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RESUMO

Este trabalho é composto de duas partes. Na primeira, apresenta-se a 

revisão das espécies àe Alchisme Kirkaldy, 1904, Potnia Stal, 1866, Sakakibarella 

gen. n. e Umbonia Burmeister, 1835 (Membracinae-Hoplophorionini), realizada de 

acordo com os métodos tradicionais de investigação da Sistemática Clássica. Na 

segunda, a análise cladística dos gêneros de Membracinae, segundo o método de 

reconstrução de parentesco, desenvolvido por HENNIG (1966)

Como resultado do estudo de revisão, tribo e gêneros são caracterizados, 

chaves para identificação de gêneros e espécies, descrições e ilustrações, são 

apresentadas. Oito espécies são revalidadas: Alchisme intermedia Distant 1881, sp. 

rcval., Alchisme obscura (Walker, 1851) sp. revaL, A. testacea (Fairmaire, 1846) 

sp. rcval., A. veruta (Fowler, 1894) sp. reval., Potnia brevicornis Fowler, 1894 sp. 

reval., Umbonia articularia Buckton, 1901 sp. reval. U. lativitta Walker, 1851 sp. 

rcval. e Umbonia pyramidalis Fairmaire, 1846 sp. reval. Duas são novas 

combinações: Alchisme antigua (Funkhouser, 1934) comb, n., transferida de 

Umbonia Burmeister, 1835 e Sakakibarella dubia (Fowler, 1894) comb, n., de 

Potnia Stal, 1866. Dezesseis são novos sinônimos: Alchisme costaricensis Goding, 

1929 (= A. apicalis (Walker, 1851)); A. neuquina Remes-Lenicov, 1978 (= A. 

rubrocostata (Spinola, 1852)); A. nigrocarinata (Fairmaire, 1846) (= A. inermis 

(Fairmaire, 1846)); A. spinosa Funkhouser, 1940 (= A. virescens (Fairmaire, 

1846)); A. submaculata (Buckton, 1901) (= A. turrita (Germar, 1835)); A  virgata 

(Fairmaire, 1846) (= A  ustulata (Fairmaire, 1846)); P. brunneifrontis Funkhouser, 

1943 e P. maculata Funkhouser, 1943 (= P. brevicornis Fowler, 1894); P. 

orthosoma (Fonseca, 1947) (=P. jacula (Fabricius, 1803)); P. nigrivitatta (Walker,

1851) (= P. straminicolor (Stal, 1862)). Umbonia erecta Goding, 1920 (= U. 

lativitta (Walker, 1851)); U  octolineata Goding, 1930 (= U. crassicornis ( Amyot 

& Serville, 1843)); U. immaculata Funkhouser, 1943, U. reducta Walker, 1851, U. 

terribilis Walker, 1858 e U. rectispina Stal, 1869 (= U. spinosa (Fabricius, 1775). 

São designados quatro lectótipos ( Alchisme bos (Fairmaire, 1846) 9, A. fastidiosa
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(Fairmaire, 1846) 9, A  inermis (Fairmaire, 1846) 9 e 4 . rubrocostata (Spinola,

1852) <r) e cinco paralectótipos ( Alchisme bos (Fairmaire, 1846) 9, A. inermis 

(Fairmaire, 1846) 2 9 e A  rubrocostata (Spinola, 1852) 2 9). Dois novos gêneros: 

Potnioides gen. n. e Sakakibarella gcn. n. e trinta e uma novas espécies, são 

descritas.

São espécies novas de Alchisme Kirkaldy, 1901: A  banosiensis sp. n. ( 

Azuaya/Banos/Equador), A. bordoni sp. n. (Tachira/Venezuela), A. colombiana 

sp. n. (Cundinamarca/Colômbia), A. contundens sp. n. (Salta/Argentina), A. 

cultellata sp. n. (Mérida/Venezuela), A. deflectida sp. n. (Tachira/Venezuela), A . 

erecta sp. n. (Trujillo/Venezuela), A. frontomaculata sp. n.(São Paulo/Brasil), A. 

goiana sp. n. (Jatai/Goiás/Brasil), A. henryi sp. n. (Tachira/Venezuela), A. insólita 

sp. n. (Cauca/Colômbia), A. mckameyi sp. n. (Célica/Equador), A. onorei sp. n. 

(Cotopaxi/Equador), A. schuhi sp. n. (Lima/Peru).

É espécie nova de Potnioides gen. n.: P co rn iferu la  sp. n.

(Cuzco/Peru).

São espécies novas de Potnia Stal, 1866: P. cornigera sp. n.

(Paraná/Brasil), P. diringsliofeni sp. n. (São Paulo/Brasil), P. distincta sp. n. (Mato 

Grosso/Brasil), P. eximia sp. n. (Mato Grosso/Brasil), P. knightae sp. n. (Guiana), 

P. miracyae sp. n. (Puntarenas/Costa Rica), P. precisa sp. n. (Cajamarca/Peru), P.

tapuruquarensis sp. n. (Amazonas /Brasil) e P. turrialbensis sp. n.

(Turrialba/Costa Rica).

São espécies novas de Sakakibarella gen. n.: S. costaricensis sp. n. 

(Neredio/Costa Rica), S. elongata sp. n. (Alajuela/Costa Rica) S. frontorubra sp. 

n. (Huila/Colômbia), e S. seminigra sp. n. (Turrialba/Costa Rica).

São espécies novas de Umbonia Burmeister, 1835: U. formosa sp. n. 

(local desconhecido), U. richteri sp. n. (Guayatá/Colômbia) e U. struempeli sp. n. 

(Espirito Santo/Brasil).

Na análise cladística investigou-se as relações de parentesco para 32 dos 

35 gêneros, atualmente acomodados em Membracinae. Quarenta e oito caracteres 

foram levantados. A condição plesiomórfica, dos estados dos caracteres, foi inferida 

no plano-básico de Membracinae, reconstituido pelo método do grupo-extemo de
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WATROUS & WHEELER (1981). A matriz polarizada, foi submetida ao 

programa Hennig 86, versão 1.5.

As relações de parentesco, a nível de tribo, são esclarecidas; a filogenia é 

assimétrica sendo Hoplophorionini o táxon mais basal, seguido, pela ordem, por 

Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini. O monofíletísmo de Hoplophorionini é 

corroborado. Os caracteres assinalados por DIETRICH & DEITZ (1991), como 

indicadores do monofíletísmo de Aconophorini, foram refutados na presente análise. 

A hipótese, na qual aqui se ancora o monofíletísmo desta tribo, é questionável e 

deve ser melhor investigada. Rejeita-se a hipótese de táxon parafílético para 

Membracini, proposta por DIETRICH & McKAMEY (1995), em favor do 

monofíletísmo desta tribo, ancorada no compartilhamento exclusivo de dois 

caracteres: ramo S2 fundido ao ramo S3+4 e carena mediana laminada. As hipóteses, 

propostas por DIETRICH & McKAMEY (1995), que assinalam, respectivamente, 

Havilandia Dietrich & McKamey, 1995 e Trinarea Goding, 1926 como grupos- 

irmãos de Aconophorini e Hoplophorionini, são rejeitadas.

As relações de parentesco, a nível de gênero, são esclarecidas para 

Hypsoprorini e Hoplophorionini, muito embora, para esta última tribo, seja reduzido 

0  número de caracteres levantados, 0  que naturalmente determina uma probabilidade 

menor de conflitos, assim essas relações de parentesco devem ser melhor estudadas. 

As relações de parentesco para os gêneros de Membracinae, não foram totalmente 

esclarecidas.
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SUMMARY

This paper is composed by two parts: 1- the genera Alchisme Kirkaldy, 

1904, Potnia Stal, 1866, Sakakibarella n. gen. and Umbonia Burmeister, 1835 

(Membracinae, Hoplophorioninae), are revised, according to the classic methods 

used in taxonomy; 2- a cladistic analysis of Membracinae genera, following the 

phylogenetic relationship reconstruction developed by Hennig (1966), is presented.

hi the revisional study, the tribes and genera are characterized: 

identifications keys for genera and species as well as descriptions and illustrations, 

are provided. The following taxonomic changes/additions are make: six species are 

reinstated: A,. obscura (Walker, 1851) revaL sp., A. testacea (Fairmaire, 1846) 

rcval. sp., A. veruta (Fowler, 1894) reval. sp., Potnia brevicornis Fowler, 1894 

reval. sp., Umbonia articularia Buckton, 1901 reval. sp. and Umbonia lativitta 

Walker, 1851 rcval. sp.. Two new combinations: Alchisme antigua (Funkhouser, 

1943) n. comb, and Sakakibarella dubia (Fowler, 1894) n. comb.. Fifteen new 

synonyms: Alchisme costaricensis Goding, 1929 (= A. apicalis (Walker, 1851); A. 

neuquina Remes-Lenicov, 1978 (= A, rubrocostata (Spinola, 1852); A. 

submaculata (Buckton, 1901) (= A. turrita (Germar, 1835); A. virgata (Fairmaire, 

1846) (= A. ustulata (Fairmaire, 1846); P. brunneifrontis Funkhouser, 1943 and P. 

maculata Funkhouser, 1943 (= P. brevicornis Fowler, 1894); P. orthosoma 

(Fonseca, 1947) (= P. jacula (Fabricius, 1803); P. jansoni Fowler, 1894 and P. 

nigrivitatta (Walker, 1851) (= P. straminicolor (Stal, 1862). Untbonia erecta 

Goding, 1920 (= U. lativitta (Walker, 1851); Umbonia octolineata Goding, 1930 (= 

U. crassicornis ( Amyot & Serville, 1843); U. immaculata Funkhouser, 1943, U. 

reducta Walker, 1851, U. terribilis Walker, 1858 e U. rectispina Stal, 1869 (= U. 

spinosa (Fabricius, 1775). Four lectotypes and five paralectotypes, are designated. 

Two new genera: Potnioides n. gen. and Sakakibarella n. gen. and thirty-one new 

species, are described.

New species of Alchisme Kirkaldy, 1901: A  banosiensis n. sp. (from
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Azuaya/Banos/Equator), A. bordoni n. sp. (from Tachira/Venezuela), A. 

colombiana n. sp. (from Cundinamarca/Colombia), A. contundens n. sp. (from 

Salta/Argentina), A. cultellata n. sp. (from Merida/Venezuela), A. deflectida n. sp. 

(from Tachira/Venezuela), A, erecla n. sp. (from Trujillo/Venezuela), A. 

frontomaculata n. sp. (from São Paulo/Brazil), A. goiana n. sp. (from 

Jatai/Goias/Brazil), A. henryi n. sp. (from Tachira/Venezuela), A. insolita n. sp. 

(from Cauca/Colômbia), A. mckameyi n. sp. (from Celica/Equator), A. onorei n. 

sp. (Cotopaxi/Equator), A. schuhi n. sp. (from Lima/Peru).

New species of Polnioides gen. n.: P. corniferula n. sp. (from 

Cuzco/Peru).

New species of Potnia Stal, 1866: P. cornigera n. sp. (from 

Parana/Brazil), P. diringshofeni n. sp. (from São Paulo/Brazil), P. distincta n. sp. 

(from Mato Grosso/Brazil), P. exímia n. sp. (from Mato Grosso/Brazil), P. 

knightae n. sp. (from Guyana), P. ntiracyae n. sp. (from Puntarenas/Costa Rica), 

P. precisa n. sp. (from Cajamarca/Peru), P. tapuruquarensis n. sp. (from 

Amazonas /Brazil) and P. turrialbensis n. sp. (from Turrialba/Costa Rica).

New species of Sakakibarella n. gen.: S. costaricensis n. sp. (from 

Neredio/Costa Rica), S. elongata n. sp. (from Alajuela/Costa Rica) S. frontorubra 

n. sp. (from Huila/Colombia), and S. seminigra n. sp. (from Turrialba/Costa Rica).

New species of Umbonia Burmeister, 1835: U. formosa n. sp. (from 

unknown locality), U. richleri (from Guayata/Colombia) and U. struempeli n. sp. 

(from Espirito Santo/Brazil).

In the cladistic analysis, the phylogenetic relationships for 32 of the 35 

genera, now belonging to Membracinae, were investigated. Forty eight characters 

were raised. The plesiomorphic conditions of the characters were inferred in the 

basic plan of Membracinae, reconstituted by the method of out group comparison 

developed by WATROUS & WHEELER (1981). The polarized matrix was 

submitted to the Hennig 86 program (FARRIS, 1968).

The phylogenetic relationships, at the tribe level, are clarified; the 

phylogeny is asymmetric, Hoplophorionini being the most basal, followed by 

Hypsoprorini, Aconophorini and Membracini. The monophyletism of
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I - INTRODUÇÃO
1

1- Justificativa e objetivos

O estado em que se encontravam os Hoplophorionini, provavelmente, não 

devia ser muito diferente daquele com o qual os sistematas contemporâneos se 

deparam, sempre que se dispõem a revisar um determinado táxon. As dificuldades 

são sempre as mesmas, clássicas, pode-se assim dizer, pois residem sobretudo na 

difícil empreitada de se identificar corretamente as espécies. Contribuem para isso, 

as exíguas descrições originais, conjugadas, quase sempre, à ausência de desenhos 

que, muitas vezes, mesmo quando presentes, pouco esclarecem. Assim é factual que 

a tarefa de identificação, na maioria dos casos, não dispensa que se recorra aos tipos 

e aí reside outro grande óbice aos trabalhos de revisão, pois implica em descobrir 

onde estão depositados, solicitar o seu empréstimo e, se deferido, aguardar o seu 

envio que pode levar muito tempo.

Essas dificuldades, se não superadas, resultam em interpretações 

equivocadas contribuindo para conturbar ainda mais o entendimento do táxon. 

Desta regra os Efoplophorionini não foram exceção, pois o número de espécies 

revalidadas e sinonimizadas dá a exata dimensão do estado caótico em que se 

encontravam.

A partir de 1980, quando RESTREPO-MEJLA revisou parcialmente 

Alchisme Kirkaldy, 1904, a tribo Hoplophorionini passou a merecer maior atenção. 

McKAMEY & DEITZ (1991) revisaram Metcalfiella Goding, 1929 e iniciaram a 

revisão de Ochropepla Stal, 1869 (ainda não concluída).

Os trabalhos com abordagem cladística em Membracinae, surgiram 

quando DIETRICH & DEITZ (1991) apresentaram uma proposta de relação de 

parentesco para as espécies de Aconophorini. DIETRICH & McKAMEY (1995) 

investigaram as relações filogenéticas dos gêneros de Membracinae, cujos 

resultados obtidos indicaram Trinarea Goding, 1929 como grupo-irmão de 

Hoplophorionini e Membracini como táxon parafílético.

Desta maneira, tomou-se como objetivo inicial proceder a revisão da



tribo, investigando o restante dos gêneros conhecidos: Potnia Stal, 1866, Platycotis 

Stal, 1869, Alchisme Kirkaldy, 1904, Umbonia Bunneister, 1835 e Stalotypa 

Metcalf, 1927. Concomitantemente a este trabalho de revisão, propôs-se efetuar a 

análise cladística dos gêneros de Membracinae, por entender-se que algumas das 

relações de parentesco propostas, para os gêneros deste táxon, por DLETRICH & 

McKAMEY (1995), divergiam de algumas observações efetuadas preliminarmente.

O presente trabalho elenca um somatório de informações que elucida, em 

grande parte, os problemas de ordem taxonômica da tribo e apresenta uma proposta 

alternativa para a filogenia dos gêneros de Membracinae. Todavia, algumas lacunas 

permaneceram: a revisão de Platycotis Stal, 1869 como constava nos objetivos 

iniciais, não foi realizada em razão do número reduzido de exemplares disponíveis; 

o acesso a todos os tipos, como seria o ideal, também não foi possível; os dados de 

distribuição geográfica são insatifastórios e as relações entre alguns gêneros não 

foram elucidadas. Ainda assim, tem-se a expectativa de que este trabalho, no futuro, 

inclua-se entre aqueles que contribuíram consistentemente para o esclarecimento 

sistemático do grupo. Para isso especial esforço foi empreendido em todas as etapas 

do trabalho. Na revisão, teve-se acesso a uma boa parte dos tipos; as sinonímias 

foram também investigadas na maioria dos casos; novos caracteres foram 

abordados, visto que estes possibilitaram que gêneros e espécies fossem melhor 

definidos. Na análise cladística apenas três dos trinta e cinco gêneros de 

Membracinae não foram analisados.

2-Histórico de Hoplophorionini e dos gêneros revisados

FABRJCIUS (1775) criou, entre outros, os gêneros Centrotus, Darnis e 

Membraás onde descreveu M. spinosa, designada, posteriormente, por 

FUNKHOUSER (1927) como tipo de Umbonia Burmeister, 1835.

BURMEISTER (1835) descreveu o gênero Umbonia onde acomodou 

Membraás spinosa Fabricius, 1775. Entre os caracteres enumerados, destacou a 

presença de uin espinho vertical quase ao meio do pronoto.

GERMAR (1835) destacou como diagnósticos de Hoplophora as
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tégminas inteiramente livres, tíbias prismáticas não dilatadas e tarsos posteriores 

diminutos.

AMYOT & SERVILLE (1843) reuniram os membracídeos conhecidos 

na unidade “Tribu Comidorsi”, dividida em “Race Nudiscuti” - Comidorsi com 

escutelo totalmente exposto ou apenas em parte - e “Race Tectiscuti” - Comidorsi 

com escutelo encoberto. Nesta última unidade, quatro táxons, ao nível atual de 

subfamília - grupos na concepção de Amyot & Serville - foram estabelecidos: 

Membracides, Damides, Combophorides e Hoplophorides, onde acomodaram um 

novo gênero Physoplia..

FAIRMAIRE (1846) descreveu o gênero Triquetra, caracterizado pelos 

úmeros dilatados em pontas bastante longas e sinonimizou Physoplia com 

Umbonia. Além das espécies de Physoplia que, consequentemente, foram 

incorporadas à Umbonia, outras foram transferidas de Hoplophora e novas 

espécies foram descritas.

STAL (1866b) criou o gênero Potnia para acomodar Umbonia venosa 

(Gennar, 1821) e U. indicator Fairmaire, 1846. Entre os caracteres destacou o tórax 

convexo, progressivamente acuminado para trás e projetado além do ápice do 

abdome; anteriormente armado com um como comprimido, projetado para frente. 

Cantos laterais (úmeros) não projetados. Tégminas com cinco células apicais, 

nenhuma peciolada e duas discoidais. Asas com quatro células apicais, área anal 

distinta, sublobada.

STAL (1869a) estudando os membracídeos de autoria de Fabricius 

descreveu o gênero Platycotis, o qual incluiu na subfamília Hoplophorida junto com 

os gêneros Hoplophora, Potnia, Triquetra e Umbonia.

STAL (1869a) propôs para Potnia o subgênero Enchotypa ao qual 

indicou como representante, Hoplophora granadensis Fairmaire, 1846.

STAL (1869b) descreveu o gênero Ochropepla destacando sua afinidade 

com Potnia e reconheceu que o exemplar identificado como Hoplophora 

granadensis e indicado para Enchotypa tratava-se, na verdade, de Hoplophora 

fairmairei Guérin, 1856, a qual foi então indicada como verdadeiro representante de 

Enchotypa. Embora Stal tenha reconhecido o erro que cometera anteriormente, ao 

tentar repará-lo, indicando uma outra espécie para representar Enchotypa, criou, na
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verdade, uma situação especial, ou seja, um segundo gênero Enchotypa tendo agora 

como espécie-tipo Hoplophora fairmairel

HANSEN (1890) publicou um importante artigo onde abordou aspectos 

da morfologia e classificação dos Homoptera Auchenorrhyncha. Neste trabalho, 

onde constam observações inéditas sobre as familias e subfamílias, Hansen não 

reconhece os tarsos posteriores reduzidos como diagnósticos de Hoplophorida, 

tendo em vista que ele também é observado em Membracida. Contrapôs então, que 

para sua utilização o mesmo deveria ser detalhado e conclui que a tíbia posterior, 

pelo seu aspecto “retorcido”, era o caráter mais peculiar no reconhecimento do 

táxon.

GODING (1892) apresentou uma sinopse das subfamílias e gêneros de 

Membracidae da América do Norte. Na chave de identificação dos gêneros de 

Hoplophorinae utilizou o número de células apicais das asas posteriores, como 

caráter capaz de estabelecer uma dicotomia inicial e delimitar dois subgrupos 

distintos: com quatro células apicais, Triquetra, Ochropepla e Potnia, com três, 

Platycoíis, Hoplophora e Umbonia.

FOWLER (1894b) descreveu o gênero Aconophoroides para receber 

Tlielia gladiator Wallcer, 1851 - espécie-tipo- e, possivelmente, mais uma ou duas 

espécies aliadas classificadas em Aconophora, porém muito mais relacionadas com 

Potnia e Hoplophora, por apresentarem os tarsos posteriores muito curtos. Baseado 

então neste atributo, acomodou Aconophoroides em Eloplophorinae junto com 

Hoplophora, Ochropepla, Orthoplophora, Platycoíis, Potnia, Triquetra e 

Umbonia.

BUCKTON (1903) destacou a importância dos tarsos posteriores curtos 

no reconhecimento da subfamília Hoplophorinae, para a qual reconheceu os 

seguintes gêneros: Aconophoroides, Enchotypa, Lophopelta, Microschema, 

Ochropepla, Orthoplophora, Platycoíis, Potnia, Umbonia e Triquetra.

KIRKALDY (1901) propôs o nome Hoplophorion em substituição a 

Hoplophora Germar pré-ocupado por Hoplophora Perty, 1835 (Neuroptera).

KIRKALDY (1904) propôs o nome Alchisme em substituição a 

Triqretra, pré-ocupado em Mollusca.

GODING (1926) apresentou uma proposta de classificação para os
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Membracidae da América. O nome Hoplophorida foi rejeitado em favor de 

Hoplophorioninae para que ficasse em concordância com o gênero-tipo tendo em 

vista que Hoplophora Gemiar era um nome pré-ocupado e fora substituído por 

Hoplophorion Kirkaldy. Os Hoplophorioninae foram identificados pelos tarsos 

posteriores muito curtos, menores que os tarsos anteriores e médios; duas tribos 

foram reconhecidas, segundo o número de células apicais presentes nas asas 

posteriores: Hoplophorionini, com três células apicais, abrigou Platycotis, 

Hoplophorion, Enchotypa e Umbonia e Potniini, com quatro células apicais, 

abrigou Aconopltoroides, Alchisme, Potnia e Ochropepla.

METCALF (1927) após observar que alguns tipos em Membracidae não 

estavam de acordo com as regras de nomenclatura, propôs algumas mudanças com 

base no “Entomological Code” de Banks e Caudell. Entre as mudanças sugeridas, 

consta a proposta do nome Slalotypa em substituição a Enchotypa que, de acordo 

com as regras de nomenclatura, não estava disponível. Enchotypa Stal, 1869, 

espécie-tipo Hoplophora granadensis, era sinônimo de Potnia e Enchotypa Stal, 

1869, espécie-tipo Hoplophora fairmaire, era um nome pré-ocupado. A este último 

Enchotypa é que Stalotypa foi proposto em substituição.

FUNKHOUSER (1927) reunindo a bibliografia disponível para 

Membracidae elaborou o Fascículo 1 do "General Catalogue of Hemiptera". Além 

de listar, atualizou as espécies quanto aos seus "status" dentro dos gêneros e 

apresentou informações de distribuição geográfica. Na subfamília Hoplophorinae 

reuniu os seguintes gêneros: Aconopltoroides Fowler, 1894; Alchisme Kirkaldy, 

1904; Hoplophorion Kirkaldy, 1901; Ochropepla Stal, 1869; Platycotis Stal, 1869 

(= Lophopelta Stal, 1869 e Microschema Stal, 1869); Potnia Stal, 1866; Stalotypa 

Metcalf, 1927 (= Enchotypa Stal, 1869) e Umbonia Burmeister, 1835.

GODING (1929a) publicou algumas notas sobre os Membracidae da 

América do Sul. Ao tratar dos Hoplophorioninae, concluiu que Aconopltoroides era 

sinônimo de Potnia e que Hoplophorion triangulum (Germar, 1833), espécie-tipo 

do gênero, era congênere de Ochropepla corrosa (Fairmaire, 1846), também 

espécie-tipo do gênero. A constatação deste fato implicou que todas as espécies de 

Ochropepla congêneres com O. corrosa, foram removidas para Hoplophorion 

todavia as não congêneres, ficaram sem nome genérico. Para contornar este
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problema, propôs o nome Metcalfiella. O fato de nem todas as espécies de 

Ochropepla serem congêneres com O. corrosa, como seria de se esperar, é 

explicado pela maneira como o gênero fora definido, pois baseou-se em caracteres 

extremamente abrangentes, possibilitando assim acomodar espécies que pertenciam 

a gêneros distintos.

HAUPT (1929) elaborou uma proposta de classificação para os grupos 

superiores de Homoptera. Para Membracidae várias novas subfamílias foram 

propostas, entre as quais Hyphinoinae onde Hoplophorionini foi incluído.

FUNKHOUSER (1951) seguiu praticamente a classificação proposta por 

GOD1NG (1929b), apenas acrescentando o gênero Ortlioplopliora Fowler à tribo 

Hoplophorionini que ele passou a denominar Platycotiini, tendo em vista que, na sua 

concepção, Hoplophorion Kirkaldy era sinônimo júnior de Metcalfiella Goding. 

Isto o levou também a propor um novo nome em substituição para 

Hoplophorioninae, Platycotinae.

METCALF & WADE (1965) colocaram Platycotinae como sinônimo de 

Hoplophorioninae, a qual foi dividida em três tribos: Platycotiini (Platycotis, 

Stalotypa e Umbonia); Hoplophorionini (Âlchisme, Ochropepla e Hoplophorion) 

e Potniini (Potnia ). METCALF & WADE (Op. Cit.), reconheceram Metcalfiella 

como sinônimo júnior de Hoplophorion.

DEITZ (1975), ao propor uma nova classificação para os membracídeos 

do Novo Mundo, colocou em Membracinae os Hoplophorioninae, com categoria de 

tribo. Os gêneros reunidos em Hoplophorionini foram: Potnia, Ochropepla, 

Hoplophorion, Alchisme, Umbonia e Platycotis.

RESTREPO-MEJIA (1980) revisou parcialmente as espécies do gênero 

Alchisme. Das dezenove espécies relacionadas como válidas por METCALF & 

WADE (1965), apenas onze são apresentadas e redescritas, nenhuma espécie nova 

foi descrita ou revalidada e apenas um único novo sinônimo foi proposto - A. 

projecta Funkhouser, 1930 como sinônimo júnior de A. bos (Fairmaire, 1846). 

Como nenhum exemplar-tipo de nenhuma espécie foi examinado, o material 

estudado foi identificado com base apenas nas descrições originais. Devido à 

natureza sucinta destas descrições, aliadas à ausência quase que total de gravuras, 

alguns equívocos foram cometidos na identificação das espécies. O cuidado de
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RESTREPO-MEJIA em não alterai' a definição das espécies dentro do gênero, 

também pode ser explicado pelo mesmo motivo.

McKAMEY & DE1TZ (1991a) revisaram a história dos nomes 

Hoplophorion Kirkaldy, 1901, Metcalfiella Goding, 1929 e Ochropepla Stal, 1869 

e concluíram que a instabilidade nomenclatural, residia na duvidosa identificação da 

espécie-tipo de Hoplophorion - H. triangulum (Germar, 1821). Embora o tipo 

desta espécie não tenha sido localizado, os autores compararam a sua descrição 

original com uni exemplar fêmea de O. corrosa (Fairmaire, 1846) da Coleção de 

Signoret do "Naturhistorisches Museum Wien", um possível lectótipo que lhes 

permitiu confirmar o que GODING (1929a) já  observara, ou seja, que H. 

triangulum era congênere com O. corrosa. O nome Ochropepla tem prioridade 

sobre Hoplophorion, proposto como seu sinônimo júnior. Metcalfiella foi 

considerado um nome válido.

McKAMEY & DEITZ (1991b) apresentaram algumas mudanças de 

nomenclatura paia os Hoplophorionini. A nível genérico Microschema Stal foi 

colocado em sinonímia de Potnia Stal ao constatar-se que seu holótipo - 

Hoplophora straminicolor Stal, 1858 - era congênere com Potnia venosa (Germar, 

1818), espécie tipo de Potnia.

3 - Pressupostos à análise cladística.

Poucas tentativas têm sido feitas para explicar as relações de 

parentesco dos grupos subordinados que integram a família Membracidae. 

STRÜMPEL (1972) tentou, através do método filogenético, estabelecer as 

relações de parentesco para as subfamílias deste táxon e concluiu que apenas dois 

grupos estavam bem estabelecidos: Centrotinae, caracterizado pela presença do 

processo posterior, contudo tendo o mesescutelo exposto, e Membracinae que, 

dado o desenvolvimento mais acentuado do processo posterior, tem o 

mesescutelo totalmente encoberto. Esses estados do pronoto, foram interpretados 

como independentes entre si e derivados do estado mais primitivo, onde o 

pronoto não apresenta processo posterior e o mesescutelo é exposto. Esses
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estados foram hipotetizados como apomórficos para os dois táxons, tidos como 

monofiléticos. É oportuno esclarecer que Membracinae, sensu STRÜMPEL 

(1972), acomoda ainda Daminae, Hoplophorioninae, Smiliinae e Tragopinae, 

que, segundo FUNKHOUSER (1951), eram as subfamilias que, junto com 

Centrotinae, integravam Membracidae.

DEITZ (1975) propôs uma nova classificação para Membracidae a 

nível de categorias superiores. Nesta classificação, Centrotinae foi desmembrada 

em Centrotinae, Nessorhininae e Stegaspidinae; Daminae em Daminae e 

Eleteronotinae; Membracinae acomodou Hoplophorioninae que passou a ter 

slatus de tribo assim como Tragopinae que ficou subordinada a Smiliinae. A 

classificação de DEITZ sugere um grau de detalhamento maior, se comparada à 

de FUNKHOUSER (1951), porém ela é tão arbitrária quanto aquela, pois o 

arranjo dos gêneros em tribos e estas em subfamilias, não decorreu de nenhuma 

metodologia mas tão somente da visão que DEITZ tinha para o grupo. No que se 

refere a Membracinae, indicou vários caracteres como diagnósticos entretanto, 

apenas a redução acentuada ou total ausência de espinhos na fileira três das tíbias 

posteriores, tem concreto valor diagnóstico e no qual está ancorado o 

monofiletismo desta subfamília. As tribos reconhecidas para Membracinae, 

foram: Hypsoprorini, Notocerini, Membracini, Aconophorini, Hoplophorionini e 

Centrodontini.

