. A. Apódemas do esternito II, vista dorsal; B-J. Terminália 1958 
masculina: B. Pigóforo+Tubo Anal, vista lateral; C. Pigóforo+Tubo Anal, vista posterior; D. Placa subgenital, 1959 
vista lateral; E. Placa subgenital, vista ventral; F. Conectivo e estilo, vista dorsal; G. Conectivo, vista lateral; H. 1960 
Estilo, vista lateral; I. Edeago, vista lateral; J. Edeago, vista posterior. Escala: 0,2 mm. 1961 

 1962 
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CONCLUSÃO 1963 

A análise do material coletado permitiu um incremento de mais de 41% na riqueza de 1964 

espécies de Eurymelinae para o país que passou de 29 para 41 espécies registradas. Para 1965 

Chiasmodolini, esse acréscimo foi de 133,33% passando de nove para 21 espécies registradas 1966 

para o país, e de mais de 1200% no conhecimento da tribo no Amazonas. A riqueza da 1967 

subfamília no país certamente é maior do que a conhecida atualmente, levando em consideração 1968 

que além das 12 espécies registradas, há mais 115 espécies que não foram identificadas em 1969 

nível específico. Ressaltando que o material foi coletado em apenas um ponto do estado do 1970 

Amazonas, havendo escassez de material coletado em diversos estados do país. 1971 

As estruturas da terminália masculina são determinantes para a distinção entre as 1972 

espécies, principalmente nas espécies com morfologia externa extremamente semelhantes, 1973 

sendo difícil a identificação com base em fêmeas. É importante ressaltar que diversos dos 1974 

gêneros de Eurymelinae possuem espécies crípticas, não sendo fácil o trabalho de associação 1975 

entre machos e fêmeas desse grupo, logo são necessários estudos mais focados nas diferenças 1976 

e associações entre machos e fêmeas e análises moleculares. 1977 

Barolineocerus foi registrado pela primeira vez no Amazonas, enquanto que 1978 

Luteobalmus, Maynacerus, Nannicerus, Rotundicerus foram registrados pela primeira vez para 1979 

o Brasil. Dentre os gêneros Rotundicerus foi o mais abundante nas coletas, sendo que 1980 

Rotundicerus minutus é a única espécie dentre as coletadas que teve ao menos um indivíduo 1981 

coletado em cada uma das alturas.  1982 

As chaves de identificação, descrições e diagnoses fornecidas permitirão a identificação 1983 

das espécies registradas para o Amazonas e fornecerão suporte para o desenvolvimento de 1984 

trabalhos futuros com Chiasmodolini. 1985 
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ABSTRACT 

The differences between the vertical strata of a forest allows the exploration of their resources 

by vary organism. Among them, one of the subfamilies of Cicadellidae can be highlighted, 

which are arboreal leafhoppers worldwide distributed, and in Brazil there are records of two 

tribes (Idiocerini and Chiasmodolini) and in Amazonas State just one specie of Chiasmodolini. 

A faunistic analysis and vertical stratification study of Eurymelinae was conducted based on 

material collected in the Tropical Forestry Experimental Station tower, Manaus, Amazonas, 

Brazil in five different heights, from ground up to 32 m. The specimens were mounted, 

identified, dissected and illustrated, in part, due the large volume of specimens (9094) e species 

collected (127). More than 9,000 specimens of Eurymelinae were collected from ground up to 

32m, and the 24m height presented the higher concentration of and the 8m height presented the 

higher richness, while the smallest number of species was collected in the soil. Discussion of 

vertical distribution, of the loss in quantity of information, richness, when the collections are 

restricted to ground level are also provided. 

 

mailto:danielpraciano96@gmail.com
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RESUMO 

As diferenças existentes entre os diversos estratos verticais de uma floresta permitem a 

exploração dos mais variados recursos por diversos organismos. Dentre os quais pode se 

destacar uma das subfamílias de Cicadellidae, Eurymelinae, que são cigarrinhas arbóreas 

distribuídas em todo o mundo, sendo que no Brasil há registros para duas tribos (Idiocerini e 

Chiasmodolini) e no Amazonas apenas de uma espécie de Chiasmodolini. Um estudo de análise 

faunística e estratificação vertical de Eurymelinae foi conduzido com base em material coletado 

na torre da Estação Experimental de Silvicultura Tropical, Manaus, Amazonas, Brasil em cinco 

alturas diferentes, desde o solo até 32m. Os espécimes foram montados, identificados, 

dissecados e ilustrados, em parte, devido ao grande volume de espécimes (9094) e espécies 

coletadas (127). Foram coletados mais de 9000 espécimes de Eurymelinae desde o solo até 32 

m, sendo que houve maior concentração de abundância na altura de 24 m e maior riqueza de 

espécies coletadas na altura de 8m, enquanto que o menor número de espécies foi coletado no 

solo. Para cada altura foram feitas discussões sobre a distribuição das espécies, sobre a 

quantidade de informação, em riqueza, que se perde restringindo coletas ao nível do solo são 

fornecidas. 
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INTRODUÇÃO 

A floresta tropical possui diferenças nos fatores bióticos e abióticos (Baborsa et al. 

2020; Szarzynski e Anhuf, 2001; Souza e Souza 2004). Com isso existem diferentes 

classificações dos estratos desde o solo até o topo das árvores (Gallery 2014). Duvigneaud 

(1980) propôs uma classificação dos estratos da floresta tropical, onde ela é dividida em: A- 

Estrato Emergente (com árvores com altura entre 50-65 m); B- Estrato Disperso (englobando 

as árvores que com altura entre 20-40 m); C- Estrato Denso e Contínuo (com plantas de 5-16 

m metros de altura); D- Estrato Arbustivo (com espécies de até 5 m de altura); E- Estrato 

Herbáceo (composto por espécies herbáceas que atingem entre 30-70 cm de altura). Ressaltando 

que a composição dos estratos varia de acordo com a floresta, bem como as espécies podem 

ocupar diferentes estratos ao longo do seu ciclo de vida (Micolis et al. 2016). 

Diversos trabalhos com estratificação vertical usam a comparação entre estratos 

extremos da floresta, especificamente entre o sub-bosque (nível do solo) e o dossel, que já foi 

abordada para alguns grupos de insetos. Para Lepidoptera, Freitas (2014) em uma floresta 

ombrófila densa no Pará, nas alturas de 2 e 30 m e por Muhelni et al. (2016) em uma área de 

floresta primária na Indonésia, nas alturas de 1,5 e 27m. Para Hymenoptera Vilhena (2013) 

realizou um trabalho em uma floresta de várzea no Amapá, nas alturas de 1,5 e 25 m. Todos 

esses trabalhos demonstraram que existe diferença entre as alturas estudadas, tanto em relação 

a composição de espécies quanto em relação a abundância. 

