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Resumo 
 

Cicadellidae é uma das famílias de cigarrinhas que contém o maior número de 

indivíduos em Arthropoda. Cicadellini está entre as maiores tribos da família, 158 gêneros e 

1.100 espécies. A tribo possui grande importância econômica por incluir insetos 

fitosuccívoros que podem atuar como vetores da bactéria Xyllela fastidiosa, causando a 

doença Clorose Variegada dos Citros (CVC). O trabalho tem por objetivo geral analisar e 

comparar as peças da genitália de sete espécies (Dilobopterus dispar, Erythrogonia calva, 

Erythrogonia separata, Macugonalia leucomelas, Macugonalia sp., Sibovia sagata e 

Scopogonalia penicula). Na coleta dos insetos utilizaram-se Armadilhas Adesivas Amarelas e 

Rede-de-Varredura em Montenegro, RS, Brasil. As espécies utilizadas para este trabalho 

foram depositadas na Coleção Entomológica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(MCTP). Na identificação das espécies utilizaram-se literaturas e análise da genitália. Para o 

estudo da genitália foi retirado o abdome com pinça, logo depois de clarificado em hidróxido 

de potássio a 10% por 24 a 48 horas. Após isso as peças foram colocadas em álcool 70% para 

lavagem e análise com microscópio estereoscópio. Realizaram-se desenhos com microscópio 

estereoscópio equipado de câmara-clara. Da genitália foram analisadas as seguintes partes: 

edeago, paráfises (quando presentes), estilo, pigóforo e placa subgenital. Resultaram 24 

desenhos de peças da genitália das sete espécies, com comparações entre espécies e gêneros. 

Em termos de pigóforo percebeu-se semelhanças entre as espécies S. sagata, Macugonalia sp. 

e M. leucomelas; E. calva, E. separata e D. díspar. Ao analisar a placa subgenital S. sagata e 

D. dispar; M. leucomelas e S. penicula; E. calva e E. separata apresentaram semelhanças 

entre si. Quanto ao estilo foram notadas semelhanças entre as espécies M. leucomelas, S. 
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sagata e Macugonalia sp.; E. calva, S. penicula. Analisando os edeagos, apenas E. calva e E. 

separata; M. leucomelas e Macugonalia sp. apresentaram semelhanças entre si. Somente D. 

dispar e S. sagata apresentaram paráfises, mas diferentes entre si. Observa-se na comparação 

dos edeagos que o padrão morfológico não varia substancialmente entre as espécies do 

mesmo gênero. Também se percebe que, excluindo-se o edeago e as paráfises, todas as outras 

peças da genitália apresentam semelhanças mesmo pertencendo a gêneros distintos.  
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