DIETRICH & DEITZ (1991) usaram o método fenético-numérico e o 

método cladístico para estabelecerem relações entre as espécies dos gêneros 

Aconophora Fairmaire, 1846, Guayaquila Goding, 1920 e Calloconophora 

Dietrich & Deitz, 1991; o primeiro método foi utilizado para mostrar a 

similaridade morfológica total entre os táxons e a descontinuidade que existia 

entre eles; o segundo para estimar as relações de parentesco entre esses gêneros. 

A análise cladística revelou que os três gêneros, que integram a tribo 

Aconophorini (Membracinae), formam um grupo monofilético.

CREÃO-DUARTE (1992), baseando-se nos mesmos caracteres 

utilizados por STRÜMPEL (1972), contestou o monofiletismo de Centrotinae, 

interpretando a mesma série de transformações do pronoto como um evento 

linear com estados dependentes entre si e sucessivamente mais apomórficos.
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Assim, o caráter que definia Centrotinae foi proposto como uma sinapomorfia 

para Membracidae; Centrotinae foi estabelecido como táxon parafilético e 

Membracinae (sensu STRÜMPEL, 1972), monofilético.

DEITZ & DIETRICH (1993) propuseram uma nova classificação para 

Membracidae onde reconhecem doze subfamílias: Endoiastinae, Stegaspidinae, 

Nicomiinae, Centronodinae, Centrodontinae, Centrotinae, Oxyrachinae, 

Nessorhininae, Membracinae, Eleteronotinae, Daminae e Smiliinae.

DIETRICH & DEITZ (1993), estudando as relações de parentesco 

entre as subfamílias de Membracidae, definiram Daminae, Heteronotinae e 

Membracinae, como táxons temiinais que, juntos, compõem um agrupamento 

monofilético, em razão do compartilhamento de três sinapomorfias. Smiliinae, 

inexplicavelmente, não foi referida, mas compartilha, pelo menos, uma das três 

sinapomorfia. Assim, assume-se aqui que Smiliinae também faz parte deste 

agrupamento monofilético.

DIETRICH & McKAMEY (1995), investigando a filogenia de 

Membracinae, propuseram Trinarea appendiculatta (Fonseca, 1936) como grupo- 

irmão de Hoplophorionini, sendo as tíbias IH clavadas o caráter sinapomórfico que 

determina o monofíletismo deste agrupamento; Havilandia Dietrich & McKamey, 

1995 é grupo-irmão de Aconophorini e Membracinae é um táxon parafilético.
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II - MATERIAL E MÉTODOS
10

1 - Revisão dos gêneros.

1.1 - O material

Foram examinados cerca de 4000 exemplares das seguintes instituições:

(AMNH) American Museum of Natural History

Central Park West at 797h Street 
New York, NY 10024-5192, USA

(BMNH) Natural History Museum

Cromwell Road 
London SW7 5BD, UK

(DZUP) Universidade Federal do Paraná

Departamento de Zoologia 
Curitiba- Paraná 
Caixa Postal 19020 
81.531-970, Curitiba, Paraná, Brasil

(INBIO) Instituto Nacional de Biodiversidad/Costa Rica,

Apartado Postal 22-3100
Santo Domingo, Heredia, Costa Rica

(MNRJ) Museu Nacional, Rio de Janeiro

Quinta da Boa Vista, São Cristovão 
20.940-040 Rio de Janeiro, Brasil

(MPEG) Museu Paraense Emílio Goeldi

Departamento de Entomologia 
Caixa Postal 399 
66.040-170 Belém, Pará, Brasil

(MRSN) Museo Regionale di Scienze Naturale

Via Giolitt, 36 
10123 Torino, Itália

(MUCR) Museo de Insectos da Universidad da Costa Rica

Universidade de Costa Rica
Escuela de Biologia/Ciudad Universitária

(MZSP) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Av. Nazaré, 481, Caixa Postal 7172 
01.064-970 São Paulo, São Paulo, Brasil

(NCSU) North Carolina State University

Department o f Entomology
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College of Agriculture and life Sciences 
Box, 7613
Raleigh, NC 27695-7613, USA

(NHRS) Naturhistoriska Ricksmusset

Swedish Museum o f Natural History 
Sectione for Entomology 
S-104 05 Stockholm, Swedn

(UCMS) University of Connecticut

Torrey Life Science Building, 75 
North Eagleville Road, U-43 
Storrs, Connecticut 06269-3043, USA

(USNM) National Museum of Natural History

Washington, D. C., U. S. A. 20560

(ZMUH) Universität Hamburg und Zoologisches Museum

Martin-Luther-King-Platz 3 
D-20146 Hamburg, Dutchland

Para identificação das espécies buscou-se, prioritariamente, a sua 

comparação com os tipos; quando não foi possível, recorreu-se ao acervo de 

diapositivos de tipos pertencente ao DZUP e, na falta destes, à descrição original e à 

chaves de identificações. Os tipos e diapositivos de tipos (*) examinados, foram: 

Umbonia antigua Funkhouser, 1943 

*Umboitia apicalis Walker, 1851 

Tríquetra bos (Fairmaire, 1846)

Alc/iisnte costaricensis Goding, 1929 

Alchisme elevata Goding, 1930 

Tríquetra fastidiosa Fairmaire, 1846 

Tríquetra inermis Fairmaire, 1846

* Tríquetra intermedia Distant, 1881 

Tríquetra nigrocarinata Fairmaire, 1846 

Umbonia obscura Walker, 1851

* Tríquetra oppugnans Walker, 1858 

Alchisme projecta Funkhouser, 1930

* Tríquetra recurva Stal 1969 

Hemiptyclia rubrocostata Spinola, 1852 

Alchisme spinosa Funkhouser, 1940



Alchisme laticornis Funkhouser, 1940 

Alchisme pinguicornis Funkhouser, 1940 

Ponia brevicornis Fowler, 1894

* Potnia brunneifrontis Funkhouser, 1943 

*Aconophora gigantea Butler, 1878

* Thelia gladiator Walker, 1851 

*Membracis jaculus Fabricius, 1803 

*Aconophora lata Walker, 1858

* Potnia maculata Funkhouse, 1943 

Aconophora nigrivittata Walker, 1851. 

Aconophoroides orthosoma Fonseca, 1974

* Potnia rectispina Goding, 1914 

Hoplophora straminicolor (Stal, 1862)

* Ochropepla dubia (Fowler, 1894) 

Umbonia articularia Buckton, 1901 

Umbonia camerani Griffini, 1895 

Umbonia curvispina Stal, 1869

* Untbonia decor ata Walker, 1858 

Umbonia erecta Goding, 1920 

Umbonia ermanni Griffini, 1895 

Umbonia immaculata Funkhouser, 1943

* Umbonia intermedia Walker, 1858

* Umbonia lativitta Walker, 1851 

Umbonia lutea Funkhouser, 1922 

*Physoplia ntedia Walker, 1851 

Umbonia orizabae Fowler, 1894

* Untbonia picta Walker, 1858 

Umbonia rectispina Stal, 1869

* Untbonia reducta Walker, 1851 

Untbonia sórdida Goding, 1930 

*Membracis spinosa Fabricius, 1775

* Umbonia terribilis Walker, 1858



As espécies não examinadas, foram mantidas nos gêneros onde foram 

descritas. Reapresentam-se suas descrições originais, todavia ficam excluídas da 

chave de identificação.

1.2 - Exame e dissecção do material.

Foram examinadas apenas espécimes conservados a seco, alfinetados em 

montagem simples ou dupla; sob microscópio estereoscópio Wild M5, equipado 

com ocular MIOx. As ilustrações foram feitas com o auxílio de câmara clara; para 

os desenhos de genitália, utilizou-se uma lente duplicadora acoplada à objetiva do 

microscópio.

Os desenhos de pronoto, cabeça, pernas, tégminas e asas posteriores, 

foram feitos diretamente do exemplar. Para que o manuseio fosse possível e não 

implicasse na quebra de apêndices, o exemplar foi imerso por cinco minutos em 

água quente, em seguida o excesso de água foi removido com o auxílio de papel 

absorvente.

Para o exame da genitália, o abdome foi destacado, imerso em solução de 

hidróxido de potássio a 10%, e fervido por 10 minutos em banho-maria e, em 

seguida, em álcool 96%, por cinco minutos. Após esta etapa, o abdome foi lavado 

em água, parcialmente seco com papel absorvente, e transferido para uma cápsula 

de porcelana, com glicerina. Depois do exame, o abdome foi colocado no interior de 

um tubo de vidro, preso ao alfinete de montagem do exemplar.

O exame do meso e metanoto, por exigir que todo o exemplar fosse 

dissecado, implicou em grandes limitações, tendo sido possível apenas naqueles 

casos com grande número de material disponível; para sua observação elegeu-se 

uma espécie de cada gênero, cujo número de material disponível permitia esse 

procedimento. A técnica de preparo foi a mesma descrita anteriormente. Após o 

exame, o exemplar foi transferido para um frasco de vidro, com glicerina, rotulado 

com o nome da espécie examinada.
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1.3 - Terminologia.
14

A terminologia adotada foi a comumente utilizada em Membracidae e 

que, de uma maneira geral, foi estabelecida ao longo dos anos pelos trabalhos de 

BUCKTON (1903), CRAMPTON (1922), EVANS (1938), KRAMER (1950), 

FUNKHOUSER (1951), SAKAKIBARA (1972), HAMILTON (1972a, b), DEITZ 

(1975) e CREÃO-DUARTE & SAKAKIBARA (1989). Para aqueles casos em que 

não há consenso na denominação de uma determinada estrutura, adotou-se a 

terminologia que se entende como a mais adequada, seguida de citação do autor. No 

caso particular do pronoto que, incontestavelmente, é a estrutura de maior valor 

taxonômico em Membracidae, existe uma certa dificuldade natural em se precisar a 

fomia e que se acentua, à medida que o grau de complexidade do pronoto aumenta. 

Assim, objetivando reduzir o número de deduções imprecisas, definiu-se os 

seguintes temios:

Processo anterior: uma elevação abrupta do pronoto, situada à frente ou 

sobre a interseção das linhas imaginárias que tangenciam o metopídio e o dorso do 

pronoto.

Processo dorsal: uma elevação abrupta do pronoto, situada atrás da 

interseção das linhas imaginárias que tangenciam o metopídio e o dorso do pronoto.

Pronoto elevado: em vista lateral tem aspecto triangular, sendo a parte 

mais elevada denominada vértice.

Complexo de espécies: este termo é aqui aplicado para um agrupamento 

intragenérico com caracteres indicadores de monofiletismo, ao qual não deve ser 

dado o “status” de gênero, tendo em vista que as demais espécies do gênero, do qual 

o complexo de espécies é um subgrupo, não podem ser reunidas em táxon natural, 

pois compõem agrupamentos parafiléticos.

1.4 - Descrições.

Para cada espécie são apresentadas informações que seguem a seguinte

ordem:

1) Nome científico (original e atual), sinônimos: tomou-se por base os



catálogos de Membracidae de FUNKHOUSER (1927) e o de METCALF & 

WADE (1965), este último um suplemento do primeiro. O Zoological Record foi a 

fonte através da qual se acessou informações publicadas após 1965.

2) Medidas: registradas em ocular micrométrica e convertidas em 

milímetro. Comprimento do pronoto e comprimento do corpo, tomadas em vista 

lateral, referem-se, respectivamente, a: distância do metopídio até a extremidade do 

processo posterior; distância da parte anterior da cabeça, até a extremidade das 

tégminas. Largura da cabeça e distância entre os processos ad-umerais, tomadas em 

vista frontal, referem-se, respectivamente, a: distância entre as margens externas dos 

olhos; distância entre as extremidades dos processos ad-umerais.

3) Caracteres diagnósticos: permitem o reconhecimento mais rápido da 

espécie, destacando apenas o que é relevante

4) Descrição: feita, sempre que possível, a partir de tipos e na 

impossibilidade, de exemplar do mesmo sexo do tipo. Para que os mesmos 

caracteres fossem sempre observados com o mesmo rigor e possibilitassem uma 

comparação melhor entre espécies, optou-se por um único estilo de descrição. As 

estruturas cujas modificações tem valor apenas no nível da tribo ou dos gêneros, não 

são relatadas na descrição das espécies visto que na caracterização dos táxons ao 

nível daquelas categorias, foram abordadas.

5) Etimologia: dá a origem dos nomes empregados para designar as 

espécies novas.

6) Material examinado: constam informações gerais de procedência 

do(s) exemplar(es), pela ordem: PAÍS: Estado/ Município - ou equivalente- (altitude 

(m) e/ou coordenadas), data de coleta (nome do coletor) número de exemplares 9 e 

cr, Instituição onde se encontra(m) depositado(s) o(s) exemplar(es).

7) Localidade-tipo: é dada apenas para espécies onde os tipos não foram 

examinados, como segue: Pais: Estado/Município - ou equivalente.

8) Notas sobre o(s) tipo(s): informa o estado geral do(s) tipo(s), local de 

seu repositório e caso pertença especificamente a uma coleção, indica-se o nome.

9)Comentários: informa a maneira pela qual os exemplares estudadas 

foram identificados - exceto se o tipo constar como material examinado - a posição 

relativa da espécie dentro do gênero e suas particularidades como variabilidade. Em
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caso de mudança de “status”, comenta-se as razões.

10) Figuras: em vista lateral apresenta-se o pronoto, as tégminas, asas 

posteriores e genitália do macho; em vista frontal a cabeça e o metopídio. Em 

Alchisme e Umbonia o pronoto é ainda apresentado em vista dorsal; em Umbonia 

tem a finalidade de mostrar o quanto os processos ad-umerais projetam-se além da 

base das tégminas e em Alchisme, além desta finalidade, a declinação que eles 

apresentam em relação a linha imaginária transversal que tangencia a margem 

anterior do pronoto.

Nas figuras de estruturas indicam-se apenas os caracteres diagnósticos, 

que fazem parte do universo do discurso onde são abordados, e caracteres que 

estabelecem com aqueles uma relação que esclarece a sua posição na estrutura como 

um todo ou seu tamanho. As abreviações de estruturas morfológicas são explicadas 

nas legendas; quando em maiúscula designam a estrutura como um todo, em 

minúscula parte dela.

2 - Análise Cladística.

2.1 - O material

A filogenia dos gêneros de Membracinae, foi inferida pelo exame de 

trinta e dois gêneros dos trinta e cinco que atualmente estão acomodados na 

subfamilia. Aconophora Fairmaire, 1846, Bolbonotodes Fowler, 1894 e Paragara 

Goding, 1926 foram os gêneros não examinados em razão da indisponibilidade de 

material.

A generalização dos caracteres, feita para cada um dos gêneros, foi 

baseada, sempre que possível, em exemplares identificados como pertencentes a 

espécie-tipo do gênero, somente se recorrendo a outras quando este material não 

estava disponível; este procedimento, embora represente um estado muito 

simplificado da realidade, é legítimo como técnica de amostragem.

Como a análise cladística fora precedida da revisão de alguns gêneros, 

que possibilitou o exame da quase totalidade das espécies conhecidas para esses 

gêneros, foi possível estabelecer, preliminarmente, quais grupos de espécies fazem 

parte das quebras mais basais dentro desses gêneros. Nesses casos a generalização
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dos caracteres feita para esses gêneros, baseou-se principalmente nessas espécies.

A procedência do material estudado está indicada em cada uma das 

espécies. As espécies examinadas foram: Hypsoprorini: [Sphongophorus gracilis 

Sakakibara, 1977, Sphongophorus guimaraesi Sakakibara, 1981, Hypsoprorachis 

tuberosa Fonseca, 1969, Noíocera brachycera (Fairmaire, 1846), Pltylia in/lata 

Metcalf, 1953, Hypsoprora albopleura Fonseca, 1933 (DZUP)]. Aconophorini: 

[Guayaquila tenuicornis (Walker, 1858), Calloconophora obtusa (Walker, 1851) 

(DZUP)]. Membracini: Bolbonota melaena (Germar, 1835), Campylenchia sp., 

Enchenopa gracilis (Germar, 1818), Enchophyllum cruentatum (Germar, 1835), 

E. quinquemaculatum (Fairmaire, 1846), Erechtia bicolor Walker, 1858, Erechtia 

sp., Eunusa concolor Fonseca, 1974, Folicarina bicolor Sakakibara, 1992, 

Havilandia pruinosa (Haviland, 1925), Kronides incumbens (Germar, 1835), 

Leioscyta spiralis Haviland, 1925, Lewdeitzia lunnata Dietrich & Mckamey, 1995, 

Membracis foliata (Lineus, 1758), M. lunata Fabricius, 1787, Phyllotropis fasciata 

(Fabricius, 1787), Trinarea appendiculata (Fonseca, 1936), Tritropidia nimbata 

(Fabricius, 1803), Tylopelta americana (Goding, 1893) (DZUP)]. 

Hoplophoriononi: [Alcliisme inermis (Fairmaire, 1846) (ZMUH), A. apicalis 

(Walker, 1851), A. turrita (Germar, 1835) (DZUP), A. mckameyi sp. n. (UCMS), 

Metcalfiella pertusa (Germar, 1835), M. semitecta (Walker, 1858), Ochropepla 

corrosa (Fairmaire, 1846), O. mourei (Sakakibara, 1979) (DZUP), Platycotis 

tuberculata (Fairmaire, 1846) (INBIO), P. vitatta (Fabricius 1803) (NCSU), Potnia 

straminicolor (Stal, 1862) (DZUP), Potnioides cornicula sp. n., Sakakibarella 

elongata sp. n. (NCSU), S. nigriformis sp. n. (DZUP), Stalotypa fairmairei 

(Guèrin, 1856) (NCSU), Umbonia richteri sp. n. (ZMUH), U. spinosa (Fabricius, 

1775) (DZUP)].

2.2 - O método

A inferência sobre a íilogenia dos gêneros de Membracinae baseou-se no 

método de reconstrução de parentesco desenvolvido por Hennig (1966). A condição 

plesiomórfíca dos estados de caracteres observados em Membracinae, foi inferida 

por comparação no seu plano-básico.
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A construção do plano básico para um determinado táxon, constitui 

uma estratégia de reconstituição hipotética da espécie ancestral deste táxon e que 

vem sendo utilizada com sucesso em sistemática filogenética. Esta espécie 

ancestral hipotética, além de apresentar o conjunto das sinapomorfias do táxon, 

para o qual ela está sendo hipotetizada, fornece ainda a condição plesiomórfica 

de todas as novidades evolutivas surgidas dentro deste táxon, o que, sem dúvida, 

representa um instrumento que em muito facilita a tarefa de polarização dos 

caracteres.

A construção de plano básico obedece o método de comparação com 

grupos externos (WATROUS & WHEELER, 1981), ou seja, os caracteres que 

variam no táxon em estudo, têm seus estados investigados em grupos externos, 

de onde se infere a condição plesiomórfica. Requer-se, preliminarmente, para a 

reconstituição do plano básico, que o táxon em estudo seja posicionado como 

terminal, que deve ser monofilético. A partir daí delimita-se um outro 

agrupamento monofilético mais abrangente, do qual o táxon em estudo faça 

parte. Os táxons deste agrupamento mais abrangente, funcionam como grupos 

externos. Embora grupo-extemo, por definição, seja toda e qualquer espécie ou 

grupo de espécies que não pertença ao grupo abordado, ele foi estabelecido, segundo 

a explicação dada acima, como uma forma de se evitar caracteres não comparáveis. 

Todavia, eventualmente, naqueles casos, onde os caracteres também variam nos 

grupos externos, deve-se estabelecer grupos externos ainda mais abrangentes até 

que se esclareça, com segurança, a condição de cada um dos estados desses 

caracteres.

Finalmente cabe esclarecer que o plano básico, de grupos 

subordinados, do táxon sob estudo, pode exibir a condição plesiomórfica, mas 

representa uma alteração secundária do caráter, interpretada como reversão 

(pseudosimplesiomorfia). Esta conclusão pode ser obtida, também pelo método 

do grupo externo, agora delimitado num nível menos abrangente, onde os grupos 

externos, desses grupos subordinados, são os demais grupos do táxon do estudo 

original.

A construção do plano básico de Membracinae seguiu todos os passos 

acima delineados. Depois de posicionado como taxon terminal delimitou-se um
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agrupamento mais abrangente no qual Membracinae estivesse incluído. Este 

agrupamento, que além de Membracinae, reúne ainda Daminae, Heteronotinae e 

Smiliinae, não possui denominação formal e, segundo DEITZ & DIETRICH 

(1993), é monofilético em razão do compartilhamento exclusivo de três caracteres. 

De Daminae, Heteronotinae e Smiliinae foram estudadas quinze espécies de gêneros 

diferentes, acomodadas em onze tribos distintas. Esta estratégia visou proporcionar 

maior segurança nas decisões tomadas, quando da polarização dos caracteres.

As espécies do grupo-extemo que auxiliaram na construção do plano 

básico foram: Daminae: Dairnis lateralis (Fabricius, 1801) e Stictopelta acutula 

(Fairmaire, 1846) (Damini); Cymbomorpha vaginata (Germar, 1835) 

(Cymbomorphini); Hemikyptlia punctaía (Fabricius, 1775) (Hemikypthini); 

Eualthe longa (Walker, 1851) (Hyphinoini). Heteronotinae: Heteronotus 

reticulatus (Burmeister, 1833), Omolon seabrai (Sakakibara, 1968), Smiliorachis 

octilinea Stal, 1869, (Heteronitini). Smiliinae: Acutalis tartarea (Say, 1830) 

(Acutalini); Ceresa ustulata (Ceresini); Amaslris sp (Amastrini); Thelia 

bimaculata (Fabricius, 1794) e Cyrlolobus vau (Say, 1831) (Smiliini); Tragopa 

albimaculata (Germar, 1821) (Tragopini); Entylia gemmata (Germar, 1818) 

(Polyglyptini).

Na matriz de dados as colunas correspondem aos caracteres, 

sequenciados da cabeça para o abdome, e as linhas os gêneros agrupados por tribo. 

A numeração que os caracteres receberam na matriz é a mesma da listagem dos 

caracteres. Nesta listagem primeiro apresenta-se a condição plesiomórfíca do caráter 

e, em seguida, a condição apomórfica; segue uma breve discussão do caráter e suas 

implicações na análise cladística.

A matriz de dados foi submetida ao programa Hennig 86, versão 1.5 

(FARRIS, 1988). Os comandos empregados, foram: mh* (para obtenção de árvores 

igualmente parcimoniosas), xs w (para atribuição sucessiva e a posteriori de pesos 

aos caracteres admitidos pelo programa, como mais relevantes) e ne (para obtenção 

da árvore de concenso).

19



20

III - RESULTADOS

1 -HOPLOPHORIONINI Goding, 1926

Gênero-tipo: Hoploplwrion Kirkaldy, 1901; Mckamey & Deitz, 1991a (= 

Ochropepla Stal, 1869)

Hoplophoridcs Amyot & Serville, 1843:537.

Hoplophorida Stal, 1866a:82.

Hoplophorinac; Hansen, 1890:46; Funkhouser, 1927:75 (Nom. inval.).

' Hoplophorioninae Goding, 1926:304; Metcalf & Wade, 1965:517, Deitz, 

1975:42.

Hoplophorionini Goding, 1926:304; Metcalf & Wade, 1965:554; Deitz, 

1975:42; Mckamey & Deitz, 1991:160; Mckamey & Deitz, 1991:193. 

Potniini Goding 1926:305; Metcalf & Wade, 1965:578; Deitz, 1975:43. 

Platycotinac Funkhouser, 1951: 63.

Platycotini Funkhouser, 1951:63; Metcalf & Wade, 1965:519; Deitz, 1975:43.

1.1 - Caracterização (figs 1-10)

Cabeça em vista frontal mais larga que alta, sendo que a largura pode 

exceder em mais de três vezes a sua altura; fomia em geral quadrangular, 

subtriangular ou triangular, bem definida.

Olhos globulares ou elípticos. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos ou 

ligeiramente mais aproximados destes; situados sobre ou muito próximos da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Carena média em geral presente, com 

maior ou menor nitidez, dividindo longitudinalmente o vértice; em alguns casos 

substituída por uma discreta depressão, contudo sem uina linha de sutura definida. 

Lóbulos suprantenais encobrindo a base das antenas e, na maioria dos gêneros, 

ligeiramente defletidos para fora.

Clípeo, frontoclípeo segundo EVANS (1938) e KRAMER (1950),



dividido em pós-clípeo e anteclípeo. Pós-clípeo proeminente, em geral com duas 

intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos suprantenais. 

Essas intumescências laterais podem unir-se transversalmente, sugerindo uma falsa 

carena transclipeal. O pós-clípeo pode ainda estar subdividido por uma deflexão do 

terço basal, neste caso o terço distai fica paralelo a superfície ventral do inseto. 

Anteclípeo localizado imediatamente após o pós-clípeo; tem forma subcônica, cerca 

de duas vezes mais longo que largo, ligeiramente intumescido, tendo o labro 

triangular articulado à sua extremidade.

Placas maxilares quase sempre sobrepostas em sua totalidade pelas placas 

mandibulares, mais ou menos triangulares; ou bem desenvolvidas, projetadas 

lateralmente de tal maneira que alcançam a base das coxas I.

Pronoto convexo, elevado, com processo anterior ou dorsal; liso ou com 

carenas laterais longitudinais bem definidas, simples ou ramificadas; margens 

laterais retas ou, menos freqüentemente, com curva pós-úmeral. Pré-metopídio pode 

projetar-se para frente encobrindo a base da cabeça. Metopídio com manchas dos 

mais variados aspectos, entre as de forma definida a mais comum em V invertido. 

Impressões musculares bem definidas e escavadas sobretudo na porção mais interna. 

Carena mediana projetando-se desde as proximidades da cabeça, até o ápice do 

processo posterior. Umeros limitados à base das tégminas ou projetados lateralmente 

originando os processos ad-umerais, dirigidos para os lados ou para frente, com os 

ápices voltados para cima ou para baixo; as margens inferiores alcançando os olhos, 

em alguns casos. Processo posterior acuminado, curto, não indo muito além do 

ápice do clavo ou bem desenvolvido, alcançando a extremidade das tégminas.

Mesescuto dividido parcialmente pela sutura parapsidal. Mesescutelo 

totalmente recuado, deixando exposto o metanoto onde a sutura notai mediana está 

ausente. Sutura mesopleural praticamente indistinta em toda metade proximal. 

Mesepistemo com um gancho anterior - gancho mesepistemal - que fixa o 

mesotórax ao proepimero. Carena mesepistemal com aspecto de uni processo 

projetando-se para trás de tal maneira, que pode sobrepor o mesepimero. No estágio 

de ninfa o meso e o metanoto podem exibir pares de espinhos ou nódulos.

Pemas I e II com tíbias estreitas, carenadas lateralmente; tarsos muito 

longos com até dois terços do comprimento das tíbias. Coxas n, em geral, com

21



espinho basal dirigido para trás e voltado para baixo, repousando sobre a superfície 

interna do fêmur. Pernas III clavadas com as arestas I e II fundidas nos três quartos 

apicais, com setas cuculadas em fileira ou, em sua maioria, destituídas destas; tarsos 

III reduzidos, em algumas espécies menores que a metade do comprimento dos 

tarsos I e II.

Tégminas livres, alongadas e dispostas lateralmente no corpo; veias bem 

definidas; cinco células apicais; pontuadas e com intensidade variável na metade 

proximal da margem anterior, entre as veias Costa (C) e Sector (S) e na base do 

clavo. Padrão básico de venação com veia C na margem anterior; S bifurcada em 

dois ramos: Sector anterior (Sa) e Sector posterior (Sp), o primeiro ramo dá origem 

a Si e S2; 0  segundo, Sp, aos ramos S3 e S4, fundidos (S3+4); veia Média (M) 

bifurcada mais ou menos no terço apical, originando os ramos M 1+2 e M3+4; veia 

Cúbito (Cu) indivisa, paralela à margem interna do clavo; quatro veias transversais 

presentes: s ligando o ramo S2 ao S3+4; s-m, o ramo S3+4 ao M1+2; (m-cu)l, a M a 

Cu e a (m-cu)2, 0  ramo M3+4 a Cu. Em algumas espécies o número de veias 

transversais pode ser muito superior, dando a tégmina um aspecto reticulado. Clavo, 

com apenas a primeira veia anal, A l, gradativamente inclinada em direção à sua 

margem extema, encontrando-a a dois terços da sua base ou no meio

Asas posteriores encobertas pelas tégminas e em parte, também pelo 

pronoto; com três ou quatro células apicais. Padrão básico de venação com S 

bifurcada à altura da estrutura de acoplamento (frênulo), originando S1+2 e S3+4, que 

formam a primeira veia apical; M, em geral, bifurcada um pouco além do meio 

originando os ramos M 1+2 e M3+4, que determinam a terceira célula apical; Cu 

indivisa. Duas veias transversais presentes: s-m e m-cu, a primeira liga 0  ramo 

S3+4 ao M 1+2 e fecha a base da segunda célula apical; a segunda liga 0  ramo M3+4 

à Cu e fecha a base da quarta célula apical.

Asas posteriores com dois tipos de venação que exibem, igualmente, três 

células apicais: no primeiro a s-m está ausente e 0  ramo S3+4 fúnde-se ao M 1+2, 

como conseqüência a segunda célula apical fica ausente; no segundo, a m-cu está 

ausente e 0  ramo M3+4 fúnde-se à Cu e, como conseqüência, a quarta célula apical 

fica ausente. Cu indivisa; P e E fundidas; veias anais representadas por A l e A2, 

também fundidas na base; lóbulo jugal, pode estar ausente mas, em geral, bem
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desenvolvido, dobrado-se sob a própria asa.