Outros trabalhos abrangeram estudos de estratificação investigando alturas além do sub-

bosque e dossel. Como é o caso de Lopes et al. (1983), com Diptera em Manaus (AM) a nível 

do solo, 1, 6 e 11 metros. Davis et al. (2011) com Coleoptera em uma área de floresta tropical 

na Indonésia, nas alturas de 1, 10, 20 e 30 m; e no trabalho de Weiss et al. (2019) em áreas de 

floresta tropical do Panamá e floresta temperada da República Tcheca, nas alturas de 0, 1,3, 7, 

14, 21 e 28 m. Em todos esses trabalhos houve diferença entre as alturas estudadas, tanto em 
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relação a composição de espécies quanto em relação a abundância e para praticamente todas as 

alturas haviam espécies restritas. 

Apesar dos avanços com esse tema, diversos grupos de insetos ainda são pouco 

estudados, como é o caso de Hemiptera, dentre os quais pode se destacar a subfamília 

Eurymelinae, que é composta por espécies arbóreas (Sirinivasa et al. 2017; Knight 2010). Para 

região neotropical e para o Brasil os trabalhos com essa subfamília focam principalmente na 

descrição de novas espécies, sendo que estudo sobre distribuição vertical são fundamentais para 

a investigação da biodiversidade e para se atingir um conhecimento satisfatório, especialmente 

em ambiente amazônico. Dessa forma o objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo da 

análise faunístia e estratificação vertical de Eurymelinae ao longo de um eixo vertical em um 

ponto de floresta ombrófila densa no município de Manaus. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de coleta 

As coletas foram realizadas em uma torre de observação da Estação Experimental de 

Silvicultura Tropical (EEST) do INPA, situada no km 14 no núcleo da vicinal ZF-2 (2°35'21"S, 

60°06'55"W) (Figura 35). A EEST é delimitada: ao norte pelas terras da Comissão Executiva 

do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e estrada ZF-2; ao sul pelas terras do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) (Lima et al. 2007), a oeste 

pelo Rio Cuieiras e a leste pela Rodovia BR-174, Manaus-Boa Vista (Jardim e Hosokawa 

1986).  

Na área de estudo o clima predominante é o tipo “Am” de acordo com a classificação 

de Köppen, sendo considerado tropical chuvoso, quente e úmido durante todo o ano (Kottek et 

al. 2006). A temperatura média anual é de 26,7ºC, com mínima de 23,3ºC e máxima de 31,4ºC; 

a umidade relativa do ar é de aproximadamente 80%, com média de precipitação anual de 2.286 



152 

 

mm; o período chuvoso vai de dezembro a maio e o período menos chuvoso de junho a 

novembro (Barbosa et al. 2015). O mês mais úmido é março com média de 90,9% de umidade 

relativa do ar e o mês com menor umidade é setembro com média de 79,9% (Silva et al. 2016). 

A vegetação da área é do tipo Floresta Tropical Úmida Densa de Terra-firme, com 

altitude média de 124 m em relação ao nível do mar, com relevo plano e algumas áreas 

oscilando para ondulado (Silva et al. 2016). A torre (6 x 6 x 40 m) fica localizada numa área de 

paisagem típica da Amazônia, com árvores emergentes que atingem até 50 m de altura (Lourido 

et al. 2018). Nesse tipo de floresta os estratos médio e inferior são indistinguíveis, porém a 

altura média do dossel da área é de 28,6 m (Higuchi et al. 2009). Uma descrição detalhada da 

flora da estação pode ser encontrada em Martins et al. (2006). 

 
Figura 35. Mapa de localização da torre na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, Manaus, Amazonas, 

Brasil. 

Amostragem 

O modelo de armadilha utilizado foi Malaise modelo Gressitt e Gressitt (1962) (Figura 

36). A armadilha consiste em: uma tenda de nylon aberta, forte, resistente e leve. Possui 6 m de 

comprimento e aproximadamente 2,5 m de altura, amarradouros reforçados nas extremidades e 

no meio; suas partes consistem em um anteparo mediano no sentido longitudinal, dois anteparos 
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transversais nas extremidades, uma cobertura tipo telhado de duas águas, mais baixa no meio e 

mais alta nas extremidades. Em cada extremidade os cantos superiores do anteparo mediano, 

do teto e da extremidade se estendem formando um cone onde é acoplado um frasco coletor 

preso ao tecido por meio de uma braçadeira; a sustentação da armadilha é feita por uma corda 

resistente que corre pela parte superior, passa pelos suportes externos dos frascos coletores e é 

amarrada em estruturas resistentes. As outras partes da armadilha são facilmente esticadas, ou 

armadas, por meio de cordas finas que partem das extremidades e podem ser amarradas em 

estruturas resistentes nas proximidades. 



154 

 

 

Figura 36. A-C. Armadilha Malaise modelo Gressitt & Gressitt. A-Montada no nível do solo. B e C- Montada na 

Torre a 32 metros de altura, ZF-2, EEST, Manaus, Amazonas, Brasil. (Fonte: J.A. Rafael, 2017). 

As coletas foram realizadas de setembro de 2017 a outubro de 2018. Foram utilizadas 

cinco armadilhas de interceptação de voo, instaladas na torre da EEST (40 m de altura e 6 X 6 

m de largura). As armadilhas foram monitoradas a cada 15 dias, sendo duas coletas por mês. 

No total foram realizadas 28 coletas, em cinco alturas: solo, 8 m, 16 m, 24 m e 32 m (Figura 

37). Cada armadilha com frascos do lado poente e nascente individualizados, totalizando 280 
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amostras. Dessas, três amostras quinzenais de todos os estratos (= 30 amostras) foram utilizadas 

para análise, cada coleta selecionada com um intervalo de três quinzenas. 

 

Figura 37. Desenho esquemático da Torre da ZF-2, EEST. 

Análise de dados 

Os dados amostrais são não independentes, tanto espacial quanto temporalmente, devido 

as coletas terem sido realizadas em apenas um ponto da floresta e foram feitas repetições 

mensais no mesmo ponto de coleta. Esta é uma análise preliminar do material, sendo assim os 

resultados dessa análise permitirão levantar hipóteses que poderão ser testadas com a triagem 

de todo o material das coletas ou com coletas mais amplas. Segue abaixo as análises realizadas: 

Análise faunística 

Foram utilizados os seguintes parâmetros faunísticos: riqueza (S), abundância (N), 

dominância de Berger-Parker (BP) e constância (C). 
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 Riqueza (S): 

A riqueza de espécies é um dos conceitos mais simples de diversidade de espécies, que 

consta, basicamente, do número de espécies encontradas na comunidade ou região (Krebs 

2014). 

 Abundância (N): 

Abundância ou densidade é o número de espécimes encontrados/coletados em uma 

unidade de área (Schowalter 2011). 

 Dominância de Berger-Parker (D): 

As categorias de dominância de Berger-Parker (BP) foram calculadas e classificadas 

segundo Ott e Carvalho (2001). Sendo calculada pela seguinte fórmula: 

D=
𝑖

𝑇
∗ 100 

Onde: 

i= total de indivíduos de uma espécie. 

T= total de indivíduos coletados. 

Onde:  

- X>10% - Eudominante;  

- 5%<X<10% - Dominante;  

- 2%<X<5% - Subdominante;  

- 1%<X<2% - Eventual;  

- X<1% - Rara. 

