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Resumo 

 

Os Fulgoromorpha (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha), comumente chamados de 

cigarrinhas, constituem-se de um grupo de insetos sugadores de seiva do floema das plantas. 

O táxon compreende aproximadamente 14.000 espécies em 21 famílias. As interações destas 

cigarrinhas com plantas hospedeiras são essenciais não só como fontes de alimento, mas 

também como oviposição, locais de acasalamento e como abrigo. Espécies de diferentes 

famílias atuam como pragas de culturas agrícolas em todo o mundo, danificando as plantas 

por ovipositar nos tecidos vegetais e alimentar-se do floema, por vezes podendo inocular uma 

série de patógenos. Alguns são causadores de doenças proporcionando sérios danos em uma 

grande variedade de plantações economicamente importantes. Cerca de 150 espécies de 

fulgoromorfos de diversas famílias estão atualmente direta ou indiretamente registradas como 

pragas de 99 espécies de plantas. Entre os Hemiptera, Fulgoromorpha são facilmente 

reconhecidos pela presença de tégula no mesotórax, pelo pedúnculo antenal alargado, antena 

localizada abaixo do olho composto e também por uma mesocoxa relativamente alongada, 

cujas bases são amplamente separadas. O entendimento classificatório de qualquer grupo 

taxonômico leva a um sistema de referência para qualquer discussão em biodiversidade, 

conservação e sustentabilidade. Promove informações que serão utilizadas convenientemente 

pela agricultura, além de outros campos do conhecimento, no manejo adequado dos recursos. 

O objetivo deste estudo é o reconhecimento das espécies de Fulgoromorpha, promovendo a 

determinação e identificação dos exemplares depositados na coleção do Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS (MCTP). Contudo possibilitará o conhecimento das espécies e estudo 

da morfologia para utilização em trabalhos futuros neste mal conhecido táxon em nosso meio. 

Foi utilizado microscópio estereoscópico, pinça, agulha histológica, além da literatura 
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disponível para auxiliar na determinação. Os espécimes estão montados em alfinetes 

entomológicos, conservados a seco e com etiquetas de colete e identificação. Até o momento 

foram determinadas as seguintes famílias: Acanaloniidae Amyot & Serville, 1843; Cixiidae 

Spinola, 1839; Delphacidae Leach, 1815; Dictyopharidae Spinola, 1839; Flatidae Spinola, 

1839; Fulgoridae Latreille, 1820; Issidae Spinola, 1839; Nogodinidae Melichar, 1898 e 

Ricaniidae Amyot & Serville, 1843.  
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