Abdome cônico, em geral achatado dorsoventralmente; composto por 

onze segmentos, o primeiro e o segundo, como em todos os Membracidae, fundidos, 

distinguindo-se apenas o tergo e o estemo, unidos internamente. O tergo do primeiro 

segmento - 1 + II - em geral com a margem lateral anterior projetada para frente, 

formando um ângulo. Do terceiro ao oitavo urômeros nos machos e do terceiro ao 

sétimo nas fêmeas, distingue-se dorsalmente o tergo e na superfície ventral a pleura 

e o estemo. Nas fêmeas o sétimo estemito, a placa subgenital, tem a margem 

posterior emarginada; no oitavo, pleura e estemo modificados, representados pelos 

primeiros valvíferos e primeiro par de valvas, respectivamente. O nono segmento 

com tergo totalmente modificado, representado por uma estrutura que se assemelha 

a uma cápsula, o pigóforo. Nas fêmeas o pigóforo em geral está dilatado 

lateralmente e deprimido ventralmente para alojar o ovipositor. Nos machos o 

pigóforo pode apresentar os lóbulos laterais bem definidos, parcialmente definidos 

ou totalmente indistintos; placa subgenital fendida posteriormente no sentido 

longitudinal. Décimo e décimo primeiro assemelham-se a um tubo telescopado, o 

opistômero (CRAMPTON, 1922) denominados, respectivamente, tubo anal e estilo 

anal (OSSIANNDLSON et al., 1970). O órgão copulador dos machos, o edeago, 

esclerotizado, em geral em fonna de U. Os parâmeros com o ápice em forma de 

gancho, unem-se à base do edeago através do conectivo.
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pmd

F ig u ra  1- Cabeças (vista fronto-ventral). a- Potnia straminicolor. b- 
Sakakibarella elongaía sp. n. c- Alchisme inermis. d- A. obscura, c- A. 
pinguicomis ctc- Carena transclipeal. Isat- Lóbulo suprantenal. pclp- Pós-clípeo. 
pmd- Placa mandibular. pmx- Placa maxilar.
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a

b

c

Figura 2- Cabeças e pronotos (vista frontal), a- Alchisme. inermis. b- A. obscura. 
c-A. pinguicornis. im-Impressões musculares, mtp-Metopídio
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mí

Figura 3- Cabeças e pronotos (vista fronto-lateral). a- A. inermis. b- A. 
pinguicornis. c- A. obscura, mi- Margem inferior, ms- Margem superior, pa- 
Processo ad-umeral.
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F ig u ra  4- Tipos de pronoto. a- Com processo dorsal, b- Elevado, c- Com processo 
anterior, d- Convexo, cm- Carena mediana. mJ- Margem lateral, pa- Processo ad- 
umeral. pat, pd e ppt- Processo anterior, dorsal e posterior.
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d

Figura 5- Mesonotos e metanotos (vista dorsal), a- Potnia straminicolor. b- 
Alchisme ustulata. c- A. obscura. d- Umbonia spinosa. ect- Escuto. eel- Escutelo. 
MSN- Mesonoto. MTN- Metanoto. spp- Sutura parapsidal.
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Figura 6- Pemas. a, b- Umbonia spinosa. c- Potnia straminicolor. cx- Coxa, fm- 
Fêmur. tb- Tíbia, tc- Trocânter. tr- Tarsos, a I, a U- Aresta I e n
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Figura 7- Tégminas e asas posteriores: a- Potnia straminicolor. b- Sakakibarella 
elongata sp. u. c- Potnioides corniferula sp. n. C, Cu, M- Veias costa, cúbito e 
média.Cap I, II, III, IV e V- Células apicais: Primeira, segunda, terceira, quarta e 
quinta. M 1+2 e M3+4- Ramos da M. P+E- Veias Plical e Empusal, fundidas. S- 
Sector. Sa- Sector anterior. Sp- Sector posterior. Si, S2 e S3+4- Ramos da Sc. s, s-m, 
(m-cu)i e (m-cu)2- veias transversais.
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b

d

Figura 8- Tégminas e asas posteriores: a- Achisme inermis. b- A. mckameyi sp. 
n. c- Platycotis viiatta. d- Umbonia spinosa.



Figura 9- Abdómens. Fêmeas (Vista dorsal e lateral), a- Polnia stramlnicolor b- 
A clusme mernrn. c- Umbonia spinosa. d- Ochropepla corrosa. pi- Pigóforo. psg- 
Placa subgemtal. v- Valvas.
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Figura 10- Pigóforos e genitálias de machos (vista lateral), a- Potnia 
síraminicolor. b— Metcalfiella períusa. c- Umbonia spinosa. d- Platycotís vitatta. 
e- Alchisme obscura, f- Alchisme inermis. g- Síalotypa fairmairei. h- Alchisme 
mckameyi sp. n. ea- Estilo anal. ed- Edeago. par- Parâmeros. ta-Tubo anal.



1.2 - Chave para identificação dos gêneros
34

1 Asas posteriores sem veia transversal s-in e com três células apicais.................2

1 ’ Asas posteriores com veia transversal s-m e com três ou quatro células apicais. 

 5

2 Asas posteriores sem lóbulo juga l............................................................Umbonia

T  Asas posteriores com lóbulo juga l......................................................................... 3

3 Lóbulo pós-ocular com uma protuberância circular...............................Stalotypa

3 ’ Lóbulo pós-ocular sem protuberância circular.......................................................4

4 Cabeça em vista frontal em tomo de três vezes e meia mais larga que alta . . . .

........................................................................................................................... Platycotis

4’ Cabeça em vista frontal não mais que duas vezes e meia mais larga que alta. . .

....................................................................................................................... Meícalfiella

5 Processo ad-umerais não projetados lateralmente................................................ 6

6 Asas posteriores com três células apicais............................... Potnioides gen. n.

6’ Asas posteriores com quatro células apicais..................................................   .7

7 Placas maxilares bem desenvolvidas, não encobertas pelas mandibulares;

alcançando a base das coxas Sakakibarella gen. n.

T  Placas maxilares normais, encobertas em grande parte pelas mandibulares . . . .

 8

8 Pronoto sem processo anterior. Processo posterior curto, nunca se projetando

além da extremidade do abdome.................................................................Ochropepla

8’ Pronoto com processo anterior, pelo menos nas fêmeas. Processo posterior

longo, nas fêmeas pode alcançar a extremidade das tégminas...........................Potnia

1.3 - Comentários

Historicamente os hoploforioníneos têm sido identificados pelos tarsos 

posteriores reduzidos, menores que os tarsos anteriores e médios. STAL (1866a) foi 

o primeiro a associar o táxon a este caráter.

HANSEN (1890) afirmou que o caráter, tal como foi descrito por Stal,



para designar Hoplophorida, era impreciso, pois os tarsos posteriores não são apenas 

menores - pois quando comparados com os anteriores e médios, o seu comprimento 

corresponde à metade destes - mas também, muito mais finos. Aliado a este caráter, 

que Hansen afirmou não ser exclusivo de Hoplophorida, pois registrara sua 

ocorrência em Membracida, propôs um outro caráter mais peculiar, relacionado às 

tíbias posteriores, comprimidas e torcidas.

Embora pertinentes as observações de HANSEN (Op. Cit.) não tiveram 

qualquer repercussão e, a princípio, poderia se supor que decorreu por terem sido 

comunicadas em dinamarquês. Contudo Kirkaldy reconhecendo a importância do 

trabalho de Hansen, cujo escopo era a morfologia e a classificação dos Homoptera 

Auchenorrhyncha, traduziu-o paia língua inglesa (ELANSEN 1900, 1901, 1902). 

Contudo os hoploforioníneos continuaram a ser associados à leitura simplificada do 

caráter: tarsos posteriores reduzidos, menores que os tarsos anteriores e médios.

Seguindo agora as instruções de detalhamento propostas pôr HANSEN 

(1890), observou-se os tarsos posteriores de Hoplophorionini: em Potnia, 

Sakakibarella e Potnioides são menores que a metade do comprimento dos tarsos 

anteriores e médios e extremamente finos; em Alchisme, Platycotis, Umbonia, 

Metcalfiella e Stalotypa a redução, tanto do comprimento quanto da espessura, não 

chega a ser tão acentuada. Conclui-se então que, para ser melhor utilizado em 

Hoplophorionini, o caráter deve ser detalhado e a proposta de Hansen é adequada, 

porém a redução acentuada, tanto do tamanho quanto da espessura, tem um nível de 

generalidade menor do que Hansen supunha e define não Hoplophorionini, mas um 

grupo inclusivo deste táxon. Para a tribo como um todo vale o caráter como fora 

assinalado pôr STAL (1866a), mas com as devidas ressalvas de imprecisão que isso 

pode ocasionar.

Os resultados de se tomar os tarsos posteriores reduzidos como 

suficientes para identificar Hoplophorionini, podem ser desastrosos, pois como 

Hansen afirmava, este caráter ocorre também em Membracini, mais precisamente 

nas espécies de Erechtia Walker e Trínarea Goding. Assim, se Membracini for 

tomado como táxon parafílético a tendência natural é acomodar um ou ambos os 

gêneros em Hoplophorionini. METCALF & WADE (1965) com base, 

provavelmente, neste único atributo, designaram Trínarea como um subgênero de
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Hoplophorion. Como neste trabalho propõem-se as hipóteses de monofiletísmo 

para Membracini e Hoplophorionini, a redução dos tarsos posteriores nesses 

agrupamentos é aqui entendido como eventos independentes. Em Membracini é 

uma sinapomorfia para Trinarea e Erechtia e em Hoplophorionini, uma das 

sinapomorfias da tribo.

A importância que se deu ao tamanho reduzido dos tarsos posteriores 

para o reconhecimento da tribo, parece ter eclipsado o estudo de outras estruturas 

para a diagnose deste táxon. Se os tarsos posteriores são reduzidos, os tarsos I e II 

têm um tamanho exagerado e com pelo menos dois terços do comprimento das 

tíbias, proporção que não é observada fora de Hoplophorionini. É possível que o 

desenvolvimento exagerado dos tarsos I e II esteja relacionado a uma situação de 

compensação, pois sendo os tarsos III muito pequenos, têm menor importância para 

fixar estes insetos sobre as plantas hospedeiras, este esforço é em sua totalidade 

transferido para os tarsos I e II, que abraçam os galhos literalmente.

O aspecto das tíbias posteriores, destacado pôr Hansen para a diagnose de 

Hoplophorionini, é de grande valor no reconhecimento deste táxon. Relatar 

simplesmente que essas tíbias são clavadas, corresponde a um grau de simplificação 

que, em princípio, a toma semelhante com qualquer outra também dita clavada. 

DIETRICH & McKAMEY (1993) designaram Trinarea Goding, como grupo- 

imião de Hoplophorionini com base no caráter tíbias III clavadas. Realmente se for 

considerado tão somente o vocábulo “clavada”, a tribo comporá com Trinarea um 

“grupo monofüético”, todavia como os grupos naturais não são estabelecidos pelo 

compartilhamento de estruturas reconhecidas pelos mesmos nomes, mas porque 

portam estruturas que quando analisadas são indícios de ancestralidade comum 

exclusiva, é aqui contestada a hipótese de que Trinarea seja grupo-imião de 

Hoplophorionini. O exame detalhado dessas tíbias nesses táxons, mostra que elas 

exibem condições distintas: em Trinarea as arestas I e II estão separadas em toda 

extensão do comprimento, divergindo gradativamente em direção ao ápice para 

formar a clava; em Hoplophorionini as arestas I e II fundem-se a partir do quarto 

basal e a superfície interna, dilata-se apicalmente para fonnar a clava. Assim, é aqui 

hipotetizado que as tíbias de Trinarea e Hoplophorionini embora clavadas, não são 

homólogas.
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Hoplophorionini são reconhecidos, neste estudo, pelos tarsos I e II bem 

desenvolvidos e com pelo menos dois terços do comprimento das tíbias; tarsos IH 

reduzidos: tíbias posteriores clavadas com as arestas I e II fundidas a partir do 

quarto basal; e pôr três novos caracteres aqui propostos: mesepistemo com um 

gancho anterior - gancho mesepistemal - que fixa o mesotórax ao proepimero; pela 

carena mesepistemal que, à semelhança de um processo, se projeta sobre o 

mesepimero e pela ausência da sutura metanotal mediana.
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2- Revisão dos Gêneros

2.1- Alchisme Kirkaldy, 1904

Espécie-tipo: Triquetra inermis Fairmaire, 1846:279; (desig.

subseq./indic., Funkhouser, 1927:76).

Triquetra Fairmaire, 1846:279; Kirkaldy (preoc.), 1904:209 (nec 

Triquetra Blainville, 1828

Alchisme Kirkaldy, 1904:279 (nom. n); Funkhouser, 1927:76; Metcalf & 

Wade, 1965:555; Deitz, 1995:43; Restrepo-Mej ia, 1980:103-164.

2.1.1- Caracterização

Colorido geral amarelado, castanho-amarelado ou castanho-escurecido; 

em algumas espécies, machos castanho-escuros e fêmeas amareladas. Cabeça em 

vista frontal subtriangular ou triangular bem definida; até três vezes mais larga que 

alta. Olhos elípticos ou globulares. Ocelos equidistantes ou ligeiramente mais 

aproximados entre si que dos olhos; situados sobre ou muito próximos da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo em vista lateral globoso, sem 

intumescências laterais, mas quando presentes adjacentes às margens internas dos 

lóbulos suprantenais, em geral, projetados para frente.

Pronoto em geral tectiforme, com pontuação grosseira ou discreta; 

convexo, elevado, com processo anterior ou dorsal. Metopídio reto ou convexo, liso 

ou com manchas. Carena mediana preta, avermelhada ou concolor com o pronoto. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, em geral delgados ou robustos, voltados 

para frente e para os lados, dirigidos para cima ou para baixo; margens inferiores, 

em algumas espécies alcançando os olhos.

Tarsos I e II bem desenvolvidos, em geral com dois terços do 

comprimento das tíbias ou um pouco menores. Coxas II com ou sem espinho basal.
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Pemas III com número reduzido de setas cuculadas nas arestas I e II ou ausentes. 

Tarsos EI com pelo menos a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas amareladas, hialinas ou acastanhadas, com veias bem 

definidas; pilosas ou lisas. Sistema de venação básico de Hoplophorionini, mas 

algumas espécies exibem inúmeras veias secundárias transversais, que podem dar ao 

terço apical das tégminas um aspecto reticulado

Asas posteriores com quatro veias apicais. Sistema de venação básico da 

tribo. Lóbulo jugal quase tão largo quanto longo.

Abdome comprimido lateralmente ou dorsaknente. Pígoforo dos machos 

com ou sem lóbulo lateral; nas fêmeas sem depressão ventral para alojar as valvas, 

que não alcançam o seu ápice.

2.1.2- Chave para identificação das espécies

1 Coxa II sem espinho basal. Cabeça, em vista frontal, três vezes mais larga que 

alta. Processo dorsal em cifose...................................................................................... 2

1 ’ Coxa II com espinho basal.................................................................................... 5

2 Margens inferiores dos processos ad-umerais alcançando os olhos.................

............................................................................................A. insólita sp. n. (p. 45, 52)

2’ Margens inferiores dos processos ad-umerais não alcançando os olhos 3

3 Pronoto com carenas laterais e longitudinais . . . A. mckanteyi sp. n.(p. 48, 54)

3’ Pronoto sem carenas laterais e longitudinais......................................................... 4

4 Processo dorsal escuro, carenas vermelhas................. A. laticornis (p. 46, 53)

4’ Processo dorsal claro, carenas amareladas...............A. pinguicornis (p. 49, 55)

5 Margens inferiores dos processos ad-umerais alcançando os olhos; tégminas

com veias transversais irregulares................................................................................ 6

5’ Margens inferiores dos processos ad-umerais não alcançando os olhos; 

tégminas sem veias transversais irregulares................................................................ 24

6 Carena mediana percurrente, preta (machos e íemeas)........................................7

6’ Carena mediana percurrente de outra cor, se preta apenas nos machos........... 11
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7 Pronoto convexo ou com discreta angulosidade... A. inermis (p. 74,101, 102)

7’ Pronoto elevado com processo anterior ou dorsal..................................................8

8 Pronoto alaranjado, elevado; em vista lateral triangular com o vértice situado

sobre a base dos processos ad-umerais. Tégminas pretas..............................................

...........................................................................................A. onorei sp. n. (p. 78, 104)

8’ Pronoto com processo anterior ou dorsal.............................................................9

9 Pronoto com processo anterior curto, voltado para frente....................................

 A. tridentata (p. 85, 108)

9 ’ Pronoto com processo dorsal.................................................................................10

10 Processo dorsal reto, voltado para cim a...................A. erecta sp. n. (p. 66, 97)

1Ó’ Processo dorsal curvo, voltado para atrás.......................A. recurva (p. 80, 105)

11 Tégminas com uma mancha escura no clavo. Machos com pronoto elevado; 

abdome preto. Fêmeas com processo dorsal; abdome com mancha escura no quarto 

tergito e na placa subgenital A. fastidiosa (p. 68, 98)

11 ’ Sem essas combinações de caráteres..................................................................12

12 Edeago com seis espinhos subapicais bem desenvolvidos...............................13

12’ Edeago com inúmeros espinhos subapicais, em geral, diminutos................... 15

13 Pronoto elevado, vértice situado atrás da base dos processos ad-umerais, bem

desenvolvidos, voltados para frente, com o ápice dirigido para cima...........................

............................................................................................................. A. bos (p. 59, 93)

13’ Pronoto convexo.................................................................................................. 14

14 Edeago com o ápice sinuoso, voltado para cim a..................................................

.................................. A,. baitosiensis sp. n. (p. 56, 91)

14’ Edeago com ápice não sinuoso, ligeiramente voltado para atrás.........................

........................................................................................... A. bordoni sp. n. (p. 57, 92)

15 Pronoto elevado.................................................................................................. 16

15 ’ Pronoto convexo................................................................................................ 21

16 Vértice obtuso ou agudo, semelhante a um processo......................................... 17

16’ Vértice arredondado ou sub anguloso...............................................................19

17 Pronoto com vértice obtuso. Edeago fortemente defletido para atrás.................

...................................................................................... A. deflectida sp. n. (p. 63, 95)



41

17’ Pronoto com vértice agudo, semelhante um processo........................................18

18 Pronoto elevado com o ápice dirigido para cima. Nos machos a carena 

mediana pode ser preta, assim como a área que lhe é adjacente. Edeago ligeiramente

defletido para atrás.................................................A. ustulata (p. 86, 109)

18’ Pronoto elevado com o ápice defletido para atrás. Edeago fortemente defletido 

para atrás.............................................................................. A. virescens (p. 89, 110)

19 Carena mediana em geral avennelhada.................. 20

19’ Carena mediana amarela. Vértice arredondado.................A,. elevata (p. 65, 96)

20 Vértice sub anguloso, ligeiramente defletido para frente......................................

........................................................................................................ A. grossa (p. 70, 99)

20’ Vértice arredondado, não defletido para frente.....................................................

............................................................A . contundens sp. n. (p. 61, 94)

21 Colorido geral amarelado.....................................................................................22

21’ Colorido geral castanho escurecido........................  23

22 Carena mediana e processos ad-umerais avermelhados. Edeago com inúmeros

espinhos subapicais, bem definidos, dispersos pela superfície interna.........................

.......................................................................................... A. rubrocostata (p. 81, 106)

22’ Carena mediana e processos ad-umerais amarelados. Edeago com espinhos 

subapicais, diminutos, quase inperceptíveis, em semicírculo, na superfície interna... 

.......................................................................................... A. schuhi sp. n. (p. 83, 107)

23 Edeago voltado para cima com espinhos diminutos, subapicais, dispostos em 

semicírculo; superfície intema subapical, intumescida. A . henryi sp. n. (p. 72, 100) 

23’ Edeago fortemente defletido para atrás...............A. deflectida sp. n. (p. 63, 95)

24 Pronoto elevado..................................................................................................... 25

24’ Pronoto com processo dorsal..............................................................................27

25 Metopídio com uma mancha escura em V invertido......................................... 26

25’ Metopídio sem manchas.............................................. A . testacea (p. 123, 139)

26 Ramos da mancha metopidial indo até as extremidades do processos ad-

umerais ................................................................. A. colombiana sp. n. (p. 114,133)

26’ Ramos da mancha metopidial indo até as impressões musculares.................

......................................................................... A. frontomaculata sp. n. (p. 118,136)
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27 Margens laterais do pronoto sem manchas....................................................... 28

27’ Margens laterais do pronoto com uma ou duas manchas escuras.....................29

28 Processos ad-uinerais com uma mancha escura na face anterior; nas fêmeas 

podem estar defletidos para baixo no terço apical e a mancha, limitada aos dois

terços basais A. apicalis (p. 112, 132)

28’ Processos ad-umerais sem manchas na face anterior. A. obscura (p. 121, 138)

29 Processo dorsal voltado para cima, não defletido para frente..........................30

29’ Processo dorsal voltado para cima, defletido para frente.................................. 31

30 Pronoto carenado. Face anterior dos processos ad-umerais com uma grande

mancha escura...........................................................................A. veruta (p. 128, 141)

30’ Pronoto carenado. Face anterior dos processos ad-umerais sem manchas...........

 A. antigua (p. 111, 131)

31 Processo dorsal com o ápice truncado A. cultellata sp. n. (p. 116, 134)

31 ’ Processo dorsal com o ápice agudo....................................................................32

32 Processos ad-umerais delgados, margem superior reta a inferior, curvando-se

gradativamente em direção ao ápice........................ A. cultellata sp. n. (p. 116, 135)

32’ Processos adumerais robustos............................................................................ 33

33 Processos ad-umerais alongados em vista lateral, ultrapassando a linha

imaginária transversal que tangencia o metopídio................... A. turrita (p. 126, 140)

33’ Processos ad-umerais curtos em vista lateral, não ultrapassando a linha 

imaginária transversal que tangencia o metopídio.. . .  A. goiana sp. n. (p. 120, 137)

2.1.3- Comentários

FAJRMAIRE (1846) ao decrever Triquetra, destacou os úmeros 

dilatados em pontas bastante longas. FOWLER (1894b) e BUCKTON (1903) 

também assinalaram a importância deste caráter na identificação do gênero.

FUNKHOUSER (1951) comentou que o caráter mais consistente, na 

identificação de Alcliisnte, são os processos umerais longos e agudos.
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Observando o aspecto dos úmeros em Hoplophorionini conclui-se que, à 

exceção de Potnia, Sakakibarella e Potnioides, todos os demais gêneros possuem, 

de alguma maneira, os úmeros projetados além da base das tégminas.

Para melhor definir o gênero, observou-se então os úmeros em A. inerntis 

(Fairmaire, 1846), espécie-tipo do gênero, e concluiu-se que além de projetados 

lateralmente, são acentuadamente voltados para frente e para cima, com as margens 

inferiores alcançando os olhos. Este último atributo é compartilhado apenas por 

parte das espécies acomodadas atualmente no gênero, as quais compartilham ainda 

um outro caráter: tégminas com inúmeras veias transversais irregulares.

Após esta constatação pensou-se em redefinir o gênero, caracterizando-o 

agora, segundo esses dois atributos: margens inferiores dos processos ad-umerais, 

alcançando os olhos e tégminas com veias transversais irregulares. As demais 

espécies, que não compartilhavam esses caráteres, seriam acomodadas em um novo 

gênero. Examinou-se então essas espécies de Alchisme —  que não compartilhavam 

com A. inerntis, os caracteres acima citados —  na expectativa de reuni-las em um 

novo gênero. Entretanto não encontrou-se nenhum caráter que fosse compartilhado 

por todas elas, exclusivamente. Entre esssas espécies identificou-se um pequeno 

grupo bem definido, composto por: A. laticornis, A. pinguicornis, A. mckameyi sp. 

n. e A. insólita sp. n., que apresentam a cabeça, em vista frontal, cerca de três vezes 

mais larga que alta, pronoto carenado, processo dorsal em cifose e coxa II sem 

espinho basal. Todavia, para o restante das espécies não congêneres com A. 

inermis, nenhum caráter de ocorrência exclusiva foi encontrado, recaindo sobre elas 

uma forte suspeita de que, se reunidas em um táxon, comporiam um agrupamente 

parafilético.

Assim, como criar um táxon parafilético era uma atitude fora de 

propósito neste trabalho e a divisão do gênero implicaria 110 reconhecimento de pelo 

menos um gênero parafilético, Alchisme foi mantido com todas as espécies que 0  

gênero anteriormente acomodava, embora grande parte delas não apresentassem, 

como na espécie-tipo, a margem inferior dos processos ad-umerais alcançando os 

olhos. Chegou-se então à conclusão, que seria melhor manter 0  gênero definido a 

partir do atributo que Fairmaire em 1846 assinalou, quando descreveu Triquetra,
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apenas detalhando-o mesmo que simplificadamente, para evitar confusão com 

outros gêneros de Hoplophorionini que, também, têm os úmeros projetados além da 

base das tégminas. Alchisme é aqui caracterizado pelos processos ad-umerais bem 

desenvolvidos, pelo menos duas vezes mais longos que largos.

Tomada a decisão de não desmembrar Alchisme, ficou por definir que 

tratamento deveria ser reservado aos grupos intragenéricos bem definidos e com 

caracteres indicadores de monofilia. Entendeu-se então, que estes gêneros deveriam 

ser destacados e a alternativa, para contemplar isso, foi estabelecer complexo de 

espécies.

Dois complexos de espécie foram reconhecidos para Alchisme: 

Complexo-ú/emíA e Comptexo-laticornis. O primeiro caracterizado pelas margens 

inferiores dos processos ad-umerais, que alcançam os olhos; o segundo pela cabeça 

quase três vezes mais larga que alta, processo dorsal em cifose e coxa II sem 

espinho basal. As demais espécies do gênero que não fazem parte desses 

complexos, não estão reunidas em agrupamentos e possivelmente fazem parte de 

quebras mais basais do gênero.
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COMPLEXO-laticornis

Alchisme insólita sp. n.

Fig. 11

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do corpo: 11,17. Largura da cabeça: 4,00. 

Distância entre os processos ad-umerais: 5,75.

Caracteres diagnósticos: pronoto com carenas laterais longitudinais. Processo 

dorsal em forma de cifose, robusto, intumescido lateralmente e com ápice 

arredondado; situado muito atrás da base dos processos ad-umerais; em direção a 

região posterior, uma discreta sinuosidade igualmente intumescida lateralmente. 

Processos ad-umerais espatulados, voltados para os lados e, mais acentuadamente, 

para frente, com as margens inferiores alcançando os olhos.

Descrição: hólótipo fêmea. Colorido geral castanho-escuro. Cabeça subtriangular e 

três vezes mais larga que alta. Olhos globulares. Ocelos mais aproximados entre si 

que dos olhos. Pós-clípeo piloso, com faixa escura longitudinal e carenado 

transversalmentente. Lóbulos suprantenais não projetados para fora.

Pronoto com carenas laterais longitudinais. Processo dorsal em forma de 

cifose, robusto, intumescido lateralmente e com ápice arredondado; situado muito 

atrás da base dos processos ad-umerais; em direção a região posterior, uma discreta 

sinuosidade igualmente intumescida, lateralmente. Metopídio convexo. Carena 

mediana concolor com o pronoto. Processos ad-umerais espatulados, voltados para 

os lados e, mais acentuadamente, para frente, com as margens inferiores alcançando 

os olhos.

Superfície inferior do tórax escuro. Pernas acastanho-escuras. Coxas II 

sem espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III 

reduzidos com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas com inúmeras veias transversais irregulares, s-m.

Abdome acastanhado e com manchas escuras no estemo.
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Material examinado:

Holótipo 9. COLÔMBIA: Cauca/P[arque], Nacfional], Puracê (3.400 

m), 17.XH.1971, Bordón leg., DZUP.

Notas sobre o tipo: holótipo em excelente estado.

Comentários: A espécie, pela ausência de espinho na base da coxa E, aproxima-se 

de A  laticornis, A. pinguicornis e A. mckameyi sp. n..

Alchisme laticornis Funkhouser, 1940 

Fig. 12

Alchisme laticornis Funkhouser, 1940:277; Metcalf & Wade, 1965:559.

Medidas (mm): macho. Comprimento do corpo: 7,52. Largura da cabeça: 2,67. 

Distância entre os processos ad-umerais: 4,08.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal em forma de cifose, robusto, preto, com 

carenas secundárias avermelhadas em anastomose, sendo a principal transversal, 

situada posteriormente, indo até a margem lateral do pronoto. Metopídio com uma 

grande faixa transversal preta, que alcança os processos ad-umerais e outra menor, 

triangular, entre as impressões musculares

Redcscrição: hólótipo macho. Colorido geral castanho ferruginoso. Cabeça 

subtriangular, três vezes mais larga que alta, pilosa, quase que totalmente preta, 

exceto nas proximidades dos ocelos e nos lóbulos suprantenais. Olhos globulares. 

Ocelos mais aproximados entre si que dos olhos, situados logo acima da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo globoso, preto na base e 

castanho-ferruginoso na parte que se limita com o anteclípeo. Lóbulos suprantenais 

não proietados para frente.
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Pronoto castanho-ferruginoso e grosseiramente pontuado. Processo dorsal 

em forma de cifose, bem desenvolvido, robusto e preto; situado atrás da base dos 

processos ad-uinerais; com carenas avermelhadas em anastomose, sendo a pricipal 

transversal, situada posteriormente, indo até a margem lateral do pronoto. Metopídio 

convexo, com uma grande faixa transversal preta que alcança os processos ad- 

umerais e outra menor, triangular, entre as impressões musculares. Carena mediana 

concolor com o pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, 

voltados para frente e para os lados; margens inferiores não alcançando os olhos. 

Processo posterior com uma pequena mancha castanho-ferruginosa na margem 

lateral.

Superfície inferior do tórax preta; pemas castanho-ferruginosas, exceto as 

coxas, pretas. Coxas II sem espinho basal. Tíbias III com número reduzido de setas 

cuculadas nas arestas I e II. Tarsos Hl reduzidos, com a metade do comprimento dos 

tarsos I e n.

Tégminas castanhas, de colorido mais intenso em algumas áreas do clavo, 

da área costal e sobre alguns pontos das veias, que são bem definidas; veias 

transversais irregulares, ausentes.

Abdome totalmente preto. Pigóforo com placa lateral definida.

Material examinado:

Holótipo o\ PERU: Pumamarca, 1872, K. Jelski leg., USNM-Coleção 

Funkhouser.

Notas sobre o tipo: holótipo em excelente estado, colado sobre cartolina pela parte 

lateral direita, tendo as tégminas e asas distendidas.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. pinguicornis, diferindo desta pelo 

processo dorsal escuro, tendo as carenas vermelhas.
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Medidas (mni): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 9,42/8,17. Largura da 

cabeça: 3,33/3,00. Distância entre os processos ad-umerais: 4,50/4,17.

Caracteres diagnósticos: pronoto com carenas laterais longitudinais. Processo 

dorsal em forma de cifose, robusto e negro, com carenas amarelas distintas, sendo a 

principal transversal, situada posteriormente, indo até a margem lateral do pronoto. 

Metopídio com faixa sinuosa transversal preta, alcançando os processos ad-umerais.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral amarelo, com manchas pretas sobre o 

processo dorsal e o metopídio. Cabeça subtriangular, três vezes mais larga que alta, 

pilosa e com três grandes manchas pretas: uma no vértice, à altura da sutura coronal, 

as outras entre os olhos e os ocelos. Olhos globulares. Ocelos mais aproximados 

entre si que dos olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro 

dos olhos. Pós-clípeo piloso, com discretas intumescências laterais, adjacentes às 

margens internas dos lóbulos suprantenais e não projetados para fora.

Pronoto amarelo, com carenas laterais e longitudinais; grosseiramente 

pontuado, com manchas pretas sobre o metopídio e o processo dorsal. Processo 

dorsal em forma de cifose, robusto e preto, com carenas amarelas distintas, sendo a 

principal transversal, situada posterionnente, indo até a margem lateral do pronoto. 

Metopídio convexo, com faixa sinuosa tranversal, preta, que alcança os processos 

ad-umerais. Carena mediana concolor com o pronoto. Processos ad-umerais 

desenvolvidos, robustos, voltados discretamente para frente e, mais acentuadamente, 

para os lados; com as margens inferiores não alcançando os olhos. Processo 

posterior com duas pequenas manchas castanhas na margem lateral.

Superfície inferior do tórax preta; pemas amarelas, pilosas, exceto as 

coxas, pretas. Coxas II sem espinho basal. Tarsos III reduzidos, menores que a 

metade do comprimento dos tarsos I e II.

Alchisme mckameyi sp. n.

Fig. 13
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Tégminas amareladas, com manchas escuras na área costal e clavo; 

pilosas, com veias bem definidas e sem veias transversais irregulares.

Abdome amarelado e com o esterno escurecido. Pigóforo com placa 

lateral definida. Edeago em U.

Etimologia: espécie dedicada ao Dr. Stuart H. McKamey da UCMS.

Material examinado:

Holótipo o\ EQUADOR: Celica (2.000 m), 17.Vm. 1977, Luis E. Peba 

leg., UCMS.

Parátipo 9. Com os mesmos dados do holótipo, do UCMS.

Notas sobre os tipos: holótipo em excelente estado. Parátipo com as extremidades 

das tégmnas quebradas.

Comentários: a espécie aproxima-se de A . laticornis e A. pinguicornis, diferindo 

destas pelas carenas laterais longitudinais do pronoto, pela coloração geral amarela e 

processos ad-umerais muito mais curtos.

Alchisme pinguicornis Funkhouser, 1940 

Fig. 14

Alchisme pinguicornis Funkhouser, 1940:277; Metcalf & Wade, 

1965:560.

Medidas (mm): macho. Comprimento do corpo: 6,92. Largura da cabeça: 2,50. 

Distância entre os processos ad-umerais: 3,50.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal em forma de cifose, robusto e com 

carenas distintas, sendo a pricipal transversal, situada posteriormente, indo até a
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margem lateral do pronoto. Metopídio com faixa transversal preta, que alcança os 

processos ad-umerais e outra menor, menos nítida, triangular, entre as impressões 

musculares.

Rcdcscrição: holótipo macho. Colorido geral castanho. Cabeça subtriangular, três 

vezes mais larga que alta, pilosa, quase totalmente preta, exceto nas áreas próximas 

dos ocelos e lóbulos suprantenais. Olhos globulares. Ocelos mais aproximados entre 

si que dos olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos 

olhos. Pós-clípeo globoso e preto. Lóbulos suprantenais não projetados para fora.

Pronoto castanho-escuro e grosseiramente pontuado. Processo dorsal em 

forma de cifose, robusto e com carenas distintas, sendo a principal transversal, 

situada posteriormente, indo até a margem lateral do pronoto. Metopídio convexo, 

com faixa transversal preta, que alcança os processos ad-umerais e outra menor, 

menos nítida, triangular, entre as impressões musculares. Carena mediana concolor 

com o pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, voltados para 

frente e, mais acentuadamente, para os lados, com as margens inferiores não 

alcançando os olhos. Processo posterior com uma pequena mancha de castanho 

mais intenso na margem lateral.

Superfície inferior do tórax preta, pemas castanho-escuras, exceto as 

coxas, pretas. Coxas II sem espinho basal. Tarsos III reduzidos, menores que a 

metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas castanhas, pilosa e com veias bem definidas; veias trasversais 

irregulares, ausentes.

Abdome totalmente preto. Pigóforo com placa lateral definida.

Material examinado:

Holótipo a. PERU: Santo Domingo, XI. 1931, sem coletor, USNM- 

Coleção Funkhouser.

Notas sobre o tipo: holótipo em bom estado, colado pelo lado direito sobre 

cartolina. O ápice do processo dorsal está quebrado, as pemas I e II do lado direito, 

embora destacadas, estão coladas sobre a cartolina. Falta a pema III esquerda.
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Comentários: a espécie aproxima-se de A. laticornis, diferindo, basicamente, pelo 

processo pronotal dorsal destituído de mancha escura e não declinado para frente. 

De A.mckameyi difere também pelo processo dorsal, destituído de mancha escura e 

pelos processos ad-umerais que são bem mais longos.
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Figura 11- Alcliisnte insólita sp. n. Fêmea.
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F ig u ra  12- Alchisme laticoniis Funkhouser, 1943. Macho.
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Figura 13- Atchisme mckameyi sp. n. a, f- Macho, b, c, d, c- Fêmea.



55

Figura 14- Alchisme pinguicornis Funkhouser, 1940. Macho.
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COMPLEXO inermis

Alchisme banosiensis sp. n. 

Fig. 15

Medidas (min): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 8,08/8,42. Largura da 

cabeça: 3,08/2,83. Distância entre os processos ad-umerais: 4,25/4,42.

Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Edeago em U com seis espinhos 

subapicais bem desenvolvidos e ápice sinuoso.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-cinza. Cabeça triangular bem 

definida, pilosa, com manchas escuras na altura da sutura coronal e do lado extemo 

dos ocelos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos; situados 

sobre a linha imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo 

piloso com duas discretas intumescências laterais, adjacentes às margens internas 

dos lóbulos suprantenais.

Pronoto convexo e grosseiramente pontuado. Metopídio sem manchas. 

Carena mediana concolor com o pronoto. Processos ad-umerais voltados para frente, 

mais acentuadamente, e para os lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

D. Tarsos III reduzidos com dois terços do comprimento dos tarsos I e H 

Tégminas escurecidas com veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente. Edeago em U 

com seis espinhos subapicais e ápice sinuoso.

Fêmeas. Diferenciam-se dos machos pela coloração amarelada.

Etimologia: o nome da espécie é alusivo a localidade-tipo, Bafios/Equador.
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Material examinado:

Holótipo or. EQUADOR: Bafios/Azuay (2.600 m), 20.V. 1986, 

(McKamey leg., UCMS.

Parátipos 17 9 e 4 or, UCMS e 8 9 e 2 or, DZUP. Todos com os mesmos 

dados do holótipo.

Nota sobre os tipos: holótipo e parátipos em ótimo estado.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. bordoni, diferindo pelo pronoto, menos 

convexo e pelo edeago voltado para cima com o ápice sinuoso.

Alchisme bordoni sp. n.

Fig. 16

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 9,17/10,33. Largura da 

cabeça: 3,25/3,42. Distância entre os processos ad-umerais: 4,67/5,83

Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Processos ad-umerais com as margens 

inferiores alcançando os olhos. Edeago com seis espinhos subapicais; ápice sinuoso 

e ligeiramente voltado para atrás.

Descrição: holótipo macho: Colorido geral castanho. Cabeça triangular bem 

definida e com manchas escuras. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais 

aproximados entre si que dos olhos; situados sobre a linha imaginária transversal 

que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, carenado longitudinalmente e 

sem intumescências. Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto grosseiramente pontuado e convexo. Metopídio sem manchas. 

Carena mediana castanha, de coloração ligeiramente mais acentuada que a do 

pronoto. Processos ad-umerais voltados para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados; margens inferiores alcançando os olhos.
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Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas. Tarsos III 

reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas escurecidas, com veias transversais irregulares.

Abdome escuro e comprimido lateralmente. Edeago em U, com seis 

espinhos subapicais; ápice sinuoso; ligeiramente voltado para atrás.

Fêmea. Coloração geral amarela.

Etimologia: espécie dedicada ao Sr. Bordón.

Material examinado:

' Holótipo <r. VENEZUELA: Táchira/Zumbador (2.600 m), 12.1.1982,

Bordón leg., DZUP.

Parátipos: VENEZUELA: Táchira/Zumbador (2.600 m), 12.1.1982, 

Bordón leg., 1 cr, DZUP; Mérida/Páramo la Culata (3.400 m), 2. 113.1978, Bordón 

leg., 1 cr, Coleção Bordón; Mérida/Cacule (2.200 m), 14.X.1981, Bordón leg., 1 cr 

Coleção Bordón; Mérida/Timotes (2.200 m), 23.1.1968, Bordón leg., ler, Coleção 

Bordón; Trujillo/Boconó (2.200 m), 22. V. 1980, Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón.

Nota sobre os tipos: todos em ótimo estado. Abdomes destacados, imersos em 

glicerina dentro de tubos de vidro, presos aos alfinetes que seguram os insetos.

Comentários: a presença no edeago de seis espinhos subapicais bem 

desenvolvidos, aproxima a espécie de A . bos e A. banosiensis. De A. bos, separa-se 

pelo pronoto convexo e edeago ligeiramente voltado para atrás; de A. banosiensis 

pelo tamanho maior e aspecto do edeago.
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Alchisme bos (Fairmaire, 1846)

Fig. 17

Triquetra bos Fairmaire, 1846:28;

Microschema obtusa Buckton, 1901:92.

Triquetra obtusa; Buckton, 1901:91.

Microschema bos, Buckton, 1902:93.

Alchisme projecta Funkhouser, 1930:414; Restrepo-Mejia, 1980:118 (= A.

bos (Fairmaire, 1846).

Alchisme bos, Funkhouser, 1927:76; Metcalf & Wade, 1965: 557; Restrepo- 

Mejia, 1980:118.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,50/11,00. Largura da 

cabeça: 3,75/3,50. Distância entre os processos ad-umerais: 6,17/6,50.

Caracteres disgnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, com o vértice 

situado atrás da base dos processos ad-umerais, bem desenvolvidos, acentuadamente 

voltados para frente e dirigidos para cima com os ápices escurecidos e curvados.

Redcscrição: lectótipo fêmea. Colorido geral amarelo acastanhado. Cabeça 

triangular bem definida. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados abaixo 

da linha imaginária transversal que passa pelo centro dos mesmos. Pós-clípeo sem 

intumescências laterais. Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto elevado, em vista lateral triangular e com vértice anguloso; com 

pontuado discreto e pequenas granulações dispersas pela superfície; situado muito 

atrás da base dos processos ad-umerais. Metopídio sem manchas. Carena mediana 

concolor com o pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, voltados para os 

lados e, mais acentuadamente, para frente e para cima; ápices escurecidos e 

curvados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e

D. Tarsos III reduzidos com dois terços do comprimento dos tarsos I e II..
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Tegminas amarelas, hialinas e com veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente. Edeago em U 

com seis espinhos sub apicais, bem desenvolvidos.

Machos. Diferem das fêmeas pela coloração castanho-escura do pronoto 

e das tegminas.

Material examinado:

Lectótipo aqui designado: "Hemiptycha Bos (triquetra) L. Fairm." 9,

MRSN.

Paralectótipo aqui designado: "Colombie, D. Bouquet, 1843 / 

Flemiptycha Bos (Triquetra) L. Fairm." 9, MRSN.

COLÔMBIA: Anolaima/Facativa, 29. V. 1941, Richter leg., 9 9 e 11 cr, 

ZMUH; ibidem, 6.IV.1943, Richter leg., 3 9 e 3 o-, ZMUH; Bogotá, 33.Vffl.1941, 

Richter leg., 1 cr, ZMUH; ibidem 9.XI.1951, Richter leg., 3 9, ZMUH, ibidem, 

2.1.1959, J. F. G. Clarke leg., 1 o-, USNM; Bogotá/Parque Nac[ional], 3.IV.1940, 

Richter leg., 3 9 e 2 cr, ZMUFI; Bogotá/el Chico/Usaquen (2800 m), 2. III. 1947 

Richter leg., 4 9, ZMUH; Bogotá/Subparamo, 8. VIU. 1944, Richter leg., 2 9 e 1 or, 

ZMUH; Cachipay (1620 m), 3.XI. 1941, Richter leg., 4 9, ZMUH; Cundinamarca/ 

Gasca-Gacheta (2.800 m), 20.II. 1942, sem coletor, 29, USNM; Rio Guavio (2400 

m), 13.Vffl.1944, Richter leg., 3 9 e U ,  ZMUH; San Miguel (2200-3000 m), 

30.VI. 1941, Richter leg., 39 e 5 cr, ZMUH; ibidem, 10.IX.1941, Richter leg., 1 cr 

ZMUH; ibidem, 29.VII.1943, Richter leg., 2 9 e 4 a, ZMUH; ibidem, 15.V. 1942, 

Richter leg., 2 9 e 1 cr, ZMUH.

EQUADOR: Bafios (2200 m), 7.II.1937, W. C. Macintyre leg., 1 cr, 

USNM; ibidem (2.500m), 20.Vffl.1937, Wm. Clark-Macintyre leg., 1 cr, NCSU; 

Bafios (2.200 m), 9.1H.1939, Wm. Clark-Macintyre leg., 19 e 4 cr, NCSU; ibidem, 

5.V. 1939, Wm. Clark-Macintyre leg., 2 9 e 3 cr, NCSU; ibidem, 6.V. 1939, Wm. 

Clark-Macintyre leg., 1 9, NCSU; Bafios (2.000 m), 14.VIL 1939, Wm. Clark- 

Macintyre leg., 1 9 e 2 cr, NCSU; Loja, sem data, sem coletor, 2 9 e 3 cr, NCSU; 

mt. Tunguruhua (2.800 m), 17.VI.1939, Wm. Clark-Macintyre leg., lo*, NCSU;
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Paramo de Arango, V-VI.1949, Wm. C. Macintyre leg., 2 9, NCSU; 

Subparamo/Elchico (3000 m), sem data, Richter leg., 7 9 e 5 cr, ZMUH.

PERU: Callaiga, sem data, sem coletor, 1 or, NCSU (holótipo de 

Alchismeprojecta Funkhouser, 1930).

Notas sobre os tipos: em bom estado.

Comentários: o MRSN cedeu, por empréstimo, dois exemplares fêmeas da 

Coleção Spinola, na qual FAIRMAIRE (1846) baseou-se para descrever T. bos. 

Esses exemplares correspondem exatamente à descrição original e assim são aqui 

designados lectótipo e paralectótipo.

Através do material oriundo do Equador (NCSU), foi possível concluir 

que a espécie apresenta dimorfismo sexual, sendo as fêmeas amarelas e os machos 

castanho-escuros. Provavelmente o desconhecimento deste fato levou 

FUNKHOUSER (1930) a descrever o macho como nova espécie - A., projecta - a 

que RESTREPO-MEJIA (1980) colocou em sinonímia.

A presença de seis espinhos subapicais no edeago também ocorre em A. 

singela e A. banosiensis, o que toma essas três espécies aproximadas, porém A. bos 

é facilmente separada pelo pronoto elevado.

Alchisme contundens sp. n.

Fig. 18

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,00/9,17. Largura da 

cabeça: 3,33/3,08. Distância entre os processos ad-umerais: 6,08/6,25.

Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice 

arredondado, situado sobre a base dos processos ad-umerais. Carena mediana 

avermelhada. Metopídio com mancha marrom-avermelhada em V invertido.
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Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral amarelo e ligeiramente acastanhado. 

Cabeça triangular bem definida, com manchas escuras adjacentes aos olhos 

globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados sobre a linha 

imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo com pelos 

dispersos sem elevações distintas. Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto tectiforme, elevado, em vista lateral triangular, com vértice 

arredondado e situado sobre a base dos processos ad-umerais. Metopídio com uma 

mancha marrom-avermelhada em V invertido, surgindo da carena mediana e indo 

até as impressões musculares. Carena mediana avemielhada desde o vértice da 

mancha metopidial, até o ápice do processo posterior. Processos ad-umerais bem 

desenvolvidos, dirigidos para frente e, mais acentuadamente, para os lados; margens 

inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias UI sem setas cuculadas nas arestas I e 

n. Tarsos LU reduzidos com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas com inúmeras veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorsoventralmente.

Macho. Menor e com a convexidade do metopídio mais acentuada. Face 

anterior dos processos ad-umerais escurecida nos dois terços apicais, exceto em um 

exemplar de Cochabamba/Bolívia. Edeago em U com espinhos diminutos, 

subapicais, dispostos em semicírculo.

Etimologia: do lat. contundente (decisivo, contundente, com relação a inclusão da 

espécie no gênero).

Material examinado:

Holótipo 9. ARGENTINA: Salta/Campo Quijano (1.600 m), 1-17.II. 

1984, Bordón leg., DZUP.

Parátipos: ARGENTINA: Salta/San Lorenzo (1.350 m), 19.IV. 1972, 

Bordón leg., 19, Coleção Bordón; Salta/P[arque], Nac[ional] Finca (800 m),

21.E. 1984, Bordón leg., 19, Coleção Bordón; Salta, sem data, sem coletor, 2 9 e 1 

9, MZSP; Tucuman, 14.VIII.1899, S. Venturi leg., 1 9, BMNH.
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Parátipos: BOLÍVIA: Cochabamba, XE. 1950, sem coletor, 5 9 e lor, 

DZUP; Cochabamba/Santa Cruz, sem data, sem coletor, 1 cr, DZUP; Cochabamba 

(2.600 m), sem data, Diringshofen. leg., 3 9 e 1 or, MZSP.

ARGENTINA: Parque Aconquija, 6.IV.1929, H. A. Jaynes leg., 1 9 e 1 

cr, USNM; Tucuman, VII. 1944, J. B. Daguerre leg., 3 9, USNM-Coleção Daguerre; 

Tucuman/Ciudad Universitária (800 m), 18.11.1959, J. F. G. Clarke leg., 1 9 

USNM; ibidem, 19.11.1959, J. F. G. Clarke leg., 1 9 e 1 or, USNM; Salta/Campo 

Santo, 12.V. 1927, Max Kisluik leg., 1 9 e 2 a, USNM; Salta/Metan, IV. 1937, P. 

Dor leg., 3 9, USNM.

. BOLÍVIA: Cochabamba, sem data, sem coletor, 2 9, USNM.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em excelente estado.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. grossa (Fairmaire, 1846),diferindo desta 

pelo tamanho menor, pela forma do vértice arredondado e, finalmente, pela presença 

da mancha metopidial que muito esporadicamente ocorre em A. grossa.

Alchisme deflectida sp. n.

Fig. 19

Medidas (mm): macho. Comprimento do corpo: 10,50. Largura da cabeça: 3,42. 

Distância entre os processos ad-umerais: 5,83.

Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Edeago fortemente defletido para atrás, 

com espinhos diminutos e sub apicais.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral acastanhado. Cabeça triangular bem 

definida, com manchas escuras do lado externo dos ocelos e nos lóbulos 

suprantenais. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que
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dos olhos; situados logo abaixo da linha imaginária transversal que passa pelo centro 

dos olhos. Pós-clípeo escuro na base e com carena média. Lóbulos suprantenais não 

projetados para fora.

Pronoto convexo e com pontuação escura mais acentuada as 

proximidades da carena mediana, castanho-avermelhada. Metopídio sem manchas. 

Processos ad-umerais desenvolvidos, faces posteriores escuras, exceto junto as 

margens inferiores; voltados para frente e mais acentuadamente para os lados; 

margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

E. Tarsos III reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas escurecidas, com veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente. Edeago 

fortemente defletido para atrás, com espinhos diminutos e subapicais.

Fêmea desconhecida.

Etimologia: do lat. deflectere (que muda de direção, com relação ao edeago)

Material examinado:

Holótipo cr. VENEZUELA: Tachira/Zumbador (2.600 m), 12.1.1982, 

Bordón leg., DZUP.

Parátipos: VENEZUELA: Mérida/Cagule (2.200 m), 14.X.1981, 

Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón; Mérida/Páramo la Culata (3.400 m), 2.III. 1978, 

Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón; Mérida/Timotes (2.200 m), 23.1.1968, 1 cr, 

Coleção Bordón; Tachira/Zumbador (2.600 m), 12.1.1982, Bordón leg., ler, Coleção 

Bordón; Trujillo/Boconó (2.200 m), 22. V. 1980, Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em ótimo estado com abdomes 

destacados e imersos em glicerina no interior de tubos de vidro, presos aos alfinetes 

de montagem.



Comentários: o pronoto pode apresentar-se convexo ou elevado. Os exemplares 

com pronoto convexo são muito parecidos com A. henryi e podem, facilmente, 

serem confundidos com esses. O exame da genitália é a maneira mais segura de 

separar essas duas espécies. Em A . henryi o edeago tem o ápice voltado para cima e 

em A. deflectida é fortemente defletido para atrás.

O pronoto elevado foi observado em um macho de Trujillo.

Alchisme elevata Goding, 1930 

Fig.20

Alchisme elevata Goding, 1930:10; Metcalf & Wade 1965:557.

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do pronoto: 11,17. Largura da cabeça: 3,67. 

Distância entre os processos ad-umerais: 8,83.

Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice 

fortemente arredondado, situado a frente da base dos processos ad-umerais.

Redescrição: holótipo fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça triangular bem 

definida, amarela, sem manchas. Olhos elípticos. Ocelos equidistantes entre si e dos 

olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós- 

clípeo ligeiramente piloso e sem intumescências laterais. Lóbulos suprantenais não 

projetados para fora.

Pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice fortemente 

arredondado, situado a frente da base dos processos ad-umerais. Metopídio sem 

manchas. Carena mediana concolor com o pronoto. Processos ad-umerais bem 

desenvolvidos, delgados, voltados para cima e, mais acentuadamente, para frente e 

para os lados, margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos III reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e n.

65
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Abdome comprimido lateralmente.

Material examinado:

Holótipo 9. BOLÍVIA: Beni, 10.11.1910, Matausch leg., AMNH.

Notas sobre o tipo: holótipo em razoável estado, sem as tégminas a asa posterior 

esquerda e os tarsômeros II e III da pema II esquerda. O ápice do processo ad- 

umeral esquerdo está quebrado.

Comentários: como Goding destacou na descrição original, a espécie aproxima-se 

de A. grossa, diferindo no aspecto do pronoto mais elevado e fortemente 

arredondado. Cabe destacar aqui a coloração amarela da carena mediana percurrente 

que, em A. grossa quase sempre é vermelha.

Alchisme erecta sp. n.

Fig. 21

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 13,33/12,17. Largura da 

cabeça: 4,00/3,75. Distância entre os processos ad-umerais: 9,50 /8,17.

Caracteres diagnósticos: carena mediana preta. Processo dorsal curto, agudo e 

voltado para cima

Descrição: holótipo macho. Colorido geral amarelo acastanhado. Cabeça triangular 

bem definida. Olhos elípticos. Ocelos mais aproximados entre si que dos olhos. Pós- 

clípeo piloso e com discreta intumescência longitudinal mediana. Lóbulos 

suprantenais, não projetados para fora.

Pronoto tectifonne. Processo dorsal curto, agudo e voltado para cima. 

Metopídio sem manchas. Carena mediana preta. Processos ad-umerais bem
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desenvolvidos, delgados, dirigidos para frente, voltados para cima e, mais 

acentuadamente, para os lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos Dl reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e E.

Abdome comprimido lateralmente. Edeago curvado para atrás, com 

espinhos diminutos, subapicais e dispostos em semicírculo.

Machos semelhantes às fêmeas.

Etimologia: do lat. ereclu ( erguido, levantado, com relação ao processo dorsal).

Material examinado:

Holótipo 9. VENEZUELA: Trujilllo/Boconó/Águas Negras (1.500 m), 

24.VE. 1967, Bordón leg., DZUP.

Parátipos: VENEZUELA: Trujilo/Boconó/Águas Negras (1.500 m), 

24.VE. 1967, Bordón leg., 2 9, Coleção Bordón. Trujillo/Loma dei Santuario (2.000 

m), 18.V. 1980, Bordón leg., 1 cr, DZUP.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em ótimo estado.

Comentários:, a espécie aproxima-se de A. recurva, diferindo desta principalmente 

pelo processo dorsal, voltado para cima, reto e pelos parâmeros cujas extremidades 

são em forma de gancho, voltados para fora, enquanto que naquela espécie, esses 

apêndices são bastantes dilatados, sobretudo na extremidade que não se apresenta 

naquela forma. De A. recurva ela ainda difere pelas tégminas que possuem 

inúmeras veias transversais irregulares, pelo edeago mais dilatado no ápice e um 

pouco mais declinado para atrás
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Alchisme fastidiosa (Fairmaire, 1846)

Fig. 22

Triquetra fastidiosa Fairmaire, 1846:281; Metcalf & Wade, 1965:557.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,33/10,50. Largura da 

cabeça: 3,5/3,33. Distância entre os processos ad-umerais: 6,42/6,00.

Caracteres diagnósticos: colorido geral castanho. Tégminas com mancha escura 

no clavo junto à margem externa.

Redescrição: lectótipo macho. Colorido geral castanho. Cabeça triangular bem 

definida. Olhos elípticos. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados logo 

abaixo da linha imaginária que passa pelo centro dos mesmos. Pós-clípeo com 

discreta carena média e sem intumescências laterais. Lóbulos suprantenais não 

projetados.

Pronoto elevado, tectiforme, em vista lateral triangular, vértice agudo, 

situado a frente da base dos processos ad-umerais. Metopídio sem manchas. Carena 

mediana concolor com o pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, 

dirigidos para frente, voltados para cima e, mais acentuadamente, para os lados; 

margens inferiores alcançando os olhos. Processo posterior com duas pequenas 

manchas escuras próximas ao ápice.

Superfície inferior do tórax e pemas castanhos Coxas II com espinho 

basal. Tíbias Hl sem setas cuculadas nas arestas I e D. Tarsos Etl reduzidos, com dois 

terços do comprimento dos tarsos I e E.

Tégminas escurecidas, com veias bem definidas e com mancha escura no 

clavo, junto a margem externa.

Abdome preto. Edeago em U com pequenos espinhos, subapicais e 

dispostos em semicírculo.

Fêmeas. Colorido geral amarelo, com processo dorsal e manchas escuras 

no quarto tergito abdominal e na placa subgenital.
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Material examinado:

Lectótipo cr aqui designado: "Colombie, D. Reiche / Hemiptycha 

fastiditia (Triquetra), L. Fainn.", MRSN.

COLÔMBIA: Anolaima/Facatativa, 29.V. 1941, Richter leg., 2er, 

ZMUH; Bogotá/Chiro, 2.1.1959, J. F. G. Clarke leg., 1 9, AMNH; Bogotá/ Parque 

National], 3.IV.1940, Richter leg., 1 <r, ZMUH; Cachipay (1620 m), 3.XI.1941, 

Richter leg., 4 er, ZMUH; Cundinamarca/Guasca-Gacheta (2.800 m), 20.11.1942, 

Richter leg., 1 9, AMNH; El Retiro (2700-2800 m), 10.IV.1941, Richter leg., 1 9, 

ZMUH; Guasca/Gacheta (1800-3200 m), 27.Vm. 1941, sem coletor, 1 o', ZMUH; 

Guasca/Rio Sueva, 17.in. 1942, Richter leg., 1 9, ZMUH; San Miguel (2900 m), 

30.IV. 1941, Richter leg., 1 o-, ZMUH; ibidem, 30.VI. 1941, Richter leg., 1 9, 

ZMUH; ibidem, 29.VII. 1942, Richter leg., 2 9, ZMUH; ibidem, 29.VÏÏ. 1943, 

Richter leg., 2 9, ZMUH; ibidem, 20.V. 1943, Richter leg., 1 9, ZMUH; Q. Tasajera 

(2000 m), 20.11.1948, Richter leg., 1 9, ZMUH; Subparamo/ el Chico (3000 m), 

20.XI.1944, Richter leg., 1 er, ZMUH; ibidem, 20.IX. 1945, Richter leg., 1 9 e 5 er, 

ZMUH; ibidem, 29.IX.1945, Richter leg., 1 9, ZMUH; Subparamo/Usaquen,

19.VI. 1941, Richter leg., 2 o', ZMUH; ibidem, 24.X.1943, Richter leg., 1 9, 

ZMUH; Tequedama (2400 m), 17.XÏÏ.1943, Richter leg., 1 9 e 1 o', ZMUH; 

ibidem, 17. VII. 1943, Richter leg., 3 9, ZM UH;.

VENEZUELA: Lara/P [arque]. Nac[ional] Yacambú (1.500 m), 

30.VI. 1983, Bordón leg., 2 9, Coleção Bordón; Merida (10 Km E de Tabay-2.300 

m), 28.IV. 1981, Masner & Marsh leg., 8 9, AMNH e 1 9 DZUP; 

Mérida/Carbonera (2.300 m), 15.VI. 1975, Bordón leg., 1 9, Coleção Bordón; 

Mérida/La Mucuy (2.300 m), 20.VI. 1975, Bordón leg., 19, Coleção Bordón; 

ibidem, 13.VIII.1976, Bordón leg., 29, Coleção Bordón; Mérida/La Mucuy (3.000 

m), 13.VIÏÏ. 1976, Bordón leg., 1 9, Coleção Bordón; Mérida/La Mucuy (2.000 m),

6.VLU.1984, Bordón leg., 1 9, Coleção Bordón; Mérida/Timotes (2.200 m), 

23.1.1968, Bordón leg., 29, Coleção Bordón; ibidem, 25.1.1968, Bordón leg., 1 9 

Coleção Bordón; Mérida/Portachuelo (3.300 m), 15.III. 1978, Bordón leg., 19,
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Coleção Bordón; Trujillo/ Boconó (2.500 m), 2.VIÜ.1981, Bordón leg., 19, Coleção 

Bordon; Trujillo/ Boconó/P[ara]mo de Guaramacal (2.500 m), 16.XI.1981, Bordón 

leg., 1 9, Coleção Bordón; Trujillo/ Boconó/Loma dei Santuario (2.000 m), 

18.V. 1980, Bordón leg., 19, Coleção Bordón.

Notas sobre o tipo: lectótipo em bom estado, com abdome destacado e imerso em 

glicerina no interior de tubo de vidro, preso ao alfinete de montagem.

Comentários: na descrição original da espécie, FAIRMATRE (1846) menciona que 

o material por ele examinado pertencia à Coleção Spinola, atualmente depositada no 

MRSN. Em resposta à carta encaminhada àquela instituição, solicitando o 

empréstimo de Triquetra fastidiosa, recebeu-se a informação que não havia 

qualquer exemplar na Coleção Spinola com aquele nome, o que mais se aproximava 

— "Hemipíycha fastiditia (Triquetra)" —  foi recebido e interpretado como 

Triquetra fastidiosa, tendo em vista que o exemplar correspondia perfeitamente à 

descrição original da espécie.

Alchisme grossa (Fairmaire, 1846)

Fig. 23

Triquetra grossa Fairmaire, 1846:280.

Triquetra obtusa Fowler, 1894a:417.

Alchisme grossa; Funkhouser, 1927:76; Metcalf & Wade, 1965:558; 

Restrepo-Mejia, 1980:126.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 14,00/11,50. Largura da 

cabeça: 4,33/3,83. Distância entre os processos ad-umerais: 11,17/8,75.
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Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice 

subanguloso, declinado para frente e situado à frente da base dos processos ad- 

umerais. Carena mediana avermelhada e delimitada por pontuações escuras mais 

grosseiras.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo, ligeiramente acastanhado. Cabeça 

triangular, bem definida. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados 

entre si que dos olhos; situados logo abaixo da linha imaginária que passa pelo 

centro dos olhos. Pós-clípeo ligeiramente piloso, sem intumescências laterais. 

Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto elevado, tectiforme, em vista lateral triangular, com vértice 

subanguloso, declinado para frente, situado à frente da base dos processos ad- 

umerais. Metopídio reto. Carena mediana avermelhada e delimitada por pontuações 

escuras mais grosseiras. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, 

voltados para frente, para cima e, mais acentuadamente, para os lados; quase que 

paralelos a linha imaginária transversal que tangencia a cabeça; margens inferiores 

alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

n. Tarsos LU reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Abdome comprimido lateralmente.

Material examinado:

COLÔMBIA: Bogotá, 31.VIII. 1941, Richter leg., 5 9 e 2 &, ZMUH; 

ibidem, 1.VI. 1942, Richter leg., 2 cr, ZMUH; ibidem, 4.VII. 1945, Richter leg., 3 9 e 

4 cr, ZMUH; Bogotá/Solamm (2700 m), 11.XI. 1944, Richter leg., 1 cr, ZMUH; 

Cachipay (1620 m), 3.XI.1941, Richter leg., 3 9, ZMUH; carretera Mesitas dei 

Colégio (1800 m), 4.IH.1940, Richter leg., 2 9, ZMUH; el Chico (2600-3000 m); 

24.VI. 1943, Richter leg., 1 9 e 1 cr, ZMUH; Cundinamarca/Gasca-Gacheta (2800 

m), 20.111942, sem coletor, 12 9 e 8 cr, AMNH; Guasca/Gacheta (1800-3200 m), 

27.VIII.1941, Richter leg., 1 9, ZMUH; Huila/P[arque] Nac[ional] Puracé (2.500
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m), 22.XH. 1971, Bordón leg., 19, DZUP; Tequendama (2400 m), 17. XE. 1943, 

Richter leg., 3 9, ZMUH.

EQUADOR: Bafios (2.200 m), 7.II.1937, W. C. Mclntyr leg., 3 9 e 2 cr, 

AMNH; Cotopaxi (1.500 m), X.1982, G. Onore leg., 1 cr, DZUP; Quito/Sto. 

Domingo (2.000 m), 28.V.1972, Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón; S. Domingo,

1.1982, G. Onore leg., 1 9, DZUP; ibidem, 11.1982, G. Onore leg., 1 cr, DZUP.

Localidadc-tipo: Colômbia.

Nota sobre os tipos: tipos não examinados. Série estudada por Fainnaire pertencia 

à Coleção Spinola, depositada atualmente no MRSN.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. contundens, diferindo desta pelo 

pronoto mais elevado, vértice subanguloso e ligeiramente defletido para frente.

Alchisme henryi sp. n.

Fig. 24

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,32/8,83. Largura da 

cabeça: 3,50/3,00. Distância entre os processos ad-umerais: 6,42/5,08.

Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Edeago voltado para cima, com 

espinhos diminutos e subapicais, dispostos em semicírculo na superfície interna, 

intumescida.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-escurecido. Cabeça triangular 

bem definida, com manchas escuras sobre a sutura coronal, ao lado extemo dos 

ocelos e no vértice. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si 

que dos olhos; situados logo abaixo da linha imaginária transversal que passa pelo
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centro dos olhos. Pós-clípeo escuro na base e com pelos dispersos. Lóbulos 

suprantenais não projetados.

Pronoto convexo e com pontuação escura, sobretudo nas faces dos 

processos ad-umerais. Metopídio sem manchas. Carena mediana concolor com o 

pronoto. Processos ad-umerais desenvolvidos, voltados para frente e, mais 

acentuadamente, para os lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e 

E. Tarsos III reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas escurecidas e com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido dorso-ventralmente. Edeago voltado para cima com 

espinhos diminutos, subapicais e dispostos em semicírculo; superfície interna 

subapical, intumescida.

Fêmea. Maior e amarelada. Convexidade do pronoto um pouco mais

acentuada.

Etimologia: espécie dedicada ao Dr. Thomas Henry do USNM.

Material examinado:

Holótipo cr. VENEZUELA: Mérida/Páramo Mucubaji/lag. Negra Area, 

28-3l.X. 1989, A. L. Norrbom leg., USNM.

Parátipos. VENEZUELA: Mérida/Páramo Mucubaji/lag. Negra Area, 

28-31.X.1989, A. L. Norrbom leg., 6 cr e 8 9, USNM; Mérida (11 Km SW de Santo 

Domingo), 16.111.1982, G. F. & J. F. Hevel leg., 3 cr, USNM; Táchira/P[ara]mo la 

Negra (3.100 m), sem data, Bordón leg., 2 cr e 2 9, Coleção Bordón. ibidem,

24.VI. 1984, Bordón leg., 1 9, Coleção Bordón; Mérida/ P[ara]mo la Culata (3.100 

m), 19-31.V.1977, Bordón leg., 1 9 e 2 cr, Coleção Bordón; Mérida/ 

Portachuelo/Tovar (3.300 m), 15.111.1978, Bordón leg., 1 9 e 1 cr, Coleção Bordón.

Notas sobre os tipos: holótipo em ótimo estado, com a pema III direita destacada, 

colada em cartolina; abdome destacado, imerso em glicerina no interior de um tubo
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abdome destacado da mesma maneira

Comentários: a espécie aproxima-se de A. deflectida sp. n., sendo facilmente 

confundida com a variedade que apresenta, também, pronoto convexo. A 

identificação segura só é possível com o exame da genitália do macho: em A. 

deflectida sp. n. o edeago é fortemente deíletido para atrás; em A. henryi sp. n. é 

voltado para cima.

. Alchisme inermis ( Fairmaire, 1846)

Fig. 25,26

Triquetra inermis Fairmaire, 1846:280.

Microschema inermis; Buckton, 1902: 93.

Microschema mucronata Buckton, 1905: 330; Funkhouser, 1927:77. 

Alchisme inermis; Funkhouser, 1927: 76; Metcalf & Wade, 1965:559;

Restrepo-Mejia, 1980:128.

Alchisme nigrocarinata Fairmaire, 1846:280; Funkhouser, 1927:78; Metcalf 

& Wade, 1965:559. [syn. n.].

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do corpo: 12,83. Largura da cabeça: 3,83. 

Distância entre os processos ad-umerais: 7,50.

Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Carena mediana preta. Processos ad- 

umerais longos, delgados, voltados paia frente e para cima mais acentuadamente e 

para os lados.

Redescrição: lectótipo fêmea. Colorido geral amarelo. Olhos elípticos. Cabeça 

triangular bem definida. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que dos

74
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olhos; situados logo abaixo da linha imaginária transversal que passa pelo centro dos 

olhos. Pós-clípeo sem intumescências laterais. Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto convexo. Metopídio sem manchas. Carena mediana preta. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, voltados para frente, para cima 

e para os lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias LU sem setas cuculadas nas arestas I e

II. Tarsos Hl reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e D.

Tégminas amareladas e com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido lateralmente.

Material examinado:

Lcctótipo 9 aqui designado: "Colombie, D. Bouquet / Hemipticha 

nigrocarinata var. milii, Triquetra inermis, L. Fairm.", MRSN.

Paralectótipos aqui designados: "Hemipticha nigrocarinata var. mihi / 

Triquetra inermis, L. Fairm." 2 9, MRSN.

COLÔMBIA: alto Rio Opon /Velez Borrasco, 18.VII. 1941, Richter leg., 

1 9 e 1 cr, ZMUH; ibidem, 19.XII.1946, Richter leg., 19 e 4 cr, ZMUH; Anolaima 

(1820 m), 23.VI.1957, Richter leg., 1 cr, ZMUH; ibidem, 10.IX.1943, Richter leg., 

1 cr, ZMUH; Arcabuco Boyaca (2500 m), 23.VE. 1941, Richter leg., 2 9 e 1 o-, 

ZMUH; Bogotá/ Subparamo/Paramo (2600-3000 m), sem data, Richter leg, 7 9 e 8 

cr, ZMUH; Carretera Mesitas dei colégio (1800 m), 4.E.1944, Richter leg., 8 9 e lor, 

ZMUH; Cundinamarca/Guasca-Gacheta (1800-3200 m), 27.VIE.41, Richter leg., 2 

9 e 6 cr, ZMUH; Cundinamarca/Gasca-Gacheta (1900 m), 20.11.1942, sem coletor, 1 

9, USNM; Cundinamarca/Rio Choco (1800 m), 20.VI. 1948, Richter leg., 1 9 e 3 

cr, ZMUH; el Retiro, 15.EI. 1942, Richter leg., ler, ZMUH; Fusagasuga, 6.VI. 1942, 

Richter leg., 3 9 e 1 cr, ZMUH; ibidem, 3.XE. 1949, Richter leg., 1 9 e 1 cr, ZMUH; 

Guasca/ Paramo, 12.VI. 1941, Richter leg., 6 cr ZMUH; Guasca/Rio Sueva, 17.EI. 

1942 Richter leg., 2 9 e 6 cr, ZMUH; Sibate/Aguadita, 21.V. 1942, sem coletor, 2 9 

e 1 cr, ZMUH.
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EQUADOR: Napo (5 Km de Baeza-1.900 m), 10.IX.1990, O. S. Flint 

Jr. leg., 19, USNM.

Notas sobre os tipos: não examinados. O material estudado por Fairmaire pertencia 

às coleções Signoret, Guérin e Spinola. As duas primeiras depositadas no Museu 

Nacional de História Natural de Paris e a última no MRSN, de onde os exemplares 

foram cedidos por empréstimo.

Comentários: FAIRMAIRE (1846), ao descrever Triqueta nigrocarinata, 

destacou a grande semelhança com T. inermis da qual diferia somente por um 

diminuto como presente no pronoto.

Examinando os exemplares de T. inermis, da Coleção Spinola (MRSN), 

na qual Fairmaire baseou-se para descrever Triqueta, encontrou-se a expressão: 

“Hemipticha nigrocarinata var. mihi “, que dá a entender que Spinola tinha os 

exemplares de T. nigrocarita como uma variedade de T. inermis.

RESTREPO-MEJIA (1980) afirmou que A. inermis e A. nigrocarinata 

podiam ser facilmente separadas pelo exame da genitália dos machos, que ele 

ilustrou destacando as diferenças. A facilidade que Restrepo-Mejia encontrou, para 

separar as espécies, deve-se a um equivoco na identificação de A. nigrocarinata 

pois, o exemplar que examinou era de A. intermedia decorrendo daí toda a 

diferença verificada.

A. nigrocarinata á aqui proposto como novo sinônimo de A. inermis. 

Essa conclusão decorreu do exame de setenta e seis exemplares do ZMUH, 

coletados de 1941 a 1957 por Richter, em vários locais da Colômbia. Através do 

exame desta série foi possível observar que: a) ao contrário da afirmação de 

Restrepo-Mejia, o exame comparativo das genitálias dos machos, dessas duas 

espécies, mostrou semelhança total entre as estruturas, b) ocorre alteração gradativa 

da forma do pronoto, convexo, com discreta angulosidade ou com uni curto 

processo e essas fonnas variantes ocorrem conjuntamente.
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Alchisme intermedia (Distant, 1881)

Fig. 27

Triquetra intermedia Distant, 1881:223

Micliroscliema intermedia, Buckton, 1902b: 102

Alchisme intermedia, Funkhouser, 1927: 77; Metcalf & Wade, 1965:559 (= 

Alchisme nigrocarinata Fairmaire, 1846).

“Triquetra intermedia, n. sp ?

Triquetra inermis, Fairm., var ?

Closely allied to T. inermis, but differs by the anterior dorsal ridge of the 

pronotum being produced into a distinct, compressed, erect and somewhat 

anteriorly-directed spine-like process. Length, 14 mm

Hab.: Bogota (Dr. Thième). Coll.: Oberthiir and Distantr.”

Comentários: Triquetra intermedia sp. n. ? Ao iniciar assim a descrição da 

espécie, Distant traduziu toda a sua incerteza quanto a validade dela. Comentando a 

respeito afirmou que sua fonna é intermediária entre T. inermis Fairmaire e T. 

nigrocarinata Fairmaire. T. inermis diferenciava-se pelo processo dorsal ausente ou 

obtusamente indicado; T. nigrocarinata, pelo processo dorsal muito mais 

pronunciado. Em seguida comentou que as três espécies poderiam ser apenas fases 

de um mesmo tipo.

METCALF & WADE (1965) colocaram A . intermedia (Distant, 1881) 

como sinônimo de A. nigrocarinata (Fairmaire, 1846).

RESTREPO-MEJLA (1980) afirmou que A . inermis e A. nigrocarinata 

podiam ser separadas pelo exame da genitália dos machos.

Neste estudo não se teve acesso ao exemplar tipo de T. intermedia, 

porém no DZUP existe, no acervo de diapositivos de tipos, um “slide” deste 

exemplar. Comparou-se então este diapositivo, com todo o material examinado de 

T. inermis e com os desenhos que RESTREPO-MEJLA (1980) apresentou para esta 

espécie e para T, nigrocarinata. Observou-se, através do diapositivo, que o pronoto
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de T. intermedia é mais elevado do aquele que ocorre em todas as variações de T. 

inermis mas, muito se assemelha como o pronoto de A. nigrocarinata de Restrepo- 

Mejia.

Nos comentários sobre A. inermis, expõem-se os argumentos que 

permitiram chegar-se à conclusão de que T. nigrocarinata é apenas uma variação 

de T. inermis e apresenta-se uma explicação para o fato de RESTREPO-MEJIA 

('Op. C/7.) afirmar que essas espécies eram facilmente separadas.

Se as evidências de estrutura genital dos machos apontam que A. 

nigrocarinata é uma varição de A. inermis, que seria então A. nigrocarinata de 

RESTREPO-MEJIA (1980), cujos machos exibem a forma do edeago 

completamente diferente? Dois tipos de respostas podem ser dadas: a) seria uma 

nova espécie, b) seria A. intermedia Distant. A segunda resposta parece ser a mais 

adequada dado a semelhança das formas dos pronotos.

Alchisme onorei sp. n.

Fig. 28

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 14,83/13,00. Largura da 

cabeça: 3,92/3,58. Distância entre os processos ad-umerais: 8,17/7,83.

Caracteres diagnósticos: pronoto alaranjado, tectiforme, elevado, em vista lateral 

triangular com o vértice situado sobre a base dos processos ad-umerais. Carena 

mediana preta. Metopídio convexo. Tégminas escuras.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral alaranjado. Cabeça triangular bem 

definida. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que dos 

olhos; situados logo abaixo da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. 

Pós-clípeo ligeiramente piloso e sem intumescências laterais. Lóbulos suprantenais 

não projetados.
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Pronoto alaranjado, tectiforme, elevado, em vista lateral triangular com o 

vértice situado sobre a base dos processos ad-umerais. Metopídio sem manchas. 

Carena mediana preta, exceto próximo da cabeça e no terço apical do processo 

posterior. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, ligeiramente voltados 

para frente, para cima e, mais acentuadamente, para os lados, quase que paralelos à 

linha imaginária transversal que tangencia a cabeça; margens inferiores alcançando 

os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias Hl sem setas cuculadas. Tarsos IE 

reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas escuras e com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido lateralmente.

Machos. Menores com o vértice pronotal situado atrás da base dos 

processos ad-umerais; edeago em U com espinhos diminutos, subapicais e dispostos 

em semicírculo.

Etimologia: espécie dedicada ao Sr. G. Onore.

Material examinado:

Holótipo 9. EQUADOR: Cotopaxi/Las Pampas/“Amazonian rain 

florest”, (1.500 m), IV. 1982, G. Onore leg., DZUP.

Parátipos 4 9 e 3 <r. COLÔMBIA: Fresno (2.200 m), 1.1952, Richter 

leg., ZMUH.

Parátipo 9. EQUADOR: Las Pampas, VIII. 1981, G. Onore leg., DZUP.

Notas sobre os tipos: em excelente estado. Holótipo com o ápice do processo para- 

umeral esquerdo quebrado.

Comentários: a espécie, dentre as que possuem carena mediana preta, é a única a 

apresentar pronoto elevado.
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Alchisme recurva (Stal, 1869)

Fig. 29

Triquetra recurva Stal, 1869b:266.

Microschema nigrosírigata Buckton, 1901:92 

Microschema recurva, Buckton, 1902:102

Alchisme recurva, Goding, 1929c:206, Funkhouser, 1927:78,(=Triquetra 

inernús Fairmaire, 1846); Metcalf & Wade, 1965: 560; Restrepo-Mejia, 

1980:135.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 13,17/13,17. Largura da 

cabeça: 4,08/3,75. Distância entre os processos ad-umerais: 9,02/8,33.

Caracteres diagnósticos: carena mediana preta. Processo dorsal voltado para cima, 

curvado para atrás e situado atrás da base dos processos ad-umerais.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Sutura coronal preta. Cabeça 

triangular bem definida. Olhos elípticos. Ocelos mais aproximados entre si que dos 

olhos. Pós-clípeo piloso e com uma intumescência longitudinal mediana. Lóbulos 

suprantenais não projetados.

Pronoto tectifomie. Processo dorsal voltado para cima, curvado para 

atrás; situado atrás da base dos processos ad-umerais. Metopídio sem manchas. 

Carena mediana preta. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, voltados para 

frente e, mais acentuadamente, para cima e para os lados; margens inferiores 

alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem de setas cuculadas. Tarsos IQ 

reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos I e U.

Tégminas amarelas e com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido lateralmente.
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Material examinado:

COLÔMBIA: La Plata Huilo (2.600 m), HL 1939, von Schneidner leg., 1 

9 e lo-, DZUP; Lubia (2600 m), 13.VI.1948, Richter leg., 1 9 e 2 <y, ZMUH.

Localidade-tipo: Colômbia: Bogotá

Notas sobre os tipos: não examinado. Série estudada por Stal, composta de machos 

e fêmeas, depositados NHRS.

Comentários: espécie identificada por comparação com o “slide” de exemplar-tipo. 

Podem ocorrer variações na forma do processo dorsal: em algumas espécimes é bem 

desenvolvido e, acentuadamente, curvado; em outras é curto e a curvatura é menos 

acentuada.

A espécie é próxima de A. erecta e A. trídentata, diferindo destas pelo 

processo pronotal anterior curvado para atrás.

Alchisme rubrocostata (Spinola, 1852)

Fig. 30

Hemiptycha rubrocostata Spinola, 1852:272.

Smilia unicolor Signoret, 1863:584.

Smilia rubrocostata, Signoret, 1863:584.

Triquetra unicolor, Stal, 1867:554.

Triquetra rubrocostata, Stal, 1869b:266

Alchisme rubrocostata, Funkhouser, 1927:78; Metcalf & Wade, 1965: 61;

Restrepo-Mejia, 1980:136.

Alchisme neuquina Remes-Lenicov, 1978:113, [syn. n.].

Medidas (mm): fêmea/macho: Comprimento do corpo: 7,25/7,50. Largura da 

cabeça: 2,36/2,36. Distância entre os processos ad-umerais: 3,50/3,25.
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Caracteres diagnósticos: pronoto convexo. Carena mediana vermelha. Processos 

ad-umerais curtos, robustos, dirigidos para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados; vermelhos na face anterior.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo, ligeiramente acastanhado. Cabeça 

subtriangular. Olhos globulares. Ocelos mais aproximados dos olhos que entre si, 

situados logo acima da perpendicular imaginária que passa pelo centro dos olhos. 

Pós-clípeo globoso e sem intumescências distintas. Lóbulos suprantenais projetados 

para frente.

Pronoto convexo. Metopídio sem manchas. Carena mediana 

avermelhada. Processos ad-umerais curtos, robustos, dirigidos para frente e mais 

acentuadamente para os lados; vermelhos na face anterior.

Macho. Menor. Edeago em U com inúmeros espinhos subapicais bem 

definidos e dispersos pela superfície interna.

Material examinado:

Lectótipo cr aqui designado: " Chili, D. Gay / Hemipticha rubrocarinata 

(Triquetra) m. n. sp.", MRSN.

Paralcctótipos aqui designados: "Chili, D. Gay / Hemipticha

rubrocarinata (Triquetra) m. n. sp", 2 9, MRSN.

CHILE: Arauco/Caramavida (1000 m), 5-10.II.1953, L. E. Pena leg., 12 

9 e 7 o-, NCSU; el Chisco, 39-31.III. 1952, L. E. Pena leg., 11 9 e 1 cr, NCSU; Los 

Vilos/Coquinbo (200 m), 12.11.1972, Bordón leg., 1 cr, Coleção Bordón; ibidem, 

20.V.1974, Bordón leg., 2 9 e 1 cr, Coleção Bordón; Niebla/Valdivla (100 m), 

23.11.1972, Bordón leg., 19, Coleção Bordón; Nublo/Las Francas, 10-15.XII.1951, 

L. E. Pena leg., 1 9, NCSU; Santiago, 1941, sem coletor, 3 9 e 1 cr, MZSP; ibidem, 

1.1954, L. E. Pena leg., 5 9 e 5 cr, NCSU; Talca/70 km (1.000 m), 24.XH. 1972, O. 

V. Barros leg., 2 9, Coleção Bordón; Volcán Osomo (400 m), 26.11.1972, Bordón 

leg., 1 9, Coleção Bordón.
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Localidade-tipo: Chile.

Notas sobre os tipos: lectótipo e paralectótipos em excelente estado

Comentários: a espécie apresenta variações, sobretudo no tamanho e na 

intensidade da coloração avermelhada da carena mediana e dos processos ad- 

umerais. Em alguns exemplares, sobretudo machos, esta coloração é menos 

acentuada ou pode ser concolor com o pronoto. Um dos espécimes de Talca 

apresenta uma grande mancha marron-escura sobre o metopídio e outra na parte 

apical do processo posterior.

Em decorrência das variações que a espécie pode apresentar e, 

principalmente, devido às semelhanças observadas nas estruturas genitais dos 

machos, na descrição geral da espécie e na localidade de ocorrência (Chile), A . 

neuquina Rémes-Lenicov, 1978 foi interpretada como uma variação de A. 

rubrocostata (Spinola, 1852) sendo aqui proposta como novo sinônimo.

Alc/iisme schuhi sp. n.

Fig. 31

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,83/10,67. Largura da 

cabeça: 3,75/3,58. Distância entre os processos ad-umerais: 6,17/5,83.

Caracteres diagnósticos: pronoto amarelo e convexo. Carena mediana amarela. 

Processos ad-umerais curtos, voltados para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados. Edeago em U, com espinhos subapicais e quase imperceptíveisd.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça triangular bem definida. 

Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos; 

situados logo abaixo da linha imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. 

Pós-clípeo sem intumescências laterais. Lóbulos suprantenais não projetados.
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Pronoto convexo. Metopídio sem manchas. Carena mediana amarela. 

Processos ad-wnerais curtos, voltados para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas. Tarsos Dl 

reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos 1 e II.

Tégminas amarelas e com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido lateralmente.

Macho. Ligeiramente menor com a parte mais elevada do pronoto situada 

muito atrás da base dos processos ad-umerais. Edeago em U com espinhos 

diminutos, quase imperceptíveis e subapicais

Etimologia: espécie dedicada ao Dr. T. Randall Schuh do USNM.

Material examinado:

Holótipo9. PERU: Lima/Surco (1.900 - 2.100 m), 17.VIII. 1965, B. & B. 

W. Wygodzinsky leg., AMMT.

Parátipos. PERU: Lima/Surco (1.900 - 2.100 m), 17.VIII.1965, B. & B. 

W. Wygodzinsky leg., 2 9 e 1 cr, AMNH; Lima, 30.VI. 1928, Verrugas leg., 1 9 e 1 

cf, USNM.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em excelente estado.

Comentários: pelo pronoto convexo a espécie aproxima-se de A. rubrocostata, 

diferindo desta pelo tamanho maior, coloração da carena mediana, dos processos ad- 

umerais e, principalmente, pelas estruturas da genitália dos machos.
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Alchisme tridentaía (Fairmaire, 1846)

Fig. 32

Triquetra tridentaía Fairmaire, 1846: 280; Funkhouser, 1927: 77, (= 

Triquetra inermis Fairmaire, 1846).

Alchisme tridentaía, Metcalf & Wade, 1965: 560, (= Triquetra nigrocarinata 

Fairmaire, 1846) [erro]; Restrepo-Mejia, 1980:139.

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do corpo: 12,00. Largura da cabeça: 3,92. 

Distância entre os processos ad-umerais:6,58.

Caracteres diagnósticos: pronoto com processo anterior curto e voltado para 

frente, Carena mediana preta. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, 

dirigidos acentuadamente para frente e para cima; paralelos em vista lateral ao 

processo anterior.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com sutura coronal preta. 

Cabeça triangular bem definida. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais 

aproximados entre si que dos olhos; situados sobre a perpendicular que passa pelo 

centro dos olhos. Pós-clípeo com pelos dispersos, sem intumescências laterais. 

Lóbulos suprantenais não projetados.

Pronoto tectiforme. Processo anterior curto, voltado para frente. 

Metopídio com impressões musculares acentuadas. Carena mediana preta. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, voltados acentuadamente para 

frente e para cima; margens inferiores alcançando os olhos; paralelos em vista lateral 

ao processo anterior.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas. Tarsos III 

reduzidos, com dois terços do comprimento dos tarsos 1 e II.

Tégminas amareladas e com veias transversais irregulares.

Abdome amarelo, comprimido lateralmente.
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Machos. Menores, edeago defletido para atrás, com espinhos diminutos, 

subapicais e dispostos em semicírculo

Material examinado:

COLÔMBIA: Antioquia/La Iguana (17 Km NW de Medelin), 

22.11.1984, C.M. & O. S. Flint, Jr. leg., 7 9 e 2 cr, USNM.

EQUADOR: Cotopaxi/Latacunga (113 Km W), 1.VII. 1975, Andrea 

Langley & Jeffrey Cohen leg., 3 9 e 4 cr, USNM; S. Domingo, IV. 1992, G. Onore 

leg., 19, DZUP; Tungurahua/Baiios (15 Km E), 31.V. 1975, Andrea Langley leg., 1 

9, USNM.

Localidadc-tipo: Colômbia: Bogotá.

Notas sobre os tipos: não examinados. Material estudado por Fairmaire, depositado 

no Museu Nacional de História Natural de Paris.

Comentários: a descrição original da espécie foi usada para a identificação dos 

exemplares examinados, pois embora sucinta é inteiramente adequada para este 

propósito. FAIRMAIRE (1846), ao descrevê-la, abordou com tal precisão os 

caracteres diagnósticos que a tarefa de identificação dispensa o exame de tipos.

A espécie aproxima-se de A. erecta e A. recurva, diferindo destas pelo 

processo anterior voltado para frente e paralelo aos processos ad-umerais

Alchisme ustulata (Fairmaire, 1846)

Fig. 33

Triquetra ustulata Fairmaire, 1846:281. 

Triquetra oppugnans Walker, 1858:131.
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Alchisme ustulata, Funkhouser, 1927:79; Metcalf & Wade, 1965:563;

Restrepo-Mejia, 1980:144.

Triquetra virgata Fairmaire, 1846:282, [syn. n.]

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 12,67/11,83. Largura da 

cabeça: 3,83/3,67. Distância entre os processos ad-umerais: 10,17/9,33.

Caracteres disgnósticos: colorido geral escuro. Pronoto elevado, em vista lateral 

triangular, vértice agudo semelhante um processo e voltado para cima. Metopídio 

com grande mancha vertical, preta. Processos ad-umerais pretos. Tégminas escuras.

Redcscrição: macho. Colorido geral escuro. Cabeça triangular bem definida, com 

manchas escuras. Olhos elípticos. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si 

que dos olhos; situados sobre a linha transversal imaginária que passa pelo centro 

dos olhos. Pós-clipeo ligeiramente piloso, sem intumescências laterais. Lóbulos 

suprantenais não projetados para fora.

Pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice agudo, semelhante um 

processo e voltado para cima. Metopídio com uma grande mancha vertical preta. 

Carena mediana preta, delimitada por pontuações escuras e mais grosseiras. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados, pretos; voltados para frente, 

para cima e, mais acentuadamente, para os lados, quase que paralelos à linha 

transversal imaginária que tangencia a cabeça; margens inferiores alcançando os 

olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas. Tarsos EI 

reduzidos, com quase dois terços do comprimento dos tarsos I e D.

Tégminas escuras e com veias transversais irregulares.

Abdome escurecido e comprimido lateralmente. Edeago ligeiramente 

declinado para atrás, com espinhos diminutos, subapicais e dispostos em 

semicírculo.

Fêmeas. Maiores e amarelas.
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Material examinado:

PERU: Acobamba, VII, 1940, sem coletor, 1 cr, AMNH-Coleção 

Funkliouser; Cusco/Machupichu (2400 m), 12.11.1978, P. M. Marsh leg., 1 9 

AMNH; Cusco/Pilcopata, 13.11.1978, P. M. Marsh leg., 1 9, AMNH;

Chanchamoyo, 25.VII. 1960, Salazar & Ramirez leg., 24 9 e 4 cr, NCSU; ibidem,

25.VII. 1960, Dayong leg., 4 9, NCSU; Junin/San Ramon/Mina Pichita (1200 m), 

sem data, Milke, Casagrande & Lamas leg., 26 9 e 6 or DZUP; Huanuco/Tingo 

Maria, 24-28.VI.1981, D. Engleman leg., 2 9, AMNH.

EQUADOR: Banõs (1600 m), 5.IH.1937, W. C. Macintyre leg., 12 9 e 

1.1 or, AMNH; La Palmera (2700 m), XII. 1938, Wm. Clark Macintyre leg., 1 or, 

NCSU; Paramo de Anango, V-VI.1949, Wm. Clarck Macintyre leg., 1 9  e 1 or, 

NCSU; Rio Blanco, 12. V. 1937, W. C. Mclntyr leg., 13 9 e 6 <r, AMNH.

Localidade-tipo: Colômbia: Bogotá.

Notas sobre os tipos: não examinados. Série estudada por Faimiaire pertencia à 

Coleção Spinola, depositada atualmente no MRSN.

Comentários: espécie identificada por comparação com o “slide” do tipo. Os 

machos exibem variação na coloração e podem ser claros como às fêmeas. Esta 

diferença, que os machos podem apresentar em relação as fêmeas, provavelmente, 

confundiu FAIRMAIRE (1846) que descreveu a fêmea como Triquetra virgata, 

aqui apresentada como novo sinônimo para A. ustulata.
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Alchis me vires cens (Fairmaire, 1846)

Fig. 34

Triqueíra virescens Fairmaire, 1846:281.

Alchisme virescens; Kirkaldy, 1904:279; Funkhouser, 1927: 76; Metcalf & 

Wade, 1965: 563; Restrepo-Mejia, 1980:146.

Alchisme spinosu Funkhouser, 1940:278 [syn. n.].

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 13,67/11,83; Largura da 

cabeça: 4,00/3,67. Distância entre os processos ad-umerais: 11,33/9,02.

Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice agudo 

semelhante um processo, voltado para cima e curvado para atrás.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo-acastanhado. Cabeça triangular bem 

definida. Olhos elípticos. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados sobre a 

linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso e sem 

intumescências. Lóbulos suprantenais não projetados para fora.

Pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice agudo, semelhante um 

processo, voltado para cima, curvado para atrás; situado à frente da base dos 

processos ad-umerais. Carena mediana em geral avermelhada. Processos ad-umerais 

bem desenvolvidos, voltados para frente e para cima e, mais acentuadamente, para 

os lados; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxas II com espinho basal. Tíbias IH sem setas cuculadas. Tarsos m  

reduzidos, com quase dois terços do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas amarelas e hialinas, com veias transversais irregulares.

Abdome comprimido lateralmente.

Machos. Menores, semelhantes as fêmeas. Edeago acentuadamente 

defletido para atrás.
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Material examinado:

COSTA RICA: Cartago/ Cachi (1.200m), 11.1.1981, E. Molina leg., 1 

cr, MUCR; Cartago/Embalse El Llano (1500m), 20.VI. 1979, R. Ochoa leg., 1 or, 

MTJCR; La Luiza de Turrialba, 6.VII. 1980, F. Marin leg., 1 9, MUCR; 

Cartago/Reserva Tapanti (1600 m - 9,69 N 83,76 W), 10.VI. 1988, C. M. & O. S. 

Flint, Holzenthal leg., 2a, USNM; San Jose (7 km S de San Antonio de Escazu - 

1.000 m), 4.IV.1960, A. Wille leg., 4 9  e 4 or, MUCR; Cartago/San Ramon de três 

rios (1500m), 24.IX.1990, H. J. Lezama leg., lor, MUCR; Puntarenas/ Reserv. Biol. 

Monteverde (1520 m), X.1990, sem coletor, 3 9  e 4 or, INBIO; ibidem, VI. 1991, E. 

Bello leg., 3 9, INBIO; ibidem, 24.VIE-15.IX. 1992, F. A. Quesada leg., 1 9  e 1 or, 

INBIO; ibidem, XI. 1992, Z. Fuentes leg., 1 9 , INBIO; ibidem, XII.1992, Z. Fuentes 

leg., 2 or, INBIO.

PERU: Santo Domingo, XI. 1937, Felix Woytkowski leg., 19, USNM 

(holótipo de A. spinosa Funkhouser, 1940); Sinchona (4600 ft), XI. 1943, J. G. 

Sanders leg., 3 9  e 1 or, USNM.

PANAMA: sem data, sem coletor, 1 9 e 6 or, NCSU.

Localidade-tipo: Colômbia: Bogotá.

Notas sobre os tipos: não examinados. Série estudada por Fairmaire pertencia à 

Coleção Signoret, depositada no Museu Nacional de História Natural de Paris.

Comentários: a espécie apresenta ligeira variação na forma do processo dorsal, que 

pode se apresentar reto. Os exemplares com esta fonna são facilmente confundidos 

com Alchisme ustulata, principalmente, se são comparados com exemplares fêmeas 

desta espécie. A separação entre as espécies é assegurada pelo exame da genitália 

dos machos.

Alchisme spinosa Funkhouser, 1940, aqui proposto como novo sinônimo 

de A. virescens (Fairmaire, 1846), é um exemplar fêmea desta espécie.
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4  mm

Figura 15-Alchisme banosiensis sp. n. a, c, d, f- Macho, b- Fêmea.
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4mm

e
F ig u ra  16-Alchisnie bordoni sp. n. a, c, d, e, f- Macho, b- Fêmea.
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Figura Yl-Alchisme bos (Fairmaire, 1846). a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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4 mm

Figura IS- Alchisme contundem sp. n. a, c, d, e, f- Macho, b- Fêmea.
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4mm

Figura 19-Alchisme deßectida sp. n. Machos: a e b- Formas do pronoto.
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Figura 20- Alchisme elevata Goding, 1930. Fêmea.
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Figura 21 -Alchisme erecta sp. n. Macho.
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© 0.5mm

Figura 22-Alcliisme fastidiosa (Fairmairre, 1846). a, c, d, e, f- Macho. b-Fêmea.
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Figura 23- Alchisme grossa (Fairmeire, 1846). a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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F ig u ra  24 -Alchisme hentyi sp. 11. a, c, d, e, f- Macho, b- Fêmea.



101

a

4 mm

Figura 25- Alchisme inermis (Fairmaire, 1846). a, b, c, d- Fêmea, e- Edeago 

(RESTREPO-MEJIA, 1980:129)
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Figura 26 -Alchisme inermis (Fairmaire, 1846). Macho com variação do pronoto.
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Figura 27- Alc/iisme intermedia (Distant, 1881). a, b- Tipos de pronoto. c- Vista 

dorsal, d- Vista frontal, e- Edeago (RESTREPO, 1980:135)



Figura 28- Alchisme onorei sp. n. a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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4 mm

Figura 29- Alchisme recurva (Stal, 1869). Macho.
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d

Figura 30- Alcliisme rubrocostata (Spinola, 1852). a, b, c, d- Fêmea, e- Macho.
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4 mm

F ig u ra  31- Alchisme schuhi sp. n. a, c, d, e, f- Macho, b- Fêmea.
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Figura 32- Alchisme tridentata (Fairmaire, 1846). Macho.
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e

Figura 33- Alchisme ustulata (Fairm., 1846). a, c, d, e, f- Macho, b- Fêmea.
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4mm

Figura 34- Alchisme virescens (Fairmaire, 1846). Macho, a, b, c, d- Fêmea, e- 

Edeago
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Alchisme aníigua (Funkhouser, 1943) comb. n. 

Fig. 35

Umbonia aníigua Funkhouser, 1943:462; Metcalf & Wade, 1965:541.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 9,33/9,33. Largura da cabeça: 

3,17/3,17. Distância entre os processos ad-umerais: 5,00/4,83.

Caracteres diagnósticos: pronoto carenado. Processo dorsal situado atrás da base 

dos processos ad-umerais; reto, acuminado e dirigido para cima. Processos ad- 

umerais dirigidos para os lados.

Redescrição: fêmea. Colorido geral castanho-avermelhado. Cabeça subtriangular, 

finamente pontuada e pilosa. Olhos globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos 

olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós- 

clípeo avermelhado, globoso com intumescências laterais adjacentes às margens 

internas dos lóbulos suprantenais, projetados para fora.

Pronoto grosseiramente pontuado, com carenas laterais longitudinais 

irregulares. Processo dorsal reto, acuminado, dirigido para cima, alargado na parte 

basal posterior com duas carenas verticais pouco definidas; situado atrás da base dos 

processos ad-umerais. Metopídio convexo. Carena mediana concolor com pronoto. 

Processos ad-umerais projetados lateralmente, margens inferiores não alcançando os 

olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias IH com setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos III reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas e sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho. Semelhante a fêmea com placa lateral do pigóforo distinta. 

Edeago em U, cotn espinhos diminutos, subapicais e dispostos em semicírculo.
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Material examinado:

Holótipo 9. GUATEMALA: Antigua, 26.11.1942, sem coletor, USNM- 

Coleção Funkhouser.

Parátipo cr. Com os mesmos dados do holótipo, USNM.

Notas sobre os tipos: holótipo em bom estado, colado sobre triângulo de cartolina. 

Pema I esquerda sem o tarso; a direita apenas com a coxa e o trocanter. Pemas II e 

EI direitas sem os tarsos. Parátipo em bom estado colado sobre cartolina, abdome 

destacado, imerso em glicerina no interior de um tubo de vidro, preso ao alfinete que 

segura o exemplar.

Comentários: FUNKHOUSER (1943) descreveu a espécie no gênero Umbonia 

talvez pela presença do processo dorsal, porém a espécie não compartilha, com as 

demais daquele gênero, do caráter: lóbulo jugal ausente.

Assim, por apresentar os processos ad-umerais projetados, asas 

posteriores com quatro células apicais, lóbulos jugais bem desenvolvidos e setas 

cuculadas nas arestas I e II da tibia III, a espécie é transferida de Umbonia para 

Alchisme.

Alchisme apicalis (Walker, 1851)

Fig. 36

Umbonia apicalis Walker, 1851:518.

Triquetra apicalis, Fowler, 1894b:33.

Alchisme apicalis, Funkhouser, 1927:76; Metcalf & Wade, 1965:556;

Restrepo-Mejia, 1980:118.

Alchisme costaricensis Goding, 1929b: 171; Metcalf & Wade, 1965: 557; 

[syn. n.]
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Medidas (mm): fêmea. Comprimento do corpo: 10,33/10,33. Largura da cabeça: 

3,08/3,08. Distância entre os processos ad-umerais: 8,33/6,5.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal bem desenvolvido, acuminado, carenado, 

voltado para frente e com o ápice defletido para cima. Processos ad-umerais bem 

desenvolvidos, delgados e com mancha escura nos dois terços basais da face 

anterior; dirigidos para frente e, mais acentuadamente, para os lados; defletido para 

baixo no terço apical.

Redcscrição: fêmea. Colorido geral, castanho-escuro. Cabeça, subtriangular. Olhos 

globulares. Ocelos mais aproximados entre si que dos olhos, situados sobre a linha 

imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, com duas 

intumescências laterais, adjacentes à margem interna dos lóbulos suprantenais, 

projetados para fora.

Pronoto grosseiramente pontuado. Processo dorsal bem desenvolvido, 

delgado, acuminado, carenado e voltado para frente; ápice defletido para cima com 

pelos dispersos pela superfície; situado atrás da base dos processos ad-umerais. 

Metopídio convexo. Sulco metopidial e impressões musculares castanho-escuras. 

Carena mediana concolor com o pronoto, exceto no centro do metopídio; preta. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, delgados e com mancha escura nos dois 

terços basais da face anterior; dirigidos para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados; defletido para baixo no terço apical.; margens inferiores não alcançando os 

olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias LU com setas cuculadas nas arestas I e 

E. Tarsos III reduzidos com metade do comprimento dos tarsos 1 e II.

Tégminas acastanhadas sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho. Aqui relatado pela primeira vez, menor, difere da fêmea, 

sobretudo, pelo aspecto dos processos ad-umerais, curtos e escuros em toda 

superfície da face anterior. Edeago em U com espinhos diminutos e enarestados ao 

longo da margem lateral interna, contornado o ápice
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Material examinado:

COLÔMBIA: Dt° Sant./Mordifio/B. Manga, 3.XII. 1971, Bordón leg., 

19, Coleção Bordón; Fusagasuga (1900 m), 6. VI. 1948, Richter leg., 1 9, ZMUH.

COSTA RICA: Suiza/Turalba, E. W. Davis leg., 1 cr - holótipo de 

Alchisme costaricensis Goding, 1929 - NCSU.

EQUADOR: Abitagua (1.200 m), 30.V. 1939, Wm. Clark-Macintyre 

leg., 19, NCSU; Paramo de Anango, V-VI.1949, Wm. Clark-Macintyre leg., 1 or, 

USNM.

PANAMÁ:Chiriqui/Las Lagunas (1.400 m), 22.V. 1973, Ginter Ekis 

leg., 2 9, USNM.

Localidadc-tipo: Colômbia.

Notas sobre os tipos: não examinados. Holótipo fêmea depositado no BMNH.

Comentários: para identificação da espécie considerou-se a descrição original e 

dois "slides" do holótipo pertencentes ao DZUP..

Os processos ad-umerais nas fêmeas nem sempre se apresentam como foi 

descrito, foram observadas as seguintes variações: a) a mancha escura, presente na 

face anterior, pode distribuir-se por toda a superfície e não apenas nos dois terços 

basais; b) a declinação do terço apical pode não existir.

A. costaricensis Goding, 1929, aqui proposto como novo sinônimo de A. 

apicalis (Walker, 1851), é um exemplar macho desta espécie.

Alchisme colombiana sp. n.

Fig. 37

Medidas (mm): femea. Comprimento do corpo: 8,92. Largura da cabeça: 3,08. 

Distância entre os processos ad-umerais: 5,50.
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Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice 

arredondado, situado à frente da base dos processos ad-umerais. Metopídio convexo 

pouco acentuado e com mancha marrom avermelhada em V invertido, cujos ramos 

alcançam o ápice dos processos ad-umerais. Tégminas coriáceas nos dois terços 

basais.

Descrição: holótipo fêmea: Colorido geral amarelo. Cabeça subtriangular com 

manchas escuras entre os olhos e ocelos e no vértice, na altura da sutura coronal. 

Olhos globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados sobre a linha 

imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso com uma 

intumescência longitudinal mediana e duas laterais, adjacentes às margens internas 

dos lóbulos suprantenais, projetados para fora.

Pronoto tectiforme com duas pequenas manchas castanhas avermelhadas, 

junto às margens laterais; elevado, em vista lateral triangular, vértice arredondado, 

situado à frente da base dos processos ad-umerais. Metopídio convexo, pouco 

acentuado, com mancha marrom avermelhada em V invertido, cujos ramos 

alcançam o ápice dos processos ad-umerais. Carena mediana concolor com o 

pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, dirigidos para frente e, 

mais acentuadamente, para os lados; faces escuras; margens inferiores alcançando 

os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e

E. Tarsos III reduzidos com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas amareladas e totalmente coriáceas nos dois terços basais; sem 

veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho desconhecido.

Etimologia: o nome da espécie é alusivo à Colômbia onde foi coletada.
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Material examinado:

Holótipo 9. COLÔMBIA: Cundinamarca/Tabio, 22.V. 1946, Chapin 

leg., UCMS.

Localidade-tipo: Colômbia: Cundinamarca/Tabio.

Notas sobre o tipo: holótipo em excelente estado.

Comcntátios: a espécie aproxima-se de A. frontomaculata, diferindo desta nos 

seguintes caráteres:

a) Os ramos, da mancha metopidial, divergem em direção aos processos 

ad-umerais alcançando o seu ápice, enquanto que em A. frontomaculata eles 

alcançam as impressões musculares.

b) As tégminas são coriáceas nos dois terços basais, enquanto que em A. 

frontomaculata as tégminas são coriáceas apenas na base do clavo e metade 

proximal da margem anterior.

c) Os processos ad-umerais são voltados para os lados, enquanto que em 

A. frontomaculata são voltados para baixo.

A lch ism e cultellata  sp. n.

Fig. 38,39

Medidas (mm): fêmea. Comprimento total: 11,00/9,33. Largura da cabeça: 

3,33/2,75. Distância entre os processos ad-umerais:6,83/4,42.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal bem desenvolvido, voltado para ífente e 

dirigido para cima, carenado com o ápice truncado. Processos ad-umerais bem 

desenvolvidos, voltados para frente e, mais acentuadamente, para os lados; 

espatulados com as margens superiores declinando abruptamente no terço distai em 

direção ao ápice.
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Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho. Cabeça subtriangular com 

manchas escuras. Olhos globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos, 

situados sobre a linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo 

castanho, piloso, deprimido próximo a sutura epistomal com duas intumescências 

laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos suprantenais e projetados para 

fora.

Pronoto grosseiramente pontuado, piloso com pequena mancha castanho 

avermelhada junto a margem lateral. Processo dorsal bem desenvolvido, voltado 

para cima, declinado para frente, carenado e de ápice truncado; com mancha 

castanho-avennelhada na base da região anterior; situado sobre a base dos processos 

ad-umerais. Metopídio convexo com duas grandes manchas castanho-avermelhadas: 

a primeira unindo as impressões musculares, através do sulco metopidial e a 

segunda logo acima da primeira, interrompida medianamente e alcançando a base 

dos processos ad-umerais. Carena mediana concolor com o pronoto. Processos ad- 

umerais bem desenvolvidos, voltados para frente e, mais acentuadamente, para os 

lados; espatulados com as margens superiores declinando abruptamente no terço 

distai em direção ao ápice; margens inferiores não alcançando os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos III reduzidos com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Machos. Processo dorsal em geral mais curto e largo com mancha 

castanho-avermelhada na região anterior.

Etimologia: do lat. culíella (de forma semelhante ao cutelo, com relação ao 

processo dorsal)

Material examinado:

Holótipo?. VENEZUELA: Merida/el Paramito/Jaji (2.500 m), 

4.HI.1978, Bordón leg., DZUP.

Parátipos 29. Com os mesmos dados do holótipo, Coleção-Bordón.
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Parátipos 3 9. COLÔMBIA: Huila/Par[que]. Nac[ional], Puracé (2.300 

m), 1.VI. 1972, Bordón leg., Coleção Bordón.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em excelente estado.

Comentários: foram observadas variações acentuadas no processo dorsal e nos 

processos ad-umerais tanto das fêmeas como nos machos, que podem exibir os 

ápices agudos.

Alchisme frontomaculata sp. n.

Fig. 40

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo:9,00/ 8,17. Largura da 

cabeça: 2,92/2,58. Distância entre os processos ad-umerais: 4,42/4,00.

Caracteres diagnósticos: pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice 

arredondado e situado à frente da base dos processos ad-umerais. Metopídio 

convexo não acentuado, com mancha castanho escura em V invertido, cujos ramos 

chegam às impressões musculares do metopídio.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho-amarelado. Cabeça

subtriangular, com manchas castanho-escuras distribuídas por toda superfície. Olhos 

globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados sobre a linha 

transversal imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, com duas 

discretas intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos 

suprantenais, projetados para fora.

Pronoto elevado, em vista lateral triangular, vértice arredondado, situado 

à frente da base dos processos ad-umerais; grosseiramente pontuado, com duas 

pequenas manchas castanho-escuras junto às margens laterais. Metopídio convexo 

não acentuado, com mancha castanho-escura em V invertido, cujos ramos chegam
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às impressões musculares do metopídio. Carena mediana concolor com o pronoto. 

Processos ad-umerais desenvolvidos, voltados para frente, para os lados e, mais 

acentuadamente, para baixo; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias IH com setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos III reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Machos. Menores, em alguns exemplares examinados a mancha 

metopidial tem forma triangular, ocupando quase todo o metopídio.

Etimologia: deriva da mancha frontal presente no metopídio.

Material examinado:

Holótipo 9. BRASIL: São Paulo/Campos do Jordão (1600 m), 

23.Xfr.1944, F. Lane leg., MZSP.

Parátipos: BRASIL: Rio Grande do Sul/Porto Alegre, 1926, coletor 

ilegível, 1 9, MZSP; Santa Catarina/Fragosos, 10.H1.1981, Marcos leg., 1 9, DZUP; 

Santa Catarina/Lages, sem data, sem coletor, 1 9, BMNH; Santa Catarina/São 

Bento do Sul/Rio Vermelho, sem data, Diringshofen leg., 1 or, MZSP; São 

Paulo/Campos do Jordão, 23.XII. 1944, Frederico Lane leg., 8 9 e 3 cr, MZSP; 

ibidem, XII. 1947, Frederico Lane leg., 7 9, MZSP.

Localidadc-tipo: Brasil: São Paulo/Campos do Jordão.

Notas sobre os tipos: holótipo e parátipos em ótimo estado.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. colombiana, diferindo pela mancha 

metopidial e pelas tégminas, não coriáceas.
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Medidas (mm): macho. Comprimento do corpo: 8,42. Largura da cabeça: 2,67. 

Distância entre os processos ad-umerais: 4,92.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal bem desenvolvido, carenado, voltado 

para cima e declinado para frente, situado sobre a base dos processos ad-umerais. 

Metopídio convexo, com grande mancha escura transversal, que se estende até a 

base dos processos ad-umerais.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho. Cabeça subtriangular, com 

manchas escuras próximas dos olhos e no vértice. Olhos globulares. Ocelos situados 

em depressões; equidistantes entre si e dos olhos. Pós-clípeo piloso, carenado 

medianamente, com duas discretas intumescências laterais, adjacentes às margens 

internas dos lóbulos suprantenais, projetados para fora.

Pronoto grosseiramente pontuado. Processo dorsal bem desenvolvido, 

carenado, voltado para cima, declinado para frente; situado sobre a base dos 

processos ad-umerais. Metopídio convexo, com mancha escura transversal, 

alcançando a base dos processos ad-umerais. Carena mediana concolor com o 

pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, dirigidos 

acentuadamente para fora e para frente discretamente; margens inferiores 

alcançando os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos III reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorsoventralmente.

Fêmea desconhecida.

Alchisme goiana sp. n.

Fig. 41

Etimologia: o nome da espécie é alusivo a localidade-tipo, Goiás/Brasil.



121

Material examinado:

Holótipo cr. BRASIL: Goiás/Jataí/Faz[enda] Aceiro, X.1962,

Exp[edição] do Dep[artamento] de Zoologia [USP], BMNH.

Notas sobre o tipo: holótipo em excelente estado, com o abdome destacado e 

imerso em glicerina no interior de um tubo de vidro, preso ao alfinete de montagem.

Comentários: a espécie aproxima-se de A. íurrita, diferindo desta nos seguintes 

aspectos: a) processos ad-umerais curtos, em vista lateral não ultrapassam a linha 

transversal imaginária que tangencia o metopídio. b) processo dorsal mais longo, c) 

ápice do edeago ultrapassando o apódema genital e ápice dos parâmeros não 

dilatados.

Alchisme obscura (Walker, 1851) sp. reval.

Fig. 42

Umbonia obscura Walker, 1851:517.

Triquetra obscura, Fowler, 1894b:34.

Alchisme obscura, Funkhouser, 1927:78; Metcalf & Wade, 1965:562, (= 

Hoplopliora íurrita Germar, 1835).

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,17/8,50. Largura da 

cabeça: 3,08/2,67. Distância entre os processos ad-umerais:6,92/5,58.

Caracteres diagnósticos: pronoto sem manchas. Processo dorsal bem

desenvolvido, voltado para cima e dirigido para frente, delgado, acuminado, 

carenado, com a parte basal posterior intumescida; situado sobre a base dos 

processos ad-umerais.
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Redescriçào: fêmea. Colorido geral amarelo-acastanhado. Cabeça subtriangular, 

com duas depressões próximas da margem lateral extema dos ocelos. Olhos 

globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos. Pós-clípeo piloso, com duas 

discretas intumescências laterais, adjacentes às margens interna dos lóbulos 

suprantenais, projetados para fora.

Pronoto sem manchas, grosseiramente pontuado. Processo dorsal bem 

desenvolvido, voltado para cima e dirigido para frente, delgado, acuminado, 

carenado, com a parte basal posterior intumescida; situado sobre a base dos 

processos ad-umerais. Metopídio convexo. Carena mediana concolor com o 

pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos; voltados, 

ácentuadamente, para frente e para os lados; margens inferiores não alcançando os 

olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e 

n. Tarsos III reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho. Menor, processo dorsal e processos ad-umerais, curtos. Edeago 

em U, com espinhos diminutos e enarestados lateralmente, contornando o ápice.

Material examinado:

Paralectótipo 9. Designado por Broomfield, 1971:366, sem etiqueta de 

procedência, BMNH

BRASIL: Minas Gerais/Serra Caraça (1.880 m), XI. 1981, Kloss, Lenko, 

Martins & Silva leg., 6 9 e 9 cr, MZSP; Rio de Janeiro/Nova Friburgo/ Mury, 

XH.1980, Gred & Guimarães leg., 2 9 e 2 cr, MZSP; Rio de Janeiro/ Itatiaia (1.100 

m), sem data, Dirings. leg., 1 9, MZSP; Rio de Janeiro/Itatiaia, sem data 

Dirings./eg., 1 cr, MZSP; São Paulo/Cantareira, 1939, sem coletor, 1 9, MZSP; 

ibidem, IV. 1959, sem coletor, 1 9, MZSP.

Localidade-tipo: Brasil.
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Notas sobre o tipo: paralectótipo fêmea em estado razoável, parece ter sido atacado 

por fungos, pois toda parte ventral está recoberta por uma substância branca.

Comentários: METCALF & WADE (1965) colocaram a espécie em sinonimia de 

A. íurrita (Germar, 1821). Todavia, como as descrições originais das espécies 

traziam indícios que possibilitavam aventar-se a hipótese de que poderiam tratar-se 

de espécies válidas, investigou-se essa possibilidade através do exame comparativo 

de um paralectótipo de A. obscura, com a descrição original de A. turrita. Conclui- 

se que tratam-se de espécies distintas: A. turrita é maior e mais rubusta, com 

manchas no metopídio e nas margens laterais do pronoto, caracteres não observados 

em A  obscura.

A espécie aproxima-se de A. apicatis, da qual difere pela total ausência 

de manchas nas faces anteriores dos processos ad-umeraise e pelas estruturas da 

genitália do macho.

Alchisme testacea (Fairmaire, 1846) sp. reval.
Fig. 43

Triquetra testacea Fairmaire, 1846:281.

Alchisme testacea, Funkhouser, 1927:79, (= Hoplophora truncaticornis

Germar, 1835): Metcalf & Wade, 1965:562, (= Alchisme truncaticornis 

(Germar, 1835).

Mediidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 10,83/10,67. Largura da 

cabeça: 3,17/3,17. Distância entre os processos ad-umerais: 7,08/6,58.

Caracteres diagnósticos: pronoto sem manchas, elevado, em vista lateral 

triangular, vértice subanguloso, declinado para frente e situado à frente da base dos 

processos ad-umerais.
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Rcdescrição: fêmea. Colorido geral amarelo-acastanhado. Cabeça subtriangular, 

com duas depressões próximas da margem lateral externa dos ocelos. Olhos 

globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos. Pós-clípeo piloso, com duas 

discretas intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos 

suprantenais, projetados para fora.

Pronoto sem manchas, grosseiramente pontuado, elevado, em vista lateral 

triangular, vértice subanguloso, declinado para frente, situado a frente da base dos 

processos ad-umerais. Metopídio convexo, não acentuado. Carena mediana concolor 

com o pronoto. Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, voltados para os 

lados e, mais acentuadamente, para frente; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias LU com setas cuculadas nas arestas I e 

D. Tarsos III reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho. Menor, com processo dorsal dirigido para cima, não defletido 

para frente.

Material examinado:

“Paralectótipo” 9. Sem etiqueta de procedência, MRSN.

BRASIL:Minas Gerais/Serra Caraça (1.880 m), XI. 1961, Kloss, Lenko, 

Martins & Silva leg., 2 9 e 1 cr, MZSP; Rio de Janeiro/ NovaFriburgo/Mury, XII. 

1980, Gred & Guimarães leg., 3 9 e 1 cr, MZSP; Rio de Janeiro/Itatiaia, V.1932, 

sem coletor, 1 9, MZSP; ibidem, V.1932, sem coletor, 1 9, MZSP; São 

Paulo/Campos do Jordão, 26.X1I.1944, F. Lane leg., 19, MZSP; Pará/Belém, 1943, 

sem coletor, 19, MZSP.

Localidade-tipo: Colômbia: Bogotá.

Notas sobre os tipos: não examinados.
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Comentários: STAL (1869b) colocou a espécie em sinonímia de Triqueíra 

truncaticornis (Germar, 1835). FUNKHOUSER (1927) e METCALF & WADE 

(1965) mantiveram a espécie com o mesmo “status”. Entre os exemplares-tipo da 

Coleção Spinola, obtidos por empréstimo, junto ao MRSN, incluia-se um de 

Triqueíra testacea (Fairmeire, 1846), com uma etiqueta onde constava “lectótipo”. 

Não há registro na literatura de designação de lectótipo para essa espécies. Assim é 

possível que esta etiqueta tenha sido anexada ao exemplar apenas para “marcar”, na 

coleção, os exemplares-tipos, não tendo esta informação sido publicada. Todavia 

como o exemplar era da Coleção Spinola, onde Fairmaire baseou-se para descrever 

a espécie, o mesmo foi comparado com a descrição original de Hoplophora 

truncaticornis e concluiu-se que tratam-se de espécies distintas, pois o atributo que 

designou H. truncaticornis foram os úmeros -processos ad-umerais- truncados, que 

em T. testacea são agudos. Assim sendo, por entender-se que tratam-se de espécies 

boas, A. testacea (Fairmaire, 1846) é aqui revalidada.

A espécie aproxima-se de A. obscura (Walker, 1858), diferindo desta 

pelo processo dorsal.

Alchisme truncaticornis (Germar, 1835)

Hoplophora truncaticornis Germar, 1835:244.

Triquetra truncaticornis; Fairmaire, 1846a:281 ;

Alchisme truncaticornis, Kirkaldy, 1904:279; Funkhouser, 1927: 79; Metcalf 

& Wade, 965: 562; Restrepo-Mejia, 1980:141.

“Grisea, ocellato-punctata, humeris in dentem antrorsum versum, 

truncatum productis. Stethidio spina erecta, trigona. - Habitat in Brasilia. Bescke.

Praecedentibus paullo minor, praesertim angustior. Caput testacum, fusco 

variegatum, grisco-testaceum, humeris in dentem antrorsum directum , apice 

truncatum productis, carinatum, antice in spinam trigonum, erectum abiens, apice 

sensim attenuatum, abdomine longius. Versus latera dorsi interstitia punctorum
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lateri injuncta, griseo-testacea. Corpus subtus curn pedibus pallidum”.

Comentários: os exemplares da série estudados por Germar estão perdidos. A 

descrição original destaca os úmeros truncados, que entende-se como a estrutura de 

maior relevância na identificação da espécie. A. cultellata pode, também, apresentar 

os processos ad-umerais truncados, mas não ocorre no Brasil e possui inúmeras 

manchas escuras dispersas pelo pronoto, o que a diferencia de Hoplophora 

truncaticornis.

Alchisme turrita (Germar, 1835)

Fig. 44

Hoplophora turrita Germar, 1835:243.

Umbonia turrita, Fairmaire, 1846:276.

Triquetra turrita; Fowler, 1894b:34.

Triquetra submaculata Buckton, 1901:92 syn. n.

Triquetra insipida Buckton, 1901:94.

Alchisme turrita; Kirkaldy, 1904:279; Funkhouser, 1927:79; Metcalf & Wade, 

1965:562 (= Alchisme veruta Fowler, 1894) [erro]; Restrepo-Mejia, 

1980:142.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do corpo: 11,67/10,83. Largura da 

cabeça: 3,38/3,25. Distância entre os processos ad-umerais: 7,33/6,83.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal bem desenvolvido, carenado, voltado 

para cima e dirigido para frente, não delgado, não acuminado. Metopídio convexo, 

com duas manchas castanho escuras: a primeira unindo as impressões musculares 

através do sulco metopidial; a segunda, logo acima da primeira, subcircular.

126
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Redescrição: Fêmea. Colorido geral castanho. Cabeça subtriangular, com manchas 

escuras sobre a sutura coronal, próximo dos ocelos e na base do pós-clípeo. Olhos 

globulares. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos; situados 

logo acima da linha imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós- 

clípeo piloso, com duas discretas intumescências laterais, adjacentes às margens 

internas dos lóbulos suprantenais, projetados para fora.

Pronoto grosseiramente pontuado, com mancha escura junto à margem 

lateral. Processo dorsal bem desenvolvido, carenado, voltado para cima e dirigido 

para frente, não delgado e não acuminado; situado sobre a base dos processos ad- 

umerais. Carena mediana concolor com o pronoto. Metopídio convexo com duas 

manchas castanho escuras, a primeira unindo as impressões musculares, através do 

sulco metopidial; a segunda, subcircular, ao centro, logo acima da primeira. 

Processos ad-umerais bem desenvolvidos, robustos, voltados para frente, para os 

lados e, mais acentuadamente, para baixo; margens inferiores alcançando os olhos.

Coxa II com espinho basal. Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e 

II. Tarsos Hl reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.

Macho. Menor, com processo dorsal mais curto e largo. Edeago em U, 

com espinhos diminutos e subapicais; parâmeros com o ápice intumescido.

Material examinado:

BRASIL: Rio de Janeiro/Corcovado, XI. 1957, Seabra & Alvarenga leg., 

2 9, DZUP; ibidem, 11.1961, Seabra & Alvarenga leg., 19, DZUP; ibidem, X.1966, 

Seabra & Alvarenga leg., 1 9, DZUP; Pará/Belém, 1945, sem coletor, 1 9, MZSP; 

São Paulo/Ubatuba/Moranduba, 16.IX.1985, Oliveira M. G. leg., 1 cr, MZSP; 

ibidem, 26.IX.1985, Oliveira, M. G. leg., 1 9 e 2 cr (ninfas), MZSP.

Localidade-tipo: Brasil.

Notas sobre os tipos: extraviados.
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Comentários: os exemplares examinados foram identificados com base na 

descrição de GERMAR (1835). Observa-se variação no colorido geral, entre o 

amarelo e o castanho, predominando esta última cor. A mancha metopidial pode 

estar modificada, sendo representada, em alguns casos, por manchas menores, 

separadas entre si. No exemplar examinado de Belém (PA), observa-se uma grande 

mancha escura no pronoto, entre a base do processo dorsal e o processo posterior.

A espécie aproxima-se de A. goiana, diferindo desta nos seguintes 

aspectos: a) processos ad-umerais, longos, em vista lateral ultrapassam a linha 

transversal imaginária que tangencia o metopídio. b) processo dorsal mais curto, c) 

apódema genital tão longo quanto o edeago. d) parâmeros com ápice dilatados.

Alchisme veruta (Fowler, 1894) sp. reval.

Fig. 45

Triquetra veruta Fowler, 1894b:33.

Alchisme veruta, Kirkaldy, 1904:279; Funkhouser, 1927:79; Metcalf & Wade, 

1965:563, (= Hoplophora turrita Germar, 1835) [erro].

Medidas (mm): macho. Comprimento do corpo: 9,83. Largura da cabeça: 2,75. 

Distância entre os processos ad-umerais: 5,00.

Caracteres diagnósticos: pronoto com carenas laterais e longitudinais. Processo 

dorsal bem desenvolvido, voltado para cima, não defletido para frente, carenado e 

com a margem anterior curvando-se em direção ao ápice.

Rcdescrição: macho. Colorido geral castanho. Cabeça subtriangular, com manchas 

escuras próximas dos olhos, globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos. 

Pós-clípeo piloso, carenado medianamente, com duas discretas intumescências 

laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos suprantenais, projetados para 

fora.
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Pronoto grosseiramente pontuado, com carenas laterais e longitudinais. 

Processo dorsal bem desenvolvido, voltado para cima, não defletido para frente 

carenado e com a margem anterior curvando-se em direção ao ápice; situado atrás 

da base dos processos ad-umerais. Metopídio convexo, com as impressões 

musculares ligeiramente escurecidas. Processos ad-umerais bem desenvolvidos e 

voltados acentuadamente para os lados; faces anteriores escuras; margens inferiores 

não alcançando os olhos.

Coxa H com espinho basal. Tíbias Dl com setas cuculadas nas arestas I e 

D. Tarsos ID reduzidos, com metade do comprimento dos tarsos I e n.

Tégminas acastanhadas, sem veias transversais irregulares.

Abdome ligeiramente comprimido dorso-ventralmente. Placa lateral do 

pigóforo distinta. Edeago em U, com espinhos diminutos e enarestados nas margens 

laterais, contornando o ápice.

Material examinado:

COSTA RICA: San José/Zurqui de Moravia (1600 m), IV. 1992, Godoy 

& Paul Hanson leg., 1 cr, MUCR.

Notas sobre os tipos: não examinados.

Comentários: a descrição original de Triquetra veruta destaca que o processo 

dorsal é reto, tendo o ápice ligeiramente recurvado e os urneros negros. Embora 

esses caracteres não estejam em conflito com aqueles que diagnosticam A. turrita 

(Germar, 1835), as espécies foram colocadas em sinonímia por GODING (1929c), 

cujo"status" foi mantido por METCALF & WADE (1965). A simples comparação 

das descrições originais são suficientes para indicar que tratam-se de espécies 

distintas. Todavia, ao que tudo indica, A. veruta é uma espécie rara ou muito pouco 

coletada, pois, entre todo o material recebido por empréstimo, apenas um único 

exemplar foi encontrado “perdido” entre os hoploforioníneos não identificados, 

enviados pelo Museu de Insetos da Universidade de Costa Rica.
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É possível que não tendo jamais observado um exemplar que se 

enquadrasse inteiramente na descrição apresentada por Fowler, Goding 

sinonimizou-a com aquela que lhe parecia mais próxima, conclusão que chegou pela 

comparação parcial do processo dorsal, igualmente carenado e pela coloração geral.

O exemplar aqui assinalado para T. veruta foi identificado seguindo a 

descrição original da espécie com a qual é inteiramente congruente e pela 

comparação de seu desenho. A espécie, pelo pronoto carenado, está colocada na 

chave de identificação próxima de A. antigua, entretanto isso não indica nenhuma 

relação de proximidade, provavelmente ela esta relacionada com A. apicalis que 

como ela, tem uma grande mancha escura na face anterior dos processos ad- 

umerais.
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2mm

Figura 35-Alchîsme antigua (Funkhouser, 1943). Fêmea.
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Figura 36- Alcliisme apicalis (Walk., 1851). a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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Figura 37- Alchisme colombiana sp. n. Fêmea
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F ig u ra  38- Alchisme cultellata sp. n. a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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e
Figura 39- Alchisme culíellata sp. n. a, c, d, c- Fêmea, b, f- Macho.
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4mm

F ig u ra  40- Alchisnte frontomaculata sp. n.- a, c, d, e- Fêmea, b, f- Macho.
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F ig u ra  41- Alchisme goiana sp. n. Macho.
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Figura 44-Alchisme turrita (Germar, 1835)- a, c, d, e- Fêmea. b, f- Macho.



141

Figura 45-Alchisme veruta (Fowler, 1894). Macho.



2.2- Potnia Stal, 1866
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Espécie-tipo: Membracis venosa Germar, 1821:19 (Desig. 

subseq. Funkhouser, 1927:94)

Potnia Stal, 1866: 388; Funkhouser, 1927: 94; Metcalf & Wade, 

1965: 578; Deitz, 1975:43; McKamey & Deitz, 1991b:194.

Hoplophora (.Enchotypa) Stal, 1869a:37 (espécie-tipo: 

Hoplophora graitadensis Fairmaire, 1846) (Monotipia); 

Metcalf & Wade, 1965:579.

Platycotis (Microschema) Stal, 1869a: 37, (espécie tipo: 

Hoplophora straminicolor Stal, 1858) (Monotipia); Metcalf & 

Wade, 1965:525; McKamey & Deitz, 1991b: 194.

Aconophoroides Fowler, 1894a:47, (espécie tipo: Thelia

gladiator Walker, 1851) (Monotipia); Metcalf & Wade, 

1965:579 (syn.); McKamey & Deitz, 1991b:194.

2.2.1- Caracterização

Colorido geral varia entre o castanho-amarelado e o castanho-escuro. 

Cabeça em vista frontal subtriangular. Olhos globulares. Ocelos equidistantes 

entre si, ou ligeiramente mais aproximados; situados logo acima da linha 

imaginária transversal que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo globoso, com 

duas intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos 

suprantenais, estes projetados para fora.

Pronoto pontuado, em geral com carenas laterais longitudinais. 

Processo anterior longo ou curto, voltado para frente; em geral dirigido para 

cima, carenado e com os bordos escuros; nos machos, em geral é ausente. 

Metopídio com ou sem manchas. Carena mediana concolor com o pronoto.



Úmeros não projetados além da base das tégminas. Processo posterior 

acuminado, podendo ultrapassar a extremidade das tégminas.

Pernas I e II típicas da tribo. Coxas II com espinho basal. Pernas III 

com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III um pouco menores que a metade 

do comprimento dos tarsos I e II.

Sistema de venação padrão da tribo. Tégminas hialinas; veias bem 

definidas, sem veias transversais irregulares. Asas posteriores hialinas, com veias 

bem definidas, quatro células apicais e lóbulo jugal mais longo que largo.

Abdome comprimido dorso-ventralmente. Pigóforo das fêmeas 

globoso, com ligeira depressão ventral para alojar as valvas, que não alcançam o 

seu ápice. Pigóforo dos machos com lóbulo lateral bem definido.

2.2.2- Chave para identificação das espécies

1 Pré-metopídio estreito e não projetado para frente..............................................2

1 ’ Pré-metopídio largo, projetado para frente e sobrepondo a margem da cabeça.. 

 11

2 Pronoto com processo anterior, voltado para frente e não declinado para cim a.

........................................................................................................ 3 (Complexo-jacula)

2’ Pronoto sem processo, mas se presente voltado para frente e para cima ou

totalmente ortogonal (processo dorsal)........................... 4 (Complcxo-straminicolor)

COMPLEXO-jacula 

(fêmeas)

3 Processo anterior carenado e ligeiramente comprimido lateralmente...................

 P. jacula (p. 146, 149)

3’ Processo anterior não carenado, cônico e não comprimido lateralmente. Olhos 

muito dilatados...........................................................P. knightae sp. n. (p. 147, 150)

COM VLEXO-straminicolor 

(machos)

4 Pronoto com processo anterior ou dorsal...............................................................5

4’ Pronoto sem processos...........................................................................................8
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5 Pronoto com processo dorsal........................... P. miracyae sp. n. (p. 158, 173)

5’ Pronoto com processo anterior............................................................................. 6

6 Processo anterior curto, representado por uma discreta projeção.........................

 P. diringshofeni sp. n. (p. 152, 169)

6’ Processo anterior desenvolvido, duas vezes mais longo que largo...................... 7

7 Edeago expandido lateralmente próximo ao ápice...............................................

..........................................................................................P. eximia sp. n. (p. 155, 171)

T  Edeago não expandido lateralmente nas proximidades do ápice..........................

............................................................................... P. turrialbensis sp. n. (p. 165, 176)

8 Pronoto, em vista superior, triangular; parte mais elevada angulosa ou sub-

angulosa..........................................................................................................................9

8’ Pronoto, em vista superior, triangular; parte mais elevada arredondada...........10

9 Edeago com projeções laterais sub-apicais e declinadas para frente....................

.......................................................................................P. distincta sp. n. (p. 153, 170)

9’ Edeago sem essas projeções......................................... P. gladiator (p. 156, 172)

10 Superfície interna do edeago sem sinuosidades. P. straminicolor (p. 161, 174)

10’ Superfície interna do edeago sinuosa. P. tapuruquarensis sp. n. (p. 164,175)

(fêmeas)

11 Processo anterior quase duas vezes mais longo que largo e com uma dilatação

globosa próxima do ápice........................................P. cornigera sp. n. (p. 178, 184)

11 ’ Processo anterior tão longo quanto largo, sem dilatação globosa.................... 12

12 Processo anterior ligeiramente carenado.................. P. brevicornis (p. 177, 183)

12’ Processo anterior não carenado...........................................................................13

13 Metopídio com mancha escura em H .................. P. precisa sp. n. (p. 183, 186)

13’ Metopídio com mancha escura transversal P. granadensis (p. 182, 185)

2.2.3- Comentários

STAL (1866c) criou o gênero Potnia para acomodar Umbonia venosa 

(Germar, 1821) e Umbonia indicator Fairmaire, 1846. Os caracteres assinalados 

para o gênero, incluem: tórax convexo, projetado para trás além do abdome;
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armado, anteriormente, com um como comprimido e úmeros não proeminentes. 

Esses caracteres não são exclusivos do gêneros, pois de uma maneira geral, 

ocorrem em grande parte das espécies de Hoplophorionini. Assim, qualquer 

espécie destituída de atributos paia ser incluida em outros gêneros, mais bem 

definidos, era acomodada em Potnia.

McKAMEY & DEITZ (1991b) tentaram caracterizar o gênero propondo 

os seguintes atributos diagnósticos: Cabeça estreita, pronoto estendendo-se 

posteriormente até às proximidades do ápice das tégminas. Asas com r-m e célula 

R3 mais longa que Rs, tíbias metatorácicas com setas cuculadas na aresta I. 

Todavia, percebe-se que nenhum desses caracteres, tomados isoladamente, podem 

definir o gênero, em razão deas espécies, atualmente, ali acomodadas, não 

comporem um agrupamento monofilético.

O problema parece ter se iniciado com a definição do gênero, feita a 

partir de caracteres não exclusivos, e agravou-se, posteriormente, com a perda do 

exemplar-tipo. Outra circunstância, que toma mais grave a situação do gênero, 

decorre da descrição original da espécie-tipo, sucinta, sem valor para 

identificação, em razão de ter sido feita a partir de um exemplar fêmea que, em 

se tratando de espécies do complexo-straminicolor, são muito semelhantes, tanto 

que identificações seguras são obtidas pelo exame da genitália dos machos.

Nos comentários de P. straminicolor, aventa-se a possibilidade de P. 

venosa tratar-se do exemplar fêmea desta espécie, infelizmente não foi possível 

chegar a uma definição, pelos motivos ali expostos, porém, caso isto, no futuro, 

se confirme, o gênero poderia vir a ser definido a partir dos caracteres que estão 

assinalados, no momento para o complexo-straminicolor.
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Potnia jacula (Fabricius, 1803)

Fig. 46

Membracisyacw/ns Fabricius, 1803:12. (Loc.-tipo: América Meridional). 

Umbonia indicator Fairmaire, 1846: 279. (Loc.-tipo: Guiana Francesa, 

Cayenne).

Potnia indicator; Stal, 1866b:388.

Potnia jaculus, Stal, 1869a:38; Funkhouser, 1927:95.

Potnia jacula, Dallas, 1870:484; Metcalf & Wade, 1965:582.

Aconophoroides projecta Funkhouser, 1914:405 (Loc.-tipo: Guiana, Bartica);

Funkhouser, 1927:75; Matcalf& Wade, 1965:582 (syn.).

Aconophoroides orthosoma Fonseca & Diringshofen, 1974:153 (Loc. tipo- 

Brasil, Pará) [syn. n.].

Potnia orthosonia; McKamey & Deitz, 1991b: 194.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 13,83/1 l,38.Compri- 

mento do corpo: 11,33/10,97. Largura da cabeça: 3,25/3,14. Distância entre os 

úmeros: 5,42/5,24.

Caracteres diagnósticos: pronoto pontuado, em vista lateral ligeiramente convexo 

na altura dos úmeros; com carenas laterais longitudinais. Processo anterior reto, 

voltado para frente e não dirigido para cima, sem manchas nos bordos; com três 

carenas, a mediana alcançando o ápice.

Redescrição: fêmea. Colorido geral, castanho-brilhante. Cabeça típica do gênero.

Pronoto pontuado, em vista lateral ligeiramente convexo na altura dos 

úmeros; com pelo menos cinco carenas laterais longitudinais, suaves, mais ou 

menos bem definidas. Processo anterior reto, voltado para frente e não dirigido para 

cima, sem manchas nos bordos; com três carenas, a mediana alcançando o ápice.



Metopídio sem manchas, com impressões musculares salientes. Processo posterior 

alcançando a extremidade das tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas na aresta I e II; tarsos UI reduzidos, 

menores que a metade dos tarsos I e U.

Macho. Menor, com processo anterior curto, projetado para frente e com 

ápice ligeiramente voltado para baixo.

Material examinado:

BRASIL: Pará/Óbidos, X.1960, Diringshofen leg., 1 9, MZSP (parátipo 

de P. orthosoma (Fonseca, 1974)). Pará/Belém, sem data, sem coletor, 1 9, MZSP.

GUIANA: Essequibo, 12.XI.1929, R. MorabaUi Creek leg., Oxf. Univ. 

Expedn./B.M. 1929-485, 1 <r, BMNH.

Localidade tipo: América Meridional.

Nota sobre os tipos: não examinados. Depositados no NHRS.

Comentários: espécie identificada por comparação com um “slide” do tipo.

STAL (1869a) colocou P. indicator como sinônimo de P. jacula. 

GODING (1929c) acrescentou Aconophoroides projecta. Um novo sinônimo é 

aqui acrescentado: P. orthosoma.

Potnia knightae sp. n.

Fig. 47

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do pronoto: 11,33. Comprimento do corpo: 

8, 33. Largura da cabeça: 2,83. Distância entre os úmeros. 3,50

Caracteres diagnósticos: olhos globulares projetados. Pronoto pontuado, sem 

carenas laterais longitudinais; em vista lateral ligeiramente convexo na altura dos
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úmeros. Processo anterior cônico, voltado para frente, não dirigido para cima, não 

comprimido lateralmente e não carenado.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho-amarelado. Cabeça típica do 

gênero, mas acentuadamente defletida. Olhos globulares muito projetados. Pós- 

clípeo com uma carena horizontal em arco, próxima da base.

Pronoto pontuado, sem carenas laterais longitudinais; em vista lateral 

ligeiramente convexo na altura dos úmeros. Processo anterior cônico, bem 

desenvolvido e tão longo quanto a distância entre os úmeros; voltado para frente, 

não dirigido para cima, não comprimido lateralmente e não carenado. Metopídio 

sem manchas. Processo pronotal posterior acuminado, atingindo o ápice das 

tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos lü  reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Macho. Desconhecido.

Etimologia: espécie dedicada à Sra. Janet Margerison-Knigth do BMNH.

Material examinado:

Holótipo 9 GUIANA: Confluence of the rivers Orenoco and New (650 

ft), 16.X. 1937, sem coletor, BMNH.

Notas sobre o tipo: holótipo em excelente estado.

Comentários: a espécie aproxima-se de P. jacula, diferindo desta pelo tamanho 

geral menor e menos robusto; olhos muito projetados; pronoto sem carenas laterais 

longitudinais; processo anterior mais longo, cônico e não carenado.
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d

Figura 46- Potnia Jaciila (Fabricius, 1803): a, c, d- Fêmea. b, e- Macho.
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Figura 47- Potnia knightae sp. n. : Fêmea.



COMPLEXO-straminicolor
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Poínia affinis Buckton, 1902 

Poínia affinis Buckton, 1902:103; Metcalf & Wade, 1965:580

"Colour of the male greyish brown, with a slight tendency to mealines; 

pronotum with a flat, obtusely pointed, porrect horn, dorsal ridge somewhat sinuous 

and ending in a point which reaches to about half the length of the tegmina; tegmina 

with five distinct apical areas; legs short, yellowish, with their tarsi nearly equal in 

length in all the pairs; metopidium much punctured, swollen, and with two short 

stout suprahumerals processes.

The female is ochreous brown, with long hyaline tegmina veined with 

yellow; pronotum with a flat horn more dilated at the tip than is seen in the male, 

and marked by three carinations; surface punctured and rather mottled with brown. 

Dorsum unarmed, and extending posterorly nearly to the tips of the tegmina. These 

last organs are narrow, and show at least four apical cells.

It is difficult exactly to decide on the neuration, as it seems to differ in the 

sexes. I figure the tegmina of boths sexes. Though nearer to Potnia than any other 

genus, I somewhat doubtfully place this insect here.

Size, 9 x 5  mm and 14x4  mm

Habitat - Bogota.

Hope Collection".

Comentários: o exemplar-tipo está depositado na coleção entomológica da 

Universidade de Oxford, porém, na ocasião em que se solicitou o seu empréstimo, 

estava cedida ao Dr. S. H. McKamey para estudos.



Potnia diríngshofeni sp. n.

Fig. 48
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Medidas (mm): femea/Macho. Comprimento do pronoto: 9,50/6,83. Comprimento 

do corpo: 8,17/6,83. Largura da cabeça: 2,33/2,00. Distância entre os úmeros: 

3,67/3,08.

Caracteres diagnósticos: pronoto com carenas laterais longitudinais. Processo 

anterior curto, dirigido para frente e ligeiramente voltado para cima; bordos escuros 

tendo ao centro uma área alaranjada com quatro carenas. Metopídio com duas 

pequenas manchas escuras, quase que tangenciando a carena mediana percurrente.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-brilhante. Cabeça típica do 

gênero, ligeiramente pontuada e pilosa

Pronoto pontuado e com carenas laterais longitudinais. Processo anterior 

curto, dirigido para frente e ligeiramente voltado para cima; bordos escuros tendo ao 

centro uma área alaranjada com quatro carenas. Metopídio com duas pequenas 

manchas escuras quase que tangenciando a carena mediana percurrente. Processo 

posterior acuminado alcançando o ápice da quinta célula apical das tégminas. 

Tégminas e asas posteriores típicas do gênero.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos IH reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Fêmea. Maior e com processo anterior bem desenvolvido se comparado 

com o dos machos. Pigóforo tubuliforme, com as valvas não alcançando o seu 

ápice.

Etimologia: espécie dedicada ao Sr. Ricardo Von Diringshofen (in memoriari).

Material examinado:

Holótipo cr. BRASIL: São Paulo/São Paulo, VII. 1936, D. Braz leg.,

MZSP.



Parátipos. Com os mesmos dados do holótipo, 29 e 4 cr, MZSP; 29 e 2

<r, DZUP.

BRASIL: São Paulo/São Paulo, 11.1928, sem coletor, 19, MZSP. Jbidem. 

V.1937, E. Schw. leg., 2 9 e 2 cr, MZSP; São Paulo/Jabaquara, EI. 1935, H. Hamb. 

leg., 5 9 e 6 cr, MZSP; Jbidem. 11.1948, Margarida leg., 1 9, MZSP; São Paulo/Serra 

Negra, V.1950, D. Braz leg., 5 9 e 5 cr, MZSP; São Paulo/Bertioga, 1943, sem 

coletor, 1 9 e 49, MZSP; São Paulo/Cidade Nova, V. 1937, E. Schw. leg., 2 9 e 2 cr, 

MZSP; São Paulo /Estação Biológica, 1942, sem coletor, 19, MZSP; São 

Paulo/Santo Amaro, VII. 1937, Araújo, 1 cr, MZSP; São Paulo/Astrapera, VE. 1937, 

E. Schw. leg., 19, MZSP; São Paulo, 31.X.1936, Zellibor Hauff/eg., 1 <y, MZSP.

Notas sobre os tipo: em ótimo estado.

Comentários: a espécie aproxima-se de P. eximia e P. turrialbensis, diferindo 

destas pelo processo anterior dos machos, mais curto.

Potnia distincta n. sp.

Fig. 49

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 12,83/8,08.

Comprimento do corpo: 10,50/7,92. Largura da cebeça: 3,00/2,42. Distância entre 

os úmeros: 5,08/3,67.

Caracteres diagnósticos: pronoto em vista dorsal triangular, com carenas laterais 

longitudinais bem definidas; parte mais elevada angulosa, com duas carenas e 

mancha alaranjada, circundada por outra escura. Processo anterior ausente. 

Metopídio sem manchas.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-amarelado brilhante. Cabeça 

ligeiramente pontuada, pilosa e com carena média dividindo o vértice ao meio. Pós-
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clípeo com duas carenas em T, a transversal logo abaixo da sutura epistomal e a 

vertical sendo o prolongamento da carena média, indo até quase o limite com o 

anteclípeo.

Pronoto, em vista dorsal, triangular, com carenas laterais longitudinais 

bem definidas; parte mais elevada angulosa, com duas carenas e mancha alaranjada, 

circundada por outra escura. Processo anterior ausente. Metopídio sem manchas. 

Processo posterior acuminado, ligeiramente voltado para baixo, com ápice 

ultrapassando a extremidade da quarta célula apical; não alcançando a extremidade 

das tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II; Tarsos Hl reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Edeago em U, com projeções laterais sub-apicais e declinadas para frente. 

Fêmea. Maior, pronoto com carenas laterais longitudinais bem definidas. 

Processo anterior longo em forma de como, dirigido para frente e voltado para cima, 

com os bordos escuros e tendo ao centro duas carenas alaranjadas, paralelas que 

alcançam o ápice. Processo posterior acuminado, indo além do ápice da terceira 

célula apical, porém não alcançando a extremidade das tégminas.

Material examinado:

Holótipo cr: BRASIL: Mato-Grosso/Sinop, X.1975, M. Alvarenga leg.,

DZUP.

Parátipo 9. Com os mesmos dados do holótipo, DZUP.

BRASIL: Pará/Serra Norte, 20.X.1984, T. Pimentel leg., 1 9, MPEG. 

Ibidem, 17.VI.1985, R.D. Thomas leg., 1 9, MPEG; Ibidem, 17.IX.1985, M. F. 

Torres leg., 1 cr, MPEG.

Notas sobre os tipos: em perfeito estado. Holótipo com abdome destacado, imerso 

em glicerina, no interior de um tubo de vidro preso ao alfinete de montagem.

Comentários: a espécie aproxima-se de P. gladiator, da qual se diferencia apenas 

pelo exame dos machos, pois as fêmeas são semelhantes.
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Medidas (mm): macho. Comprimento do pronoto: 9,83. Comprimento do corpo: 

8,33. Largura da cabeça: 2,05. Distância entre os úmeros: 4,00.

Caracteres diagnósticos: Pronoto pontuado e com carenas laterais longitudinais 

bem definidas. Processo anterior bem desenvolvido, voltado para frente e dirigido 

para cima; bordos escuros, tendo ao centro uma área avermelhada com quatro 

carenas. Edeago com expansões laterais sub-apicais e espinhos diminutos.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-escuro. Cabeça típica do 

gênero.

Pronoto pontuado e com carenas laterais longitudinais bem definidas. 

Processo anterior bem desenvolvido, voltado para frente e, mais acentuadamente, 

para cima; bordos escuros, tendo ao centro uma área avermelhada com quatro 

carenas. Metopídio sem manchas. Processo posterior acuminado, quase atingindo o 

ápice das tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Edeago com expansões laterais sub-apicais.

Fêmea. Desconhecida.

Etimologia: do lat. eximiu (excelente, eminente: em relação à inclusão da espécie 

no gênero).

Material examinado:

Holótipo cr. BRASIL: Mato Grosso/Sinop, X. 1979, M. Alvarenga leg.,

DZUP.

Pará tipo or. BRASIL: Matogrosso/Sinop, X.1975, M. Alvarenga leg.,

DZUP.

Potnia eximia sp. n.

Fig. 50



Notas sobre os tipos: em bom estado. Holótipo com abdome destacado, imerso em 

glicerina, no interior de um tubo de vidro preso ao alfinete que segura o exemplar.

Comentários: a espécie aproxima-se de P. turrialbensis, diferindo desta pelo 

processo anterior não sub-spatulado, um pouco mais declinado para cima e, 

principalmente, pela estrutura genital dos machos, cujo edeago apresenta projeções 

laterais próximas do ápice.

Potnia gladiator (Walker, 1851)

Fig. 51

Thelia gladiator Walker, 1851:567 (Loc.-tipo: Pará)

Aconophoroides gladiator; Fowler, 1894b: 48; Funkhouser, 1927: 75.

Potnia gladiator, Goding, 1928:211; Metcalf & Wade, 1965:580.

Aconophora lata Walker, 1858:69 (Loc.-tipo ?); Funkhouser, 1927:75 (syn.), 

Metcalf & Wade, 1965:580; Broomfield, 1971:357.

Aconophora gigantea Butler, 1878:352 (Loc.-tipo: Pará); Funkhouser, 

1927:106: Metcalf & wade, 1965 1965:580 (syn.); Broomfield, 1971:352. 

Platycotis sicula Buckton, 1902:110 (Loc.-tipo: ?); Funkhouser, 1927:75; 

Metcalf & Wade, 1965:581.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 11,83/7,17.

Comprimento do corpo 9,50/8,00. Largura da cabeça: 2,88/2,32. Distância entre os 

úmeros: 4,25/4,16.

Caracteres diagnósticos: tamanho grande. Colorido geral castanho-escuro. Pronoto 

com cinco carenas laterais longitudinais. Processo anterior bem desenvolvido, 

voltado para frente e dirigido para cima, com os bordos negros e duas carenas 

avermelhadas que alcançam o ápice do processo.
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Descrição: fêmea. Colorido geral castanho-escuro. Cabeça típica do gênero, com 

carena média dividindo o vértice.

Pronoto pontuado, com cinco carenas laterais longitudinais e distintas. 

Processo anterior bem desenvolvido, voltado para frente e dirigido para cima, com 

os bordos negros e duas carenas avermelhadas que alcançam o ápice do processo. 

Processo posterior acuminado, ligeiramente voltado para baixo com o ápice 

ultrapassando a extremidade das tégminas.

Tíbias n i com poucas setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III 

reduzidos e menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Macho. Menor, pronoto com cinco carenas longitudinais bem definidas. 

Processo anterior ausente. Parte mais elevada do pronoto avermelhada e com os 

bordos escuros. Edeago em U, com ápice espatulado.