 Constância (C): 
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Para o cálculo de constância, foi usada a metodologia de Bodenheimer, apresentada por 

Silveira-Neto et al. (1976). A partir dos resultados foram estabelecidas as categorias de 

constância das espécies. Sendo calculada pela seguinte fórmula: 

C =
𝑝

N
∗ 100 

Onde: 

p= o número de coletas onde ocorre a espécie estudada. 

N= o total de coletas efetuadas. 

Onde: 

- X>50% - Constante; 

- 50%>X>25% - Acessória; 

- X<25% - Acidental. 

No caso desse cálculo, ele será diferenciado para a coleta total (levando em consideração 

apenas as cinco alturas) e para as alturas (levando em consideração as alturas e as orientações). 

Curva de Rarefação 

Para comparar a riqueza de espécies entre as alturas amostradas foram criadas curvas de 

rarefação. A análise e o gráfico foram gerados utilizando a linguagem de computação R (R Core 

Team 2019), utilizando os pacotes vegan (Oksanen et al. 2020) e ggplot2 (Wickhan 2016). Para 

traçar a curva de rarefação foi utilizada função rarecurve do pacote vegan, para traçar a curva 

de rarefação pelo número de indivíduos coletados. 

RESULTADOS 

Durante o período de coleta nas cinco alturas (solo, 8m, 16m, 24m e 32m) foram 

coletados 9094 indivíduos de Eurymelinae distribuídos em 127 espécies/morfoespécies (Tabela 
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2). Isso se deve ao fato de que para a identificação em nível de tribo, gênero e espécie de 

Eurymelinae é necessário o estudo da genitália, que não pôde ser realizado para todo o material, 

dessa forma as demais espécies foram identificadas apenas em nível de subfamília 

(Eurymelinae), sendo nomeadas como “morfoespécie” e serão tratadas dessa forma ao longo 

do trabalho. Dentre os 127 táxons coletados, foram identificadas 12 espécies de Chiasmodolini 

distribuídas nos gêneros: Barolineocerus Freytag, 2008 (S=2), Luteobalmus Maldonado-

Capriles, 1977 (S=1), Maynacerus Lozada, 1998 (S=4), Nannicerus Maldonado-Capriles, 1977 

(S=3) e Rotundicerus Maldonado-Capriles, 1977 (S=2) que foram discutidas anteriormente.  

Considerando que a altura média do dossel da EEST é de 28,6 (Higuchi et al. 2009), 

com árvores emergentes que atingem até 50 m de altura (Lourido et al. 2018), a divisão da 

floresta em estratos é bastante similar ao proposto por Duvigneaud (1994), logo tem-se para a 

EEST: a altura do solo corresponde aos estratos E e D (herbáceo e arbustivo) ou sub-bosque; 

as alturas de 8 e 16m correspondem ao estrato C (denso e contínuo) ou estrato intermediário; 

as alturas de 24 e 32m correspondem ao estrato B (disperso) ou dossel. Como no presente 

trabalho não foram realizadas coletas acima de 32m, logo não foi explorado o estrato A 

(emergente) da EEST. 

Tabela 2. Riqueza (S), abundância (N), dominância (E= Eudominante, D= Dominante, Sd= Subdominante, Ev= 

Eventual e R= Rara) e constância (A= Acidental, B= Acessória e C= Constante) de Eurymelinae (Hemiptera: 

Cicadellidae) coletados com armadilha Malaise em cinco alturas (solo, 8m, 16m, 24m e 32m) na EEST, Amazonas, 

Brasil, no período de dezembro de 2017 a maio de 2018. 

Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

EURYMELINAE (S=127) 

(N=160; 

S=30) 

(N=1024; 

S=83) 

(N=1364; 

S=83) 

(N=5115; 

S=72) 

(N=1105; 

S=38) 

(N=9094; 

S=125) 

Barolineocerus dercyae sp. nov.   9(R)(C) 4(R)(B) 2(R)(B)   15 
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Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

Barolineocerus vidalarum sp. 

nov.   21(Ev)(C) 4(R)(C) 6(R)(C)   31 

Luteobalmus taurus sp. nov. 34(E)(C) 50(Sd)(C) 18(Ev)(C)     102 

Maynacerus apiculus sp. nov.   1(R)(A) 2(R)(A)     3 

Maynacerus concavus sp. nov.   2(R)(B)       2 

Maynacerus pallidus sp. nov. 2(R)(A) 3(R)(B) 10(R)(B)     15 

Maynacerus spinulus sp. nov.     2(R)(B) 2(R)(A)   4 

Morfoespécie 1 6(Sd)(C) 6(R)(C)   1(R)(A)   13 

Morfoespécie 2 19(D)(C) 2(R)(A) 2(R)(B) 5(R)(C) 1(R)(A) 29 

Morfoespécie 3 28(E)(C) 136(E)(C) 39(Sd)(C) 9(R)(C) 1(R)(A) 213 

Morfoespécie 4     1(R)(A)     1 

Morfoespécie 5     2(R)(A)     2 

Morfoespécie 6   6(R)(B) 2(R)(A)     8 

Morfoespécie 7 24(E)(C) 35(Sd)(C) 7(R)(C)   2(R)(A) 68 

Morfoespécie 8 1(R)(A) 6(R)(C) 6(R)(C) 1(R)(A)   14 

Morfoespécie 9 1(R)(A) 4(R)(C) 1(R)(A)     6 

Morfoespécie 10   14(Ev)(C) 1(R)(A) 1(R)(A)   16 

Morfoespécie 11   10(R)(C) 19(Ev)(C) 2(R)(B)   31 

Morfoespécie 12   19(Ev)(C) 4(R)(C) 2(R)(B)   25 

Morfoespécie 13 5(Sd)(B) 18(Ev)(C) 20(Ev)(C) 2(R)(A)   45 

Morfoespécie 14   72(D)(C) 76(D)(C) 27(R)(C)   175 

Morfoespécie 15   22(Ev)(C) 10(R)(C)     32 

Morfoespécie 16 13(D)(C) 46(Sd)(C) 32(Sd)(C) 53(Ev)(C) 3(R)(B) 147 

Morfoespécie 17 2(R)(A) 7(R)(C) 2(R)(B) 8(R)(C) 4(R)(C) 23 

Morfoespécie 18   27(Sd)(C) 41(Sd)(C) 3(R)(C)   71 

Morfoespécie 19   12(Ev)(A) 2(R)(A)   1(R)(A) 15 

Morfoespécie 20 4(Ev)(C) 103(D)(C) 52(S)(C) 76(Ev)(C) 27(S)(C) 262 

Morfoespécie 21   2(R)(A)       2 
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Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

Morfoespécie 22 4(Ev)(B) 15(Ev)(C) 18(Ev)(C) 13(R)(B) 7(R)(C) 57 

Morfoespécie 23   52(Sd)(C) 248(E)(C) 976(E)(C) 26(Sd)(C) 1302 

Morfoespécie 24 1(R)(A) 2(R)(A) 2(R)(B)     5 

Morfoespécie 25   2(R)(B)       2 

Morfoespécie 26   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 27   2(R)(B)       2 

Morfoespécie 28 2(R)(A) 5(R)(C) 2(R)(B) 5(R)(C)   14 

Morfoespécie 29   2(R)(A)       2 

Morfoespécie 30   33(Sd)(C) 19(Ev)(C) 12(R)(C) 2(R)(B) 66 

Morfoespécie 31     1(R)(A)     1 

Morfoespécie 32     2(R)(A)     2 

Morfoespécie 33   3(R)(A)       3 

Morfoespécie 34   6(R)(C) 1(R)(A)     7 

Morfoespécie 35   6(R)(C) 1(R)(A) 1(R)(A)   8 

Morfoespécie 36 2(R)(A) 2(R)(B)       4 

Morfoespécie 37   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 38   2(R)(B) 1(R)(A)     3 

Morfoespécie 39 5(Sd)(C) 29(Sd)(C) 18(Ev)(C) 116(Sd)(C) 3(R)(B) 171 

Morfoespécie 40 18(D)(C) 33(Sd)(C) 41(Sd)(C) 149(Sd)(C) 11(R)(C) 252 

Morfoespécie 41 1(R)(C)   2(R)(B) 3(R)(B) 2(R)(B) 8 

Morfoespécie 42   6(R)(B) 3(R)(A)     9 

Morfoespécie 43     1(R)(A)     1 

Morfoespécie 44   3(R)(B) 6(R)(C) 3(R)(C)   12 

Morfoespécie 45     28(Ev)(C) 933(E)(C) 260(E)(C) 1221 

Morfoespécie 46     4(R)(C) 98(Ev)(C) 21(Ev)(C) 123 

Morfoespécie 47   4(R)(A) 4(R)(C)     8 

Morfoespécie 48     20(Ev)(C) 13(R)(C) 1(R)(A) 34 

Morfoespécie 49   2(R)(B) 12(R)(C) 34(R)(C) 11(R)(C) 59 
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Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

Morfoespécie 50   7(R)(C) 4(R)(C) 1(R)(A)   12 

Morfoespécie 51   2(R)(A) 5(R)(C) 14(R)(C) 7(R)(C) 28 

Morfoespécie 52     1(R)(A) 2(R)(B)   3 

Morfoespécie 53     1(R)(A)     1 

Morfoespécie 54   6(R)(C) 30(Sd)(C) 147(Sd)(C) 43(Sd)(C) 226 

Morfoespécie 55   2(R)(A) 8(R)(C) 7(R)(C)   17 

Morfoespécie 56   1(R)(A) 8(R)(C) 9(R)(C)   18 

Morfoespécie 57     2(R)(B) 12(R)(C) 2(R)(A) 16 

Morfoespécie 58     3(R)(C) 18(R)(C)   21 

Morfoespécie 59 3(Ev)(B) 23(Ev)(C) 53(Sd)(C) 185(Sd)(C) 71(D)(C) 335 

Morfoespécie 60       1(R)(A)   1 

Morfoespécie 61     2(R)(A) 3(R)(B)   5 

Morfoespécie 62     8(R)(B) 36(R)(C)   44 

Morfoespécie 63       64(Ev)(C) 4(R)(B) 68 

Morfoespécie 64       9(R)(C)   9 

Morfoespécie 65   5(R)(A) 11(R)(B) 24(R)(C)   40 

Morfoespécie 66   6(R)(B) 9(R)(C) 10(R)(C) 5(R)(A) 30 

Morfoespécie 67   2(R)(B) 2(R)(A) 19(R)(C) 4(R)(C) 27 

Morfoespécie 68     1(R)(A) 3(R)(B) 4(R)(B) 8 

Morfoespécie 69       2(R)(B)   2 

Morfoespécie 70       1(R)(A) 1(R)(A) 2 

Morfoespécie 71     12(R)(C) 21(R)(C) 6(R)(C) 39 

Morfoespécie 72 3(Ev)(B)         3 

Morfoespécie 73 11(Sd)(C) 158(E)(C) 96(D)(C) 127(Sd)(C) 29(Sd)(C) 421 

Morfoespécie 74   1(R)(A)   2(R)(A)   3 

Morfoespécie 75       1(R)(A)   1 

Morfoespécie 76   3(R)(B) 26(Ev)(C) 144(Sd)(C) 16(Ev)(C) 189 

Morfoespécie 77         1(R)(A) 1 
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Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

Morfoespécie 78   2(R)(A)   1(R)(A) 4(R)(B) 7 

Morfoespécie 79   5(R)(B) 7(R)(A) 23(R)(B) 19(Ev)(C) 54 

Morfoespécie 80 2(R)(B)         2 

Morfoespécie 81 1(R)(A)         1 

Morfoespécie 82 1(R)(A) 2(R)(B)       3 

Morfoespécie 83   1(R)(A) 4(R)(C)     5 

Morfoespécie 84   3(R)(B)   2(R)(A)   5 

Morfoespécie 85   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 86   2(R)(A)       2 

Morfoespécie 87   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 88   3(R)(B) 3(R)(B)     6 

Morfoespécie 89   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 90   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 91   1(R)(A)       1 

Morfoespécie 92   3(R)(A) 1(R)(A)     4 

Morfoespécie 93     1(R)(A)     1 

Morfoespécie 94     4(R)(A)     4 

Morfoespécie 95   3(R)(B) 1(R)(A) 1(R)(A)   5 

Morfoespécie 96 1(R)(A)         1 

Morfoespécie 97   3(R)(B)       3 

Morfoespécie 98   3(R)(B)       3 

Morfoespécie 99     1(R)(A) 2(R)(A)   3 

Morfoespécie 100       1(R)(A)   1 

Morfoespécie 101       1(R)(A)   1 

Morfoespécie 102       1(R)(A)   1 

Morfoespécie 103     1(R)(A) 2(R)(A)   3 

Morfoespécie 104   11(R)(B) 19(Ev)(C) 3(R)(A) 2(R)(B) 35 

Morfoespécie 105         3(R)(B) 3 
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Subfamília/Espécie 

Solo 

(N) 

8m 

(N) 

16m 

(N) 

24m 

(N) 

32m 

(N) 

Total 

(N) 

Morfoespécie 106     206(E)(C) 591(E)(C) 174(E)(C) 971 

Morfoespécie 107     78(D)(C) 1065(E)(C) 320(E)(C) 1463 

Morfoespécie 108       5(R)(B)   5 

Morfoespécie 109     3(R)(A) 6(R)(A) 7(R)(A) 16 

Morfoespécie 110       3(R)(A)   3 

Morfoespécie 111 1(R)(A)         1 

Morfoespécie 112 1(R)(A)         1 

Morfoespécie 113  1(R)(A)       1 

Morfoespécie 114   2(R)(A)       2 

Morfoespécie 115   1(R)(A)       1 

Nanncerus curica sp. nov.   7(R)(C) 7(R)(C)     14 

Nannicerus gracilis Maldonado-

Capriles, 1977   7(R)(C) 4(R)(C) 1(R)(A)   12 

Nannicerus grandis sp. nov.   1(R)(A) 1(R)(A)     2 

Rotundicerus luteus 

Maldonado-Capriles, 1977 26(E)(C) 13(Ev)(C) 22(Ev)(C) 14(R)(C)   75 

Rotundicerus minutus Dietrich, 

1990 2(R)(A) 42(Sd)(C) 4(R)(C) 1(R)(A) 2(R)(B) 51 

Total  224 1180 1443 5141 1107 9094 

As espécies de Eurymelinae se distribuem por todas as alturas amostradas. No entanto 

dentre o material coletado seis morfoespécies ocorreram exclusivamente no solo e duas 

morfoespécies ocorreram exclusivamente no solo e em 8m. Do material 18 morfoespécies, além 

da espécie Maynacerus concavus sp. nov., ocorreram restritamente na altura de 8m e as 

espécies M. apiculus sp. nov., Nannicerus grandis sp. nov. e N. curica sp. nov. juntamente 

com outras nove morfoespécies ocorreram exclusivamente nas alturas de 8 e 16m. Duas 

morfoespécies ocorreram apenas nas alturas de 8 e 24m. Considerando o total de 

espécies/morfoespécies coletadas exclusivamente na altura de 8m (S=19), essa altura teve o 
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maior número de espécies restritas, incluindo as espécies restritas às alturas de “solo e 8m” 

(S=2), “8 e 16m” (S=12) e “8 e 24m” (S=2). Do total coletado oito morfoespécies ocorreram 

apenas na altura de 16m, enquanto quatro morfoespécies e a espécie M. spinulus sp. nov. 

ocorreram nas alturas de 16 e 24m. Nove morfoespécies ocorreram restritamente na altura de 

24m, enquanto duas morfoespécies ocorreram nas alturas de 24 e 32 m. Já para a altura de 32 

m, duas morfoespécies foram exclusivas. 

Considerando todo o material coletado, a altura que teve a maior abundância de 

Eurymelinae foi 24m com um total de 5141 espécimes (56,5%), enquanto isso na altura de 16m 

foram coletados 1443 (15,87%), a segunda maior abundância do total coletado (Figura 38). Já 

nas alturas de 8m foram coletados 1180 (12,97%) e de 32m foram coletados 1107 espécimes 

(12,17%). A altura onde foi coletada a menor abundância foi o solo com 224 espécimes 

coletados (2,46%) (Figura 38). 

 

Figura 38. Distribuição do número de espécimes de Eurymelinae (Hemiptera: Cicadellidae) coletados em cinco 

alturas (solo, 8m, 16m, 24m, 32m) na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, Amazonas, Brasil. 

As espécies mais abundantes do total coletado foram as morfoespécies 107 (16,09%), 

23 (14,32%), 45 (13,43%) e 106 (10,68%), sendo que as demais 123 espécies tiveram 
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abundância menor que 5% do total coletado, correspondendo aos 45,49% do restante do 

material coletado ao longo das cinco alturas. Dentre as espécies mais abundantes apenas a 

morfoespécie 23 ocorreu dos 8m até 32m, enquanto as demais ocorreram de 16m até 32m 

(Figura 39). 

 

Figura 39. Distribuição do número de indivíduos das 10 espécies mais abundantes de Eurymelinae (Hemiptera: 

Cicadellidae) coletados desde o solo até 32m de altura, na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, 

Amazonas, Brasil. 

Do total de 127 espécies coletadas, a maioria, 111 (87,40%), foi considerada “rara” pelo 

cálculo de dominância, representando apenas 16,73% (N=1522) do total de indivíduos 

coletados, sendo que os mais de 83% (N=7573) do material coletado está distribuído entre 

apenas 15 espécies, sendo elas as morfoespécies 3, 16, 20, 23, 39, 40, 45, 46, 54, 59, 73, 76, 

106, 107 e Luteobalmus taurus sp. nov. que foi a única dentre as espécies identificadas que não 

foi considerada rara pelo cálculo de dominância. 

Em relação à constância (Tabela 2) das espécies ao longo das alturas estudadas, 58 

espécies (45,67%) são constantes, sendo coletadas em mais da metade das alturas estudadas, 

enquanto 25 espécies (19,69%) foram consideradas acessórias, coletadas em ¼ das alturas e as 

demais 44 espécies (34,65%) são consideradas acidentais. Vale ressaltar que não 
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necessariamente uma constância alta das espécies reflete na abundância, como por exemplo 

Maynacerus pallidus sp. nov. é considerada uma espécie constante, porém possui uma 

abundância de 15 indivíduos ao longo de toda a coleta, enquanto a morfoespécie 107 que 

também é considerada constante, possui uma abundância de 1463 indivíduos. A constância 

reflete na distribuição das espécies ao longo das diferentes alturas e nesse sentido vale destacar 

a espécie Rotundicerus minutus Dietrich, 1990 e as morfoespécies 2, 3, 16, 17, 20, 22, 39, 40, 

59 e 73 que tiveram ao menos um indivíduo coletado em cada altura, consideradas 100% 

constantes ao longo das alturas.  

As curvas de rarefação das espécies ao longo das alturas não alcançaram uma assíntota 

(Figura 40), o que indica que as amostras analisadas não foram suficientes para atingir sua 

estabilidade. Além disso, está claro que as armadilhas montadas em 8 (S=83) e 16m (S=83) 

coletaram mais espécies em relação aos demais estratos. Considerando exclusivamente as 

espécies restritas a cada estrato, na altura de 8m foi coletado a maior riqueza (S=19), a segunda 

altura com maior riqueza foi 24m (S=9), a terceira altura com maior riqueza foi 16m (S=8), a 

quarta foi o solo (S=6), enquanto na altura de 32 m foi registrado o menor número de espécies 

restritas (S=2). 
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Figura 40. Curva de rarefação de espécies de Eurymelinae (Hemiptera: Cicadellidae) coletadas desde o solo até 

32m de altura nos meses de dezembro de 2017 até maio de 2018, na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, 

Amazonas, Brasil. 

Solo 

No solo foram coletados 224 espécimes, a menor abundância dentre as alturas, 

distribuídos em 30 espécies. As espécies mais abundantes foram Luteobalmus taurus (15,18%), 

morfoespécie 3 (12,50%), Rotundicerus luteus Maldonado-Capriles, 1977 (11,61%) e 

morofespécie 7 (10,71%), classificadas como eudominantes no solo, enquanto as morfoespécies 

2 (8,48%), 40 (8,04%) e 16 (5,80%) foram classificadas como dominantes e as demais 23 

espécies coletadas nessa altura tiveram abundância menor que 5%. 

Em relação a constância das espécies no solo, mais de 36% das espécies foram 

classificadas como constantes, sendo elas R. luteus, L. taurus, as morfoespécies 1, 2, 3, 7, 16, 

20, 39, 40 e 73. Nessa altura destaca-se a espécie R. luteus por haver ao menos um indivíduo 

nas seis amostras analisadas. Mais de 16% das espécies foram classificadas como acessórias, 

enquanto mais de 46% restante das espécies foram classificadas como acidentais. 
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8m 

Na altura de 8m foram coletados 1180 espécimes distribuídos em 83 espécies, dentre 

essas as mais abundantes foram as morfoespécies 73 (13,18%) e 3 (11,53%), classificadas como 

eudominantes. As morfoespécies 20 (8,73%) e 14 (6,10%) foram classificadas como 

dominantes e as demais 79 espécies coletadas tiveram abundância menor que 5%, sendo 61 

delas classificadas como raras para essa altura. 

Em relação a constância das espécies, na altura de 8m mais de 40% foram classificadas 

como constantes, sendo que dentre elas as espécies R. minutus e as morfoespécies 3, 14, 20, 39, 

20, 59 e 73 com ao menos um indivíduo ocorrendo nas seis amostras. Mais de 26% foram 

classificadas como acessórias, enquanto os mais de 32% restante foram classificadas como 

acidentais. 

16m 

Na altura de 16m foram coletados um total de 1443 indivíduos distribuídos em 83 

espécies, dentre essas as mais abundantes foram as morfoespécies 23 (17,19%) e 106 (14,28%), 

classificadas como eudominantes. As morfoespécies 73 (6,65%), 107 (5,41%) e 14 (5,27%) 

foram classificadas como dominantes e as demais 78 espécies tiveram abundância inferior a 

5%, sendo que 60 delas foram classificadas como raras. 

Em relação a constância das espécies na altura de 16m mais de 51% das espécies foram 

classificadas como constantes, valendo destacar as morfoespécies 3, 18, 16, 20, 22, 40, 45, 48, 

73 e 107 por possuírem ao menos um espécime em cada amostra analisada. Mais de 14% foram 

classificadas como acessórias, enquanto mais de 33% restante foram classificadas como 

acidentais. 

24m 

Na altura de 24m foram coletados 5141 espécimes no total, distribuídos em 72 espécies, 

das quais as mais abundantes foram as morfoespécies 107 (20,72%), 23 (18,98%), 45 (18,15%) 
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e 106 (11,50%), classificadas como eudominantes. As outras 68 espécies representaram menos 

de 5% do total de indivíduos coletados nessa altura, das quais 58 foram classificadas como 

raras. Nesta altura foi coletado o maior número de indivíduos de Eurymelinae, inclusive as 

morfoespécies mais representativas das amostras analisadas. 

Em relação a constância das espécies, na altura de 24m mais de 51% das espécies foram 

classificadas como constantes, dentre eles se destacam a espécie R. luteus e as morfoespécies 

16, 17, 20, 23, 30, 39, 40, 45, 54, 59, 62, 63, 73, 55, 106 e 107 por possuírem ao menos um 

espécime coletado nas seis amostras. Já mais de 15% foram classificadas como acessórias, 

enquanto mais de 33% restante foram classificadas como acidentais. 

32 m  

Na altura de 32m foram coletados 1107 espécimes distribuídos em 38 espécies, sendo 

que dessas as mais abundantes foram as morfoespécies 107 (28,91%), 45 (23,49%) e 106 

(15,72%), classificadas como eudominantes em 24m. A morfoespécie 59 (6,14%) foi 

classificada como dominante e as demais 34 espécies representarem menos que 5% do total 

coletado para essa altura. O baixo número de espécies coletados na altura de 32m pode estar 

relacionado com as condições limitantes como a textura mais dura e menos suculenta das folhas 

(Rowe e Potter 1996).  

Em relação a constância das espécies, na altura de 32m mais de 47% das espécies foram 

classificadas como constantes, destacando-se as morfoespécies 45, 54, 59, 73, 106 e 107 por 

possuírem ao menos um espécime coletado nas seis amostras. Mais de 26% foram classificadas 

como acessórias, enquanto os mais de 26% restante foram classificadas como acidentais. 

DISCUSSÃO 

Existem atualmente diversos trabalhos com Cicadellidae feitos no Brasil em áreas de 

culturas agrícolas, como por exemplo em culturas de café (Carvalho et al. 2015), de canola 
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(Paris et al. 2012), de videira (Peruzo et al. 2013; Ringenberg et al. 2014) e de citros (Fabrin et 

al. 2014; Azevedo e Lima 2015), principalmente devido a importância econômica relacionada 

a transmissão de fitopatógenos. Porém, existem poucos trabalhos com a fauna dessa família em 

área de vegetação nativa (Giustolin et al. 2009; Antunes et al. 2015), especialmente na região 

amazônica. Sendo que os últimos registros de Eurymelinae para o Brasil datam de 2008 com o 

trabalho de Freytag (2008), sendo que os trabalhos com a subfamília no Brasil focam nas 

descrições de novas espécies e/ou gêneros, logo a quantidade de espécimes é baixa. O esforço 

amostral conduzido num único ponto de floresta ombrófila densa dentro da EEST possibilitou 

a coleta de mais de 9000 indivíduos, distribuídos em 127 táxons, destacando que a grande 

maioria não foi identificada sequer em nível de tribo e isso faz do estado do Amazonas, com 

coletas nesse único ponto amostral, o estado possivelmente mais rico em número de espécies 

de Eurymelinae do Brasil. 

Estudos com artrópodes evidenciaram o papel crucial que o dossel desempenha na 

determinação da riqueza e diversidade de espécies de florestas tropicais, especialmente devido 

ao fato de que existe um grande número de espécies restritas à esse estrato (Gonçalves e 

Louzada 2005; Davis et al. 2011; Ulyshen 2011), porém, levando em consideração os resultados 

aqui expostos, principalmente em relação ao número de espécies raras e restritas de 

Eurymelinae (grande maioria concentrada em alturas de 8 e 16m), fica evidente a necessidade 

de estudos mais amplos, que abranjam um perfil vertical mais abrangente e maior número de 

réplicas, principalmente considerando que no presente trabalho foram analisadas amostras dos 

meses de dezembro de 2017, fevereiro e maio de 2018 de um único ponto de coleta. Como 

esperado, a abundância de Eurymelinae ficou concentrada acima do solo, a partir dos 8m de 

altura, pois essa subfamília compreende espécies arbóreas (Knight 2010; Sirinivasa et al. 2017), 

logo quanto mais alto na floresta maior a quantidade de recurso, já que há maior a quantidade 

de copa que pode ser encontrada no gradiente vertical. Diversos estudos conduzidos na torre da 
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EEST, especificamente acima do nível do dossel, evidenciaram que nesse estrato, para diversos 

grupos, há uma grande diversidade de espécies, inclusive de espécies novas para a ciência 

(Martins et al. 2006; Dantas et al. 2008; Lourido et al. 2008; Castro et al. 2010; Krolow et al. 

2010; Lourido et al. 2018). Em nosso estudo a grande maioria das espécies foi coletada na altura 

de 8m, seguido da altura de 16m, isso demonstra a necessidade de se explorar uma maior 

variedade de alturas quando se trata de estratificação vertical, bem como a necessidade de 

pesquisas que não estejam restritas apenas ao nível do solo ou ao nível do dossel. 

Em nosso estudo as espécies mais comuns não tiveram preferência pela altura de 32m 

(dossel), enquanto os maiores valores de abundância foram registrados para as alturas entre 

24m (que compõem o dossel) e 8m que é um estrato intermediário entre o sub-bosque e o dossel. 

Eurymelinae é grupo irmão de Membracidae (Dietrich et al. 2001) e existem registros de 

espécies que Eurymelinae que são sésseis (Gjonov e Lpaeva-Gjonova 2013), isso pode indicar 

que as espécies amazônicas também podem ter representantes sésseis, sendo assim se pode 

hipotetizar que a baixa abundância dessa subfamília na altura de 32m, principalmente devido 

ao fato de que ela está acima da altura média do dossel, está relacionada com essa característica 

da subfamília. Diversos grupos de insetos coletados em ambientes nativos (Ott e Carvalho 2001; 

Giustolin et al. 2009; Delfina e Teston 2013; Holdefer e Garcia 2015; Teston e Silva 2017; Law 

e Parr 2020) tem distribuição de abundância bastante comum, já que geralmente existem numa 

comunidade algumas poucas espécies extremamente abundantes, algumas comuns e a grande 

maioria, rara (Magurran 2005). Como é o caso do presente estudo, onde cerca de 80% dos 

táxons de Eurymelinae são considerados raros para a coleta e algumas poucas morfoespécies 

respondem por grande parte da abundância coletada. Estudos como os de Dias-Lima et al. 

(2002), Gonçalves e Louzada (2005), Muhelni et al (2016), Sheehan et al. (2018), Procházka 

et al. (2018) e Weis et al. (2019), evidenciaram que os padrões de distribuição das espécies de 

diferentes grupos de insetos ao longo de um gradiente vertical variam de grupo para grupo. Para 
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Eurymelinae a maior concentração de espécies foi no estrato intermediário (8 e 16m), podendo 

ser um indício de que a distribuição das espécies desse grupo não se restringe ao dossel ou ao 

sub-bosque, principalmente por que a abundância e riqueza dos insetos podem ser afetadas por 

diversos fatores (Ulyshen 2011). 

CONCLUSÃO 

Os dados a respeito da distribuição vertical de Eurymelinae ao longo das cinco alturas 

(solo, 8m, 16m, 24m e 32m) no ponto de coleta na EEST são indícios de que espécimes de 

Eurymelinae podem ser coletados em todas as alturas desse eixo vertical, ressaltando que foi 

coletado uma maior abundância de indivíduos na altura de 24m e a maior riqueza de espécies 

foi coletada na altura de 8m. A principal conclusão a respeito da distribuição vertical desse 

grupo que pode ser tirada com base nos resultados expostos, é que esse grupo tem preferência 

pelos estratos intermediários da floresta e considerando que em todas as alturas foram coletadas 

espécies restritas é importante que coletas desse grupo não fiquem restritas apenas ao solo ou 

apenas ao dossel da floresta, sendo necessárias coletas em todos os estratos.  

Considerando o número de espécies restritas as alturas de 8, 16, 24 e 32m, ao restringir 

coletas com Eurymelinae ao nível do solo se subestima a diversidade do grupo em uma área 

florestal, levando em conta o hábito alimentar das espécies desse grupo. No presente estudo 

foram coletadas 30 espécies no nível do solo e as demais 97 espécies não foram coletadas nessa 

altura, sendo distribuídas entre as alturas de 8, 16, 24 e 32 m, logo 88,90% das espécies 

coletadas não seriam amostradas caso as coletas fossem restritas ao nível do solo, destacando a 

importância de se explorar os estratos acima. 

A continuação de esforços no inventário da distribuição vertical para Eurymelinae na 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical irá contribuir para o entendimento da 

biodiversidade de cigarrinhas no bioma Amazônia, que servirá de fundamento para estratégias 
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de conservação do grupo e para a manutenção do status de conservação da área, principalmente 

considerando a alta probabilidade de haverem mais espécies desconhecidas da ciência, bem 

como novos registros de espécies até então não registradas no Brasil e no Amazonas. 
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SÍNTESE 

Estudos taxonômicos de grupos pouco estudados são importantes, pois alguns gêneros 

e espécies podem não ser encontrados em outros locais. No presente estudo nove espécies novas 

foram descritas para o estado do Amazonas com base em material oriundo de um único ponto 

de coleta, o que pode indicar que esse número pode ser ainda maior. Além disso foram 

registradas três espécies para o Brasil. A descrição da coloração e principalmente das peças da 

genitália masculina são de suma importância para a diferenciação dos gêneros e espécies 

neotropicais, principalmente devido a grande similaridade entre espécies de um mesmo gênero, 

variando principalmente nas peças genitais. 

Este estudo traz dados biológicos relevantes sobre a distribuição vertical em relação a 

riqueza, abundância, constância e dominância de Eurymelinae ao longo das cinco alturas 

estudadas. Uma vez que, diversas espécies dessa subfamília são conhecidas por serem arbóreas, 

podendo se distribuir ao longo do eixo vertical da floresta, como no presente estudo onde foram 

coletados espécimes de Eurymelinae em todas as alturas estudadas, com abundância e riqueza 

variando entre elas, indicando que existe um padrão na distribuição das espécies, onde a maioria 

se encontra abaixo do nível do dossel e não são muito abundantes e diverso próximo ao solo. 

Deste modo, a preservação dos diferentes estratos florestais é essencial para a 

preservação desse e de diversos outros grupos, principalmente devido ao fato que pouco se sabe 

sobre a ecologia e biologia desses organismos. 
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APÊNDICE 

Apêndice 1. Abundância de espécies de Eurymelinae (Hemiptera: Cicadellidae) coletadas com armadilha Malaise GeG em cinco alturas solo, 8m, 

16m, 24m e 32m na EEST, Manaus, Amazonas, Brasil, no período de dezembro de 2017 a maio de 2018. 

Mês D-J D-J D-J D-J D-J F-M F-M F-M F-M F-M M M M M M  

Altura (m) Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Total 

EURYMELINAE                                 

Barolineocerus dercyae sp. 

nov.   2 2 2     1       
  

6 2     15 

Barolineocerus vidalarum sp. 

nov.   8 1 2     7 3 3   
  

6   1   31 

Luteobalmus taurus sp. nov. 1 4 3     32 28 9     1 18 6     102 

Maynacerus apiculus sp. nov.   1 2                         3 

Maynacerus concavus sp. nov.   1                   1       2 

Maynacerus pallidus sp. nov.   1 10     2 2                 15 

Maynacerus spinulus sp. nov.     2           2             4 

Morfoespécie 1 2 2   1   4 2         2       13 

Morfoespécie 10   9 1                 5   1   16 

Morfoespécie 100                           1   1 

Morfoespécie 101                           1   1 

Morfoespécie 102                           1   1 

Morfoespécie 103     1                     2   3 

Morfoespécie 104     7       11 12   1       3 1 35 

Morfoespécie 105                   2         1 3 

Morfoespécie 106       72 21     200 480 146     6 39 7 971 

Morfoespécie 107     5 187 45     67 828 267     6 50 8 1463 

Morfoespécie 108                 4         1   5 

Morfoespécie 109               3   7       6   16 

Morfoespécie 11   4 4       1 8       5 7 2   31 

Morfoespécie 110                           3   3 
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Mês D-J D-J D-J D-J D-J F-M F-M F-M F-M F-M M M M M M  

Altura (m) Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Total 

Morfoespécie 111           1                   1 

Morfoespécie 112           1                   1 

Morfoespécie 113             1                 1 

Morfoespécie 114             2                 2 

Morfoespécie 115             1                 1 

Morfoespécie 12   14 1 1     3 1       2 2 1   25 

Morfoespécie 13   6 3     4 6 9     1 6 8 2   45 

Morfoespécie 14   34 35 11     20 12 1     18 29 15   175 

Morfoespécie 15   7 6       7 2       8 2     32 

Morfoespécie 16   29 19 43 1 10 5 6 4   3 12 7 6 2 147 

Morfoespécie 17   4 1 3 3   2 1 2   2 1   3 1 23 

Morfoespécie 18   18 29 1     4 4       5 8 2   71 

Morfoespécie 19   12 2             1           15 

Morfoespécie 2 1 2   1   13     2 1 5   2 2   29 

Morfoespécie 20   55 19 33 11 3 14 12 28 6 1 34 21 15 10 262 

Morfoespécie 21   2                           2 

Morfoespécie 22   6 11 13 6 3 5 3     1 4 4   1 57 

Morfoespécie 23   2 9 85 5   50 233 852 19     6 39 2 1302 

Morfoespécie 24   2       1   1         1     5 

Morfoespécie 25   1                   1       2 

Morfoespécie 26   1                           1 

Morfoespécie 27   1         1                 2 

Morfoespécie 28   1   3   2 2 1 1     2 1 1   14 

Morfoespécie 29   2                           2 

Morfoespécie 3 3 34 14 5   10 61 9 3 1 15 41 16 1   213 

Morfoespécie 30   25 8 7 2   3 10 3     5 1 2   66 

Morfoespécie 31     1                         1 

Morfoespécie 32     2                         2 
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Mês D-J D-J D-J D-J D-J F-M F-M F-M F-M F-M M M M M M  

Altura (m) Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Total 

Morfoespécie 33   3                           3 

Morfoespécie 34   4 1                 2       7 

Morfoespécie 35   5   1       1       1       8 

Morfoespécie 36   1       2           1       4 

Morfoespécie 37   1                           1 

Morfoespécie 38   2 1                         3 

Morfoespécie 39   5 8 44   2 5 1 22   3 19 9 50 3 171 

Morfoespécie 4     1                         1 

Morfoespécie 40 1 9 11 55 5 10 5 14 28 1 7 19 16 66 5 252 

Morfoespécie 41     1 2 1 1   1           1 1 8 

Morfoespécie 42   4 3   0 0 2                 9 

Morfoespécie 43     1                         1 

Morfoespécie 44     3 1     2 2 2     1 1     12 

Morfoespécie 45     2 118 29     19 789 215     7 26 16 1221 

Morfoespécie 46     1 18 10     1 76 11     2 4   123 

Morfoespécie 47     2       4 2               8 

Morfoespécie 48     7 4       10         3 9 1 34 

Morfoespécie 49     8 23 10   1   7 1   1 4 4   59 

Morfoespécie 5     2                         2 

Morfoespécie 50   2 3       4   1     1 1     12 

Morfoespécie 51     2 13 5   2 3 1 2           28 

Morfoespécie 52     1 1                   1   3 

Morfoespécie 53     1                         1 

Morfoespécie 54   1 1 47 11   1 1 12 10   4 28 88 22 226 

Morfoespécie 55     1 3     2 5 2       2 2   17 

Morfoespécie 56       7     1 1 1       7 1   18 

Morfoespécie 57       5 2     1 1       1 6   16 

Morfoespécie 58     1 5       1 11       1 2   21 
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Mês D-J D-J D-J D-J D-J F-M F-M F-M F-M F-M M M M M M  

Altura (m) Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Solo 8 16 24 32 Total 

Morfoespécie 59   5 3 46 29 3 9 14 35 11   9 36 104 31 335 

Morfoespécie 6   6 2                         8 

Morfoespécie 60       1                       1 

Morfoespécie 61       2       2 1             5 

Morfoespécie 62       10       1 13       7 13   44 

Morfoespécie 63       23         13 1       28 3 68 

Morfoespécie 64       4         2         3   9 

Morfoespécie 65       12       6 4     5 5 8   40 

Morfoespécie 66     4 6 5   4 1 4     2 4     30 

Morfoespécie 67       8 2   1   3 1   1 2 8 1 27 

Morfoespécie 68       2       1   1       1 3 8 

Morfoespécie 69       2                       2 

Morfoespécie 7 1 28 4   2 18 3       5 4 3     68 

Morfoespécie 70         1       1             2 

Morfoespécie 71     4 5 4     4 10 2     4 6   39 

Morfoespécie 72 1                   2         3 

Morfoespécie 73 1 92 53 60 18 9 32 21 32 2 1 34 22 35 9 421 

Morfoespécie 74   1                       2   3 

Morfoespécie 75       1                       1 

Morfoespécie 76       41 7   3 18 46 6     8 57 3 189 

Morfoespécie 77         1                     1 

Morfoespécie 78         1       1     2     3 7 

Morfoespécie 79         6       7     5 7 16 13 54 

Morfoespécie 8 1 1 1 1     2 2       3 3     14 

Morfoespécie 80           1         1         2 

Morfoespécie 81                     1         1 

Morfoespécie 82                     1 2       3 

Morfoespécie 83                1       1 3     5 
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Morfoespécie 84                 2     3       5 

Morfoespécie 85                       1       1 

Morfoespécie 86                       2       2 

Morfoespécie 87                       1       1 

Morfoespécie 88             2         1 3     6 

Morfoespécie 89                       1       1 

Morfoespécie 9 1 2 1       1         1       6 

Morfoespécie 90                       1       1 

Morfoespécie 91                       1       1 

Morfoespécie 92             1         2 1     4 

Morfoespécie 93                         1     1 

Morfoespécie 94                         4     4 

Morfoespécie 95             3           1 1   5 

Morfoespécie 96                     1         1 

Morfoespécie 97             1         2       3 

Morfoespécie 98   2                   1       3 

Morfoespécie 99                         1 2   3 

Nannicerus curica sp. nov.   2 1       1 3       4 3     14 

Nannicerus gracilis 

Maldonado-Capriles, 1977   2 1       2 1     
  

3 2 1   12 

Nannicerus grandis sp. nov.     1       1                 2 

Rotundicerus luteus 

Maldonado-Capriles, 1977 3 8 10 4   14 1 2 5   
9 

4 10 5   75 

Rotundicerus minutus Dietrich, 

1990   25 1   2   7       
2 

10 3 1   51 

Total 16 501 347 1045 245 146 342 746 3345 715 62 337 350 751 147 9095 

 


