
Pá
gi

na
 8

7

V 
Si

m
pó

si
o 

de
 P

es
qu

is
a 

em
 M

at
a 

At
lâ

nt
ic

a 
- 2

01
9

Resumo Apresentado no V Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica - 20 e 21 de setembro de 2019
Este resumo também está disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2019, IZMA

INTRODUÇÃO

Popularmente conhecidos como cigarrinhas, os 
Auchenorrhyncha correspondem a um grande grupo 
de insetos de importância para a agricultura, seja pela 
retirada direta de seiva de plantas de significância 
econômica, seja por indiretamente trazerem danos às 
plantações pela transmissão de patógenos (FREYTAG; 
SHARKEY, 2002). Cicadellidae é a família de maior 
destaque, com cerca de 22.000 espécies descritas, o que 
estabelece o grupo como o maior da ordem Hemiptera 
(KNIGHT; WEBB, 1993). Na Região Neotropical, há 
cerca de 5.000 espécies descritas e muitas ainda por 
descrever (NIELSON; KNIGHT, 2000). O presente 
trabalho tem como objetivo reportar os táxons de 
Auchenorrhyncha ocorrentes em um remanescente de 
mata à borda de uma estrada no município de Resende, 
sul do Estado do Rio de Janeiro. Destaca-se que, das 
cerca de 350 espécies de Cicadellidae reportadas para o 
Estado do Rio de Janeiro, apenas 15 foram registradas 
para o município de Resende (MEJDALANI; 
COELHO; GONÇALVES et al., 2009).

MATERIAL E MÉTODOS

Coletas mensais foram realizadas entre outubro de 
2016 e junho de 2017, no início de cada mês, em um 
remanescente de mata à borda da rodovia RJ-151, que 
liga os distritos de Falcão (no município de Quatis) 
e Vila da Fumaça (município de Resende), sul do 
Estado do Rio de Janeiro, totalizando nove coletas ao 
fim do estudo. O sítio de coletas (22,285 S; 44,275 
W) é uma pequena mancha florestada residual na 
margem da estrada (não asfaltada), que apresenta 
elementos de Mata Atlântica secundária, capoeirões e 
gramíneas. A mancha de vegetação está localizada à 
beira de uma encosta, com um rio em seu lado oposto 
(DA-SILVA; COELHO; TRINDADE, 2017). A Vila 
da Fumaça foi assim nomeada em 1983 por conta da 
cachoeira existente no local (a maior do Estado do Rio 
de Janeiro, localizada dentro da área de proteção da 
Serra da Mantiqueira). Em cada coleta, três coletores, 
utilizando um aspirador manual cada, percorreram 
a área de estudo determinada por um período de 15 

minutos, durante os quais foram coletados todos os 
espécimes de cigarrinhas visualmente detectáveis 
na vegetação. Os indivíduos coletados foram então 
triados e classificados taxonomicamente ao menor 
nível possível (espécie ou gênero, na maioria 
dos casos). Os exemplares, acondicionados em 
envelopes entomológicos, encontram-se depositados 
no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(SANTOS, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim dos 9 meses de coletas, foram coletados 
233 indivíduos, sendo esses pertencentes a 33 
gêneros e 39 espécies (31 de Cicadellidae). Dentre 
as espécies coletadas (novos registros para o 
município de Resende marcados com um asterisco, 
novos registros para o Estado do Rio de Janeiro 
marcados com dois asteriscos), Sibovia sagata*, 
Versigonalia ruficauda, Diedrocephala bimaculata*, 
Scopogonalia subolivacea*, Macugonalia 
leucomelas* (Cicadellidae: Cicadellinae) e Agallia 
sp.1 (Agalliinae) foram consideradas constantes, 
enquanto a única espécie considerada acessória foi 
Amblyscartidia albofasciata* (Cicadellinae). Todas as 
demais foram classificadas como espécies acidentais: 
Caragonalia tarsalis*, Macugonalia cavifrons*, 
Fonsecaiulus flavovittata*, Tylozygus geometricus*, 
Coronigoniella osborni*, Hortensia similis*, 
Erythrogonia hertha* (Cicadellinae), Menosoma 
taeniata*, Copididonus hyalinipennis*, Osbornellus 
sp., Balclutha sp. (Deltocephalinae), Agallia cucata*, 
Agallia sp.2, Agallia sp.3, Agalliopsis sp. (Agalliinae), 
Xestocephalus sp. (Xestocephalinae), Reticana sp. 
(Gyponinae), Parallaxis vacillans**, Parallaxis sp., 
Empoasca sp, Typhlocybella sp., Joruma sp. 1, Joruma 
sp. 2, Rhabdotalebra octolineata** (Typhlocybinae), 
Neoperkinsiella testacea (Delphacidae), Cedusa sp. 
(Derbidae) e as espécies de Mambracidae, Achilidae 
e Dyctiopharidae. Conforme pode ser observado, 
a maior parte dos táxons registrados pertence à 
subfamília Cicadellinae. Isso não é resultado de uma 
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diversidade distintamente maior dos Cicadellinae, mas 
no fato dessa subfamília incluir as cigarrinhas de maior 
tamanho (MEJDALANI, 1998) e, frequentemente, 
com padrões vistosos e contrastantes de coloração 
(cf. WILSON; TURNER, 2007; MEJDALANI; 
COELHO; GONÇALVES et al., 2009), o que os 
torna mais encontradiços. Por outro lado, dentre os 
Typhlocybinae são encontradas as cigarrinhas de 
menor porte (DIETRICH, 2005; COELHO, 2006), 
dificultando a sua localização visual. Por sinal, os 
dois novos registros ao nível estadual, detectados pelo 
presente trabalho, se referem exatamente a essa última 
subfamília, denotando a necessidade de procedimentos 
de inventário centrados no grupo. O único exemplar de 
Delphacidae obtido nos procedimentos de inventário 
do presente trabalho, uma fêmea de N. testacea, 
representou o primeiro registro formal do gênero 
Neoperkinsiella para o Brasil (DA-SILVA; COELHO; 
TRINDADE, 2017).

CONCLUSÃO

Com base nos resultados do presente inventário, o 
número de espécies de Cicadellidae registradas para 
o município de Resende mais que dobrou, sendo 
agora de 32. Isso faz com que Resende esteja entre 
os municípios fluminenses mais especiosos no que se 
refere aos Cicadellidae (cf. MEJDALANI; COELHO; 
GONÇALVES et al., 2009). A diversidade de gêneros 
e espécies observada na Vila da Fumaça pode ser 
comparada à de outras localidades do Estado do Rio 
de Janeiro.
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