Material examinado:

BRASIL: Amazonas/Canuma, VIII. 1932, A. Malller & F. lohnson leg., 

1 9, NCSU; Amazonas/ Manaus/Uypiranga (Rio Negro 14 km de Manaus/ 81 m) 

X. 1941, August Rabaut leg., 2 cr, AMNH.

GUIANA: Rio Maroni, sem data, Le Loult leg., 25 9 e 18 cr, NCSU. 

GUIANA: Bartica/District/Kartabo, 6. VI. 1922, sem coletor, 1 cr BMNH.

Localidade tipo: Brasil: Pará.

Notas sobre os tipos: não examinados.

Comentários: a espécie aproxima-se de P. distincta, diferindo desta pelas 

estruturas da genitália dos machos, cujo edeago não apresenta projeções próximas 

de seu ápice.
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Potnia miracyae sp. n.

Fig. 52
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Medidas (mm): Fêmea. Comprimento do pronoto: 7,25. Comprimento do corpo: 

8,25. Largura da cabeça: 2,24. Distância entre os úmeros: 3,72

Caracteres diagnósticos: pronoto levemente carenado. Processo dorsal

desenvolvido, cônico, acuminado, carenado, alaranjado e com os bordos negros. 

Tégminas ligeiramente escurecidas.

Descrição: macho. Colorido geral amarelo-esverdeado. Cabeça típica do gênero, 

com carena média dividindo o vértice ao meio

Pronoto com quatro carenas laterais longitudinais, discretas. Processo 

dorsal bem desenvolvido, em vista lateral triangular quase tão largo na base quanto 

alto; acuminado, carenado, alaranjado e com os bordos negros; voltado para cima; 

situado sobre a base dos processos ad-umerais. Processo posterior, acuminado, não 

alcançando o ápice das tégminas.

Tégminas escurecidas, exceto a base; com veias pretas bem definidas 

Tíbias m  com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos Kl reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e K.

Abdome amarelado e edeago em U.

Fêmea. Desconhecida.

Etimologia: espécie dedicada a Profa. Miracy Garcia Rodrigues da Faculdade de 

Ciências Agrárias do Pará.

Material examinado:

Holótipo 9. COSTA RICA: Prov. Puntarenas/Res[erva], Bio[lógica] 

Monteverde/ Estjação] La Casona (1.500 m), VK.1991, N. Obando leg., ENBIO.



Nota sobre os tipos: holótipo em excelente estado, com abdome destacado e imerso 

em glicerina no interior de um vidro, preso ao alfinete de montagem.

Comentários: entre os exemplares de Potnia examinados, esta espécie foi a única a 

apresentar processo pronotal dorsal, o que a distinguiria dentro do complexo- 

straminicolor. Ocorre que examinando o acervo de “slides”de tipos do DZUP, 

observou-se que P. rectispina também apresenta processo pronotal dorsal e pelo 

compartilhamento deste caráter, estas espécies se aproximariam, diferindo P. 

núracyae de P. rectispina pelo metopídio discretamente convexo, processo dorsal 

com bordos escuros e base muito larga, situado à altura da base dos processos ad- 

umerais.

Potnia per obtusa Fowler, 1894

Potnia perobtusa Fowler, 1894a:498; Funkhouser, 1927:95; Metcalf & Wade, 

1965:583.

"Precedenti affinis, sed minor colore dilutior testaceo, pronoto antice 

minus porrecto et perobtuso angulato, processuque postiço breviori et rectiori, apice 

magis obtuso, distinguendus.

Very like to preceding, but smaller and lighter coloured and less strongly 

punctured, with the pronotum very obtusely angled and not extended into a horn, 

and with the posterior process shorter and straighter; the tegmina are hyaline with 

the veins testaceous. Leng. cum. tegm., 7 mm; lat. int. hum., 3 mm.

Flab. Rio Janeiro and Botafogo, Brazil; a fair series. (Belgium Museum 

Collection).

Both these species have the facies of Enchotype, rather than Potnia, the 

pronotum being distinctly and regularly ribbed; but the presence of four apical areas 

on the wings prevent their being classed with the fomier genus as at present 

constituted".
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Comentários: a espécie apresenta caracteres que a aproximam de P. straminicolor 

sendo, inclusive da mesma localidade desta.

Potnia rectispina (Funkhouser, 1914)

Aconophoroides rectispina Funkhouser, 1914:404; Funkhouser, 1927:75.

Potnia rectispina; Goding, 1929b: 172; Metcalf & Wade, 1965:583.

“This species suggests at once an Aconophora, but die very short hind 

tarsi removes it from the subfamily to which that genus belongs. It may be 

recognized by the erect pronotal process black with yellow tip. The four apical cells 

of the hind wings are characteristic of the genus.

Yellow deeply and coarsely punctured with black; pronotal horn straight 

and nearly upright, black, tip yellow. Head rough, straighted, wider than long; 

clypeus short, inflexed, with median translucent ridge; ocello transparent, nearer to 

each other than to the eyes, a black spot under each, eyes prominent and brown. 

Pronotum coarsely punctured, not pubescent; dorsal hom projecting upward and 

slightly forward, anterior and posterior margins flattened, black, except at tip, which 

is smooth and yellow; humeral angles obtusely prominent; posterior process long, 

narrow, lightly punctured, slightle pilose, extending far beyond abdomen and almost 

reaching tips of tegmina. Tegmina yellow, subhyaline, much wrinkled between 

veins; veins bronnish and slightle raised. Legs and under surface of the body 

ferruginous. First and second pairs of tarsi very long and black; hind tarsi short and 

yellow”.

Type - Female

Length 10 mm; width 4 ,8 111111

Locality - Bolivia.
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Comentários: a espécie aproxima-se de P. miracyae, diferindo desta pelo 

metopídio fortemente convexo e pelo processo dorsal não triangular, cuja base é 

menor que a altura, delgado e situado atrás da linha imaginária que passa pela base 

das tégminas.

Potnia straminicolor (Stal, 1862)

Fig. 53

Hoplophora straminicolor Stal, 1862:25

Platycotis (Microschema) straminicolor, Stal, 1869a:37; Metcalf &

Wade, 1965:526.

Microschema straminicolor; Buckton, 1902:102 

Platycotis straminicolor; Funkhouser, 1927:91 

Potnia straminicolor; Mckamey, 1991b: 194 

Aconopliora nigrivittata Walker, 1851:539, syn.n.

Potnia jansoni Fowler, 1894a:418, syn. n.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 9,75/5,58. Comprimento 

do corpo: 8,25/6,50. Largura da cabeça: 2,42/2,08. Distância entre os úmeros: 

3,67/3,25.

Caracteres diagnósticos: pronoto com carenas laterais longitudinais, sem processo; 

em vista dorsal triangular; parte mais elevada arredondada e com uma mancha 

alaranjada, circundada por outra escura que se projeta em direção aos úmeros. 

Metopídio com duas pequenas manchas escuras.

Redescrição: holótipo macho. Colorido geral, castanho-brilhante. Cabeça típica do 

gênero, ligeiramente pontuada, pilosa e com carena média dividindo o vértice ao 

meio. Pós-clípeo com duas carenas em fonna de T; a transversal logo abaixo da 

sutura epistomal, a vertical indo até quase o limite com o anteclípeo.
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Pronoto pontuado, com carenas laterais longitudinais; sem processos; em 

vista dorsal triangular; parte mais elevada arredondada e com mancha alaranjada, 

circundada por outra escura que se projeta em direção aos úmeros. Metopídio com 

duas pequenas manchas escuras. Processo posterior acuminado, não alcançando o 

ápice da quinta célula apical das tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos reduzidos com 

menos da metade do comprimento dos tarsos I e II.

Fêmea. Maior. Pronoto com quatro ou mais carenas laterais longitudinais 

pouco definidas. Processo anterior em fonna de como, dirigido para frente e voltado 

para cima, com os bordos escuros tendo ao centro três carenas. Processo posterior 

acuminado, atingindo a ápice das tégminas. Pigóforo tubuliforme, com as valvas 

não alcançando o seu ápice.

Material examinado:

Holótipo cr de Hoplopliora straminicolor Stal, 1862 do NHRS (Local.- 

tipo: BRASIL: Rio de Janeiro)

Paralectótipo 9 de Aconophora nigrmttata Walker, 1851 do BMNH, 

designado por Broomfield, 1971:364, (Local.-tipo desconhecida).

BRASL: Rio de Janeiro, X.1932, Dario Mendes leg., 4 9 e 2 cr, MZSP; 

Rio de Janeiro/Itatiaya (700 m), 15.X. 1942, W. Zikán leg., 1 9 e 1 cr, MZSP; Rio de 

Janeiro /H. Florestal da Gávea, 10.X.1943, Aristótoles Silva leg., 6 9 e 6 cr, MZSP; 

Rio de Janeiro/Corcovado, 18.X. 1961, Pe. Jesus S. Moure leg., 19, DZUP; Ibidem, 

X.1966, Seabra & Alvarenga leg., 1 9, DZUP; Ibidem, V.1967, Alvarenga & 

Seabra leg., 1 9 e 1 cr, DZUP; Ibidem, V.1967, Alvarenga leg., 3 9 e 1 cr, DZUP; 

Ibidem, 1.X.1967, Pe. J. S. Moure leg., ler, DZUP; Rio de Janeiro/Represa Rio 

Grande, 10.X.1966, F. M. Oliveira leg , 1 9, DZUP; Ibidem, 15.10.1967, F. M. 

Oliveira leg., 1 9, DZUP; Ibidem, 18.X.1967, F. M. Oliveira leg , 19, DZUP; Pará: 

Óbidos, X.1959, Diringshofen leg., 2 cr e 4 9, MZSP; Ibidem, V.1960, 

Diringshofen leg., 1 9, MZSP; Ibidem, X.1962, Diringshofen leg., 1 9, MZSP;
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Ibidem, V.1962, Diringshofen leg., 1 9, MZSP; PARÁ: Itaituba/ Santarémzinho, 

V.1961, Diringshofen leg., 1 9 e 1 cr, MZSP.

Notas sobre o tipo: holótipo em ótimo estado.

Comentários: STAL (1862) ao descrever a espécie informou que baseou-se em um 

exemplar fêmea do Brasil, todavia chama a atenção o fato da descrição não 

mencionar a presença de processo dorsal, pois a estrutura está presente em todas as 

fêmeas das espécies deste gênero. Teria Stal omitido a estrutura ao descrever a 

espécie, ou seria a estrutura ausente ? O “slide”do tipo de P. straminicolor mostra, 

realmente, um exemplar sem processo anterior, a dúvida ficou então restrita ao sexo, 

pois entre todo o material examinado de Potnia, jamais observara-se uma fêmea 

sem processo pronotal, a ausência deste caráter parece estar ligada exclusivamente 

aos machos onde, de certa forma, sua ausência é comum. Assim, como o exame do 

exemplar-tipo era imprescindível para esclarecer a situação, solicitou-se o seu 

empréstimo e o seu estudo revelou que: a) o exemplar no qual Stal baseou-se para 

descrever a espécie trata-se na realidade de um macho, b) a espécie tem acentuado 

dimorfismo sexual. Os machos são destituídos de processo anterior, o qual está 

presente nas fêmeas, c) há uma possibilidade concreta de P straminicolor tratar-se 

de um sinônimo de P. venosa, a primeira descrita a partir de um exemplar macho e 

a segunda a partir da fêmea.

O provável desconhecimento de dimorfismo sexual deve ter confundido 

Walker em 1851 e Fowler em 1894 que descreveram a fêmea como espécies novas: 

Aconophora nigrivittata e P. jansoni, respectivamente.

GODING (1929c) percebeu que A. nigrivittata e P. jansoni eram na 

verdade uma única espécie e as colocou em sinonímia, porém reconheceu A. 

nigrivittata com espécie válida.

Ao examinar-se um paralectótipo de A. nigrivittata concluiu-se que trata- 

se de uma fêmea de P. straminicolor, sendo aqui proposto como novo sinônimo, 

juntamente com P. jansoni, o que atende, em parte, a proposta de Goding.
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Potnia tapuruquarensis n.sp.

Fig. 54

164

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 8,75/5,33. Comprimento 

do corpo: 7,67/6,08. Largura da cabeça: 2,42/2,0. Distância entre os processos 

para-umerais: 3,67/3,08.

Caracteres diagnósticos: pronoto em vista dorsal triangular, com carenas laterais 

longitudinais. Processo anterior ausente. Metopídio com grande mancha escura que 

se projeta para cima até a parte mais elevada do pronoto e daí até os úmeros.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-brilhante. Cabeça típica do 

gênero, ligeiramente pontuada e pilosa. Pós-clípeo com duas carenas que se cruzam 

as proximidades da sutura epistomal, sendo uma vertical desde o vértice e a outra 

transversal surgindo das intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos 

lóbulos suprantenais.

Pronoto em vista dorsal triangular, pontuado, com carenas laterais 

longitudinais. Processo anterior ausente. Metopídio com mancha escura, projetada 

para cima em direção aos úmeros.

Tíbias LU com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Abdome castanho-brilhante. Edeago em U, com duas sinuosidades na 

superfície intema.

Fêmea. Maior, pronoto com carenas suaves e pouco definidas. Processo 

anterior em fomia de como, dirigido para frente e voltado para cima, com os bordos 

claros tendo três ou quatro carenas. Processo posterior acuminado atingindo o ápice 

das tégminas. Pigóforo tubuliforme, com as valvas não alcançando o seu ápice.

Etomilogia: o nome da espécie é alusivo à localidade-tipo.



Material examinado:

Holótipo of. BRASIL: Amazonas/Tapuruquara, VII. 1962, F. M. Oliveira 

leg., DZUP.

Parátipos 3 9 e 2 cr. Com os mesmos dados do holótipo, DZUP.

Notas sobre os tipos: tipos em ótimo estado. Holótipo com abdome destacado, 

imerso em glicerina dentro de um pequeno tubo de vidro preso ao alfinete de 

montagem.

Comentários: espécie parecida com P. straminicolor, porém em média menor. Os 

machos diferem pela distribuição das manchas no metopídio e, principalmente, pelo 

edeago; as fêmeas pelo processo anterior, cujos bordos são claros.
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Potnia turrialbensis n. sp.

Fig. 55

Medidas (mm): macho. Comprimento do pronoto: 8,00. Comprimento do corpo: 

7,00. Largura da cabeça: 2,17. Distância entre os úmeros: 3,33.

Caracteres diagnósticos: pronoto pontuado, com carenas laterais longitudinais. 

Processo anterior bem desenvolvido, sub-espatulado, voltado para cima e dirigido 

para frente, com os bordos escuros e tendo ao centro duas carenas avermelhadas

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-escuro. Cabeça típica do 

gênero, com carena média dividindo o vértice e o pós-clípeo ao meio.

Pronoto pontuado, com carenas laterais longitudinais bem definidas. 

Processo anterior bem desenvolvido, sub-espatulado, voltado para cima e dirigido 

para frente, com os bordos escuros e tendo ao centro duas carenas avermelhadas. 

Metopídio sem manchas. Processo posterior acuminado, atingindo o ápice da quarta 

célula apical.



Tégminas hialinas, ligeiramente amareladas, com veias acastanhadas bem 

definidas, sendo as da margem lateral externa um pouco mais escuras.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e 13.

Edeago em U.

Fêmea. Desconhecida.

Etimologia: o nome da espécie é alusivo à localidade-tipo.

Material examinado:

Holótipo o\ COSTA RICA: Turrialba (600 m), 23.VI. 1973, V. O. 

Becker leg., DZUP.

Parátipo <r. COSTA RICA: Puntar/Golfo Dulce, 3Km SW. Rincón (10 

m), XH.n.1990, Hansen leg., INBIO.

Notas sobre os tipos: holótipo em bom estado, com abdome destacado, imerso em 

glicerina, no interior de um tubo de vidro preso ao alfinete de montagem.

Comentários: espécie muito parecida com P. eximia, diferindo desta pela 

coloração mais escura, pelo processo pronotal anterior sub-espatulado e pela forma 

do edeago.

Potnia venosa (Germar, 1921)

Membracis venosa Germar, 1921:19 (Loc.-tipo: Brasil)

Hoplophora venosa; Germar, 1835:241.

Oxyrhachis venosa; Blanchard, 1840:181.

Umbonia venosa; Fairmaire, 1846:278.

Potnia venosa; Stal, 1866b:388; Funkhouser, 1927: 94; Metcalf & Wade, 

1965:584.
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"Thoracis comu erecto; acuto, grisea, ocellato-punctata, thorace 

multicarinato. Habitat in Brasilia.

31/2 lin. lang. Der köpf stumpf dreieckig. Der Panzer vom jäh 

niedergebogen, die schulterecken sehars gerundet, die Seiten nach hinten allmählig 

in eine lange pfriemenförmige spitze verschmälert, vom auf der Mitte ein kurzes, 

breitgedrücktes, an der Spitze feharf gerundetes, falt aufrecht flehendes Hom, mit 

einer gabelfönnig gefpaltenen erhabenen Linie auf der breiten Fläche. Die 

Oberfläche mit Perlpunkten, und mehreren glatten, erhabenen Längskanten: die 

mittlere ganz durchlausend, die ändern ver der Spitze sich endigend. Die 

D.eckschilde an der Wurzel und am Aussenrande punktirt, die Adern die Queers 

gerunzelt. Die hinterten Schienen an den Seiten zufammengedrümmt. Die Farbe 

graugelb, das Hom schwarz mit rother Ader, die Deckschilde trübweiss, mit bis zur 

Spitze roter Adern.

Comentários: o exemplar no qual Germar baseou-se para descrever a espécie está 

perdido e dele não existe nenhum desenho. A descrição é generalista e suscinta, não 

permitindo que se identifique a espécie através dela, apenas conclui-se que pela 

presença de um processo torácico agudo, muito provavelmente, Germar tinha em 

mãos uma fêmea, pois apenas em duas espécies os machos têm processo pronotal, 

sendo que uma delas, P. turrialbensis, não ocorre no Brasil e a espécie de Germar 

fora aqui coletada.

FAIRMAIRE (1846) ao revisar os Membracidae, também não teve 

acesso a esta espécie e ao transferi-la de Hoplophora Germar, para Umbonia 

Burmeister baseou-se unicamente na descrição original.

Entre os materiais recebidos de várias instituições para estudo, os 

exemplares de Potnia, identificados como P. venosa eram fêmeas de P1 

straminicolor, que é um caso muito singular, conforme já  discutido nos comentários 

daquela espécie, pois STAL(1862) registrou, ao descrever a espécie, que baseou-se 

em um exemplar fêmea do Brasil, mas o exame daquele exemplar-tipo constatou 

que trata-se de um macho. STAL (Op.Cit.) confundiu-se quanto ao sexo do
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exemplar, pois, provavelmente, desconhecia o polimorfismo sexual que a espécie 

apresentava. Pelos elementos disponíveis é provável que P. venosa e P. 

straminicolor, ambas do Brasil, sejam uma única espécie, a primeira descrita a 

partir da fêmea e a segunda de um macho, sendo o desconhecimento de 

polimorfismo sexual, o responsável pelos transtornos que se estabeleceram 

posteriormente.
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4.0mm
I-------------------------------------------------------— ---------1

Figura 48. Potnia diringshofeni sp. n.: a- Fêmea, b, c, d, c- Macho.
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Figura 49- Potnia distincta sp. n.: a- Fêmea, b, c, d, e- Macho.
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Figura 50-Potnia eximia sp. n.: Macho.
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4.0mm

1.0mm ,
I---------------------------------------1

Figura 51- Potnia gladiator (Walker, 1851): a- Fêmea, b, c, d, e- Macho.
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4.0 mm

0.5mm

Figura 52- Potnia miracyae sp. n.: Macho.
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, 4 . 0 m m
o

Figura 53- Potnia straminicolor (Stal, 1862): a- Fêmea, b, c, d, e- Macho.
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Figura 54- Potnia tapuruquarensis sp. n. : a- Fêmea. b, c, d, e- Macho.



176

Figura 55- Potnia turrialbensis sp. n. : a- Macho.



Potnia brevicornis (Fowler, 1894) sp. reval.

Fig. 56
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Potnia brevicornis Fowler, 1894b:46 (Loc.-tipo: Panamá); Funkhouser, 1927: 

95; Metcalf & Wade, 1965:581 (= P. granadensis (Fairmaire, 1846) 

(error); Broomfield, 1971:337.

Potnia maculata Funkhouser, 1943:464; Metcalf & Wade, 1965:583 (syn. n.). 

Potnia brunneifrontis Funkhouser, 1943:464; Metcalf & Wade, 1965:583 

(syn.n.).

Medidas (mm): fêmea. Comprimento do pronoto: 5,00. Comprimento do corpo:

4,55. Largura da cabeça: 1,67. Distância entre os úmeros: 2,33.

Caracteres diagnósticos: processo anterior curto, dirigido para frente e 

ligeiramente voltado para cima, com duas pequenas carenas. Metopidio com 

mancha na metade superior, que alcança o ápice do processo anterior e os úmeros.

Rcdescrição: lectótipo fêmea. Colorido geral castanho-amarelado. Cabeça típica do 

gênero, ligeiramente pontuada e pilosa, com carena média dividindo o vértice ao 

meio.

Pronoto pontuado, sem carenas laterais longitudinais. Processo anterior 

curto, dirigido para frente e ligeiramente voltado para cima, com duas pequenas 

carenas. Metopidio com mancha na metade superior, que alcança o ápice do 

processo anterior e os úmeros. Processo posterior acuminado, não indo além da 

quinta célula apical das tégminas.

Tíbias III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Machos. Sem processo anterior. Edeago em U, com espinhos diminutos e 

sub-apicais, dispostos em semicírculo na superfície intema.



Material examinado:

Lectótipos 2 9 de Potnia brevicornis Fowler, 1894 do BMNH, 

designados por Broonfield, 1971:337 (Local.-tipo: Panamá: Volcan de Chiriqui, 

1000-6000 ft.).

BRASIL: Pará/Mocajuba, VIII. 1953, Orlando Rêgo leg., 1 9, DZUP; 

Amapá/Serra do Navio, IX. 1972, K. Lenko leg., 1 9 e \cr, DZUP.

COSTA RICA: Guanacaste/Estac. Martiza 600 m W, Volcan Orosi, 

V.1989, Biodiv. survey, 2 9, INBIO; Guanacaste/P[arque] N[acional] Rincón de la 

Vieja, 27-VlI - 15-VIII. 1992, C. Cano leg., 1 9, INBIO; Puntarenas/P[arque] 

N[acional] Amistad./Estac. Las Melizas, V.1991, M. Ramirez leg., 1 9, INBIO; 

Puntarenas/P [arque] N[acional] Amistad (1.300m), X.1989, M. Ramirez & G. 

Moura leg., 2 cr, INBIO; Puntarenas/Peníssula de Osa (200 m), XI. 1991, F. 

Quesada leg., 1 9, INBIO; S. José, 14.ffl.1911, H. Schmidt leg., 8 9 e 1 c, ZMUH.

Nota sobre os tipos: lectótipos examinados em bom estado, colados sobre cartolina.

Comentários: GODING (1869c) colocou a espécie em sinonímia de P. 

granadensis (Fainnaire, 1846), “status”mantido por METCALF & WADE (1965). 

O exame de dois lectótipos de P. brevicornis, mostrou que a espécie é válida, pois 

não concorda em absoluto com a descrição original de P. granadensis. Revalida-se 

P. brevicornis assumindo que esta espécie e P. granadensis são distintas.

P. maculata Funkhouser, 1943 e P. brunneifrontis Funkhouser, 1943 - 

ambas da Guatemala - são propostos como novos sinônimos, conclusão que chegou- 

se após comparar-se os “slides” dos holótipos dessas espécies, com os lectótipos de 

P. brevicornis.

Potnia cornigera sp. n.

Fig. 57

Medidas (mm): fêmea, comprimento do pronoto: 5,50. Comprimento do corpo:

5,83. Largura da cabeça: 1,84. Distância entre os úmeros: 2,96.
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Caracteres diagnósticos: processo anterior bem desenvolvido, duas vezes mais 

longo que largo, voltado para cima e declinado para frente, com dilatação globosa 

próxima do ápice.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho-amarelado. Cabeça típica do 

gênero, ligeiramente mais acastanhada que o pronoto

Pronoto com pontuado acentuado, sem carenas laterais longitudinais. 

Processo anterior bem desenvolvido, duas vezes mais longo que largo, voltado para

cima e defletido para frente, com dilatação globosa próxima do ápice. Metopídio

sem manchas. Processo posterior acuminado, não alcançando a extremidade da 

quinta célula apical das tégminas.

Tíbias LQ sem setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Etimologia: o nome da espécie é alusivo ao processo anterior

Material examinado:

Holótipo 9. BRASIL: Paraná/Ponta Grossa, 30.X.1937, J. P. Machado 

leg., DZUP.

Notas sobre o tipos: holótipo em excelente estado.

Comentários: pela ausência de setas cuculadas nas arestas I e II das tíbias Dl, a 

espécie parece aproximar-se de P. granadensis e P prec isa , das quais difere pela 

ausência de manchas no metopídio.
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Potnia granadensis (Fainn., 1846).

Fig. 58
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Hoplophora granadensis Fairmaire, 1846:273

Potnia granadensis; Stal, 1869b:267; Funkhouser, 1927: 95; Metcalf & 

Wade, 1965:581.

Medidas (mm): fêmea, comprimento do pronoto:6,42. Comprimento do corpo:

7,17. Largura da cabeça: 2,00. Distância entre os úmeros: 3,67.

Caracteres diagnósticos: pronoto com discreta elevação ao meio, sem carenas 

laterais longitudinais. Processo anterior desenvolvido, achatado lateralmente, sub- 

espatulado, voltado para frente e ligeiramente dirigido para cima, sem carenas; 

bordos com discreta mancha escura que, no limite com o metopídio, bifurca-se em 

direção aos úmeros. Metopídio com mancha castanho-escura transversal.

Redescrição: colorido geral castanho-amarelado. Cabeça típica do gênero.

Pronoto com pontuado acentuado, em vista lateral com uma elevação ao 

meio, sem carenas laterais longitudinais. Processo anterior desenvolvido, 

comprimido lateralmente, sub-espatulado, dirigido para frente e ligeiramente voltado 

para cima, sem carenas; bordos com mancha escura estreita que, no limite com o 

metopídio, bifúrca-se em direção aos úmeros. Metopídio reto, com mancha 

castanho-escura transversal. Processo posterior acuminado, com ápice escuro não 

alcançando a extremidade da quinta célula apical das tégminas.

Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e U.

Material examinado:

BRASIL: Pará/Belém, 1943, sem coletor, 2 9, MZSP.

COSTA RICA: Cache., sem data, M. Rogers leg., 19, BMNH
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Localidade tipo: Colômbia.

Notas sobre os tipos: não examinados.

Comentários: a espécie foi identificada apenas pela descrição original. Os machos 

são desconhecidos. A espécie aproxima-se de P. precisa, da qual difere pelas 

manchas do processo anterior e do metopídio.

Potnia p rec isa  sp. n.

Fig. 59

Medidas (mm): fêmea, comprimento do pronoto: 4,42. Comprimento do corpo:

5,67. Largura da cabeça: 1,24. Distância entre os úmeros: 2,60.

Caracteres diagnósticos: pronoto com discreta sinuosidade e sem carenas laterais 

longitudinais. Metopídio com mancha em forma de H, os ramos superiores voltados 

em direção aos úmeros, os inferiores alcançando a margem anterior do pronoto.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho-amarelado. Cabeça escura, 

ligeiramente pontuada e pilosa; típica do gênero.

Pronoto grosseiramente pontuado, com discreta sinuosidade, sem carenas 

laterais longitudinais. Processo anterior comprimido lateralmente, sub-espatulado, 

dirigido para frente e ligeiramente voltado para cima; sem carenas. Metopídio com 

mancha em fonna de H, os ramos superiores voltados em direção aos úmeros, os 

inferiores alcançando a margem anterior do pronoto. Processo posterior acuminado 

e escurecido no terço apical, não alcançando a extremidade da quinta célula apical 

das tégminas.

Tíbias 111 sem setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.



Material examinado:

Holótipo 9. PERU: Cajamarca/nr. Banos del Inca/ Roadside slirubs 

(8000 ft), 27.VIR. 1971, P. S. & H. L. Broomfield leg., BMNH.
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Nota sobre o tipo: holótipo em excelente estado.

Comentários: A espécie aproxima-se de P. granadensis, diferindo pelo tamanho 

geral menor e pela fonna da mancha metopidial.
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2x0 mm 1

F ig u ra  56- Potnia brevicornis Fowler, 1894. a-Fêmea.. b, c, d, e- Macho.
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Figura 57- Potnia cornigera sp. n. : Fêmea.
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Figura 58- Potnia granadensis (Fairmaire, 1846): Fêmea.
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l.omm

Figura 59- Potnia precisa sp. ii. : Fêmea.



2.3- Potnioides gen. n.
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Espécie-tipo: Potnioides corniferula sp. n.

Etimologia: alusivo ao gênero Potnia Stal, com o qual se assemelha.

2.3.1-Caracterização

Cabeça subtriangular, com carena média dividindo o vértice e o pós- 

clípeo ao meio. Olhos globulares. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si 

que dos olhos e situados acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. 

Pós-clípeo arredondado, mais ou menos globoso. Lóbulos suprantenais projetados 

para fora.

Pronoto pontuado, sem carenas laterais longitudinais. Metopídio sem 

manchas. Carena mediana escurecida ao contornar o processo anterior, curto, 

cônico, dirigido para cima e ligeiramente voltado para frente. Úmeros não 

projetados lateralmente além da base das tégminas. Processo posterior acuminado, 

com a extremidade alcançando o ápice da quinta célula apical das tégminas.

Tórax e pemas castanho-amarelados. Coxas II com espinho basal. Tíbias 

in com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, menores que a 

metade do comprimento dos tarsos I e II.

Tégminas ligeiramente escurecidas, com veias castanho-amareladas bem 

definidas e com padrão de venação típico da tribo. Asas posteriores hialinas, com 

veias bem defmidas e três células apicais; veia Média não ramificada e lóbulo jugal 

desenvolvido.

Abdome amarelado e ligeiramente comprimido dorso-ventralmente.



2.3.2- Comentários
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O gênero aproxima-se de Potnia e Sakakibarella dos quais difere pelo 

sistema de venação das asas posteriores, com a veia Média não ramificada, três 

células apicais: primeira, segunda e terceira.

Potnioides corniferula n. sp.

Fig. 60

Medidas (mm): macho. Comprimento do pronoto: 7,52. Comprimento do corpo:

8,55. Largura da cabeça: 2,44. Distância entre os processos ad-umerais: 4,00.

Caracteres diagnósticos: pronoto pontