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INTRODUÇÃO

Os Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha), 
comumente conhecidos como cigarrinhas, formam 
um grupo cosmopolita, de elevada abundância 
de indivíduos e riqueza específica, estando entre 
as 10 famílias mais numerosas de insetos, com 
cerca de 22.000 espécies descritas (BALME, 
2007). Estima-se que, quando toda a fauna de 
Cicadellidae for conhecida, o número total de 
espécies possa superar 200.000 (MEJDALANI; 
COELHO; GONÇALVES et al., 2009). As 
cigarrinhas da subfamília Typhlocybinae são 
pequenas (2 a 4 mm) e delicadas, podendo 
ocorrer em árvores, arbustos, herbáceas e 
gramíneas. Várias espécies estão envolvidas na 
transmissão de patógenos a diferentes cultivos 
vegetais. Visando o conhecimento das cigarrinhas 
ocorrentes  em áreas urbanas do Estado do Rio de 
Janeiro, coletas realizadas no perímetro urbano de 
um distrito de Itatiaia, sul do Estado do Rio de 
Janeiro, possibilitaram o inventário das espécies 
de Typhlocybinae.

MATERIAL E MÉTODOS

Os exemplares estudados são procedentes de 
Penedo, um distrito do município fluminense 
de Itatiaia com destacada frequência turística. 
Realizadas em 2015, as amostragens consistiram 
no recolhimento manual das cigarrinhas já 
mortas, aprisionadas em lustres com lâmpadas 
fluorescentes de uma galeria de lojas, de um 
restaurante e de um hotel, todos na área urbana 
da localidade. O esforço de coleta foi quinzenal, 
visando minimizar os danos morfológicos por 
ressecamento e quebra. Posteriormente à triagem 
do material, em laboratório e com auxílio de 
microscópios estereoscópicos, os exemplares 
foram preparados para a identificação, onde 

as características da genitália de machos são 
de grande importância. Para tal, o abdome dos 
indivíduos foi retirado e imerso em hidróxido 
de potássio a 10%, pré-aquecido. Uma vez 
que as estruturas estivessem clarificadas, as 
peças internas da genitália foram retiradas e, 
com auxílio de microscópio óptico, analisadas 
(COELHO; DA-SILVA; FERREIRA, 2016). A 
partir das identificações obtidas e de fotografias 
de exemplares representantes de cada espécie, 
foi formado um banco de dados para a região. Os 
exemplares obtidos estão depositados na Coleção 
Entomológica José Alfredo Pinheiro Dutra, da 
UFRJ.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os Cicadellidae, Typhlocybinae é uma 
das subfamílias de maior diversidade específica. 
Porém, seu pequeno porte e o fato dos exemplares 
serem, via de regra, muito ativos, contribuem para 
que o grupo seja negligenciado na maior parte 
dos inventários entomofaunísticos. No presente 
trabalho, após 1 ano de coleta, foram contabilizados 
quatro tribos, 10 gêneros e 24 espécies, a saber 
(novos registros para o Estado do Rio de Janeiro 
com um asterisco): Alconeura sp. 1, Alconeura 
sp. 2, Alconeura sp. 3, Kunzeana sp., Parallaxis 
vacillans*, P. respersa*, Typhlocybella mínima* 
(Dikraneurini), Empoasca sp. 1, Empoasca sp. 
2, Empoasca sp. 3, Empoasca sp. 4, Empoasca 
sp. 5, Empoasca sp. 6 (Empoascini), Joruma 
sp. 1, Joruma sp. 2, Joruma sp. 3 (Jorumini), 
Albera picea*, Omegalebra sp., Protalebrella 
brasiliensis, P. quarta*, Rhabdotalebra flava*, 
R. hambletoni*, R. litoralensis* e R. octolineata* 
(Alebrini). Todos esses táxons são, pela primeira 
vez, registrados para Itatiaia. O estudo de Coelho 
(2006), realizado com base em exemplares de 
Typhlocybinae igualmente obtidos devido à 
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atratividade luminosa (só que com armadilhas 
do tipo Luiz de Queiroz e não em deposição em 
lustres), se deu em uma pequena área de Mata 
Atlântica na Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais (uma reserva de menos de 200 hectares), 
revelando uma diversidade algo maior (36 
espécies). Apesar do uso da atratibilidade luminosa 
apresentar bons resultados (cf. COELHO, 2006; 
GONÇALVES, 2006), o acréscimo de outras 
técnicas de coleta, como aspiradores manuais 
e armadilhas Malaise (LARA; PERIOTO; 
FREITAS, 2007) deve resultar no aumento da 
diversidade de espécies obtidas. Mas, ressalve-
se, por seu pequeno porte em relação aos demais 
Cicadellidae, a biodiversidade de Typhlocybinae 
tende a ser subestimada quando se usam métodos 
de coleta não atrativos. Dados sistematizados 
acerca da distribuição dos Cicadellidae no Estado 
do Rio de Janeiro (MEJDALANI; COELHO; 
GONÇALVES et al., 2009) indicam que até 
mesmo municípios com maior quantitativo de 
amostragens e coletas, têm poucos registros 
de Typhlocybinae (no caso de Itatiaia, até este 
trabalho nenhuma espécie do grupo havia sido 
registrada). Com os dados do presente trabalho, 
além de pela primeira vez registrar-se a ocorrência 
da subfamília em território itatiaiense, são 
acrescidas nove novas ocorrências no Estado do 
Rio de Janeiro.

CONCLUSÃO

O aprisionamento em lustres danifica 
morfologicamente alguns exemplares e os torna 
inviáveis à identificação. Porém, levando-se em 
conta a dificuldade de se enxergar insetos de 
porte diminuto, os métodos de atração são os mais 
adequados a inventários da fauna de Typhocybinae. 
Destaca-se ainda que, além do número expressivo 
de táxons obtidos, com mínimo esforço de coleta, 
um material biológico que certamente seria 
descartado passou a ser aproveitado para gerar 
conhecimento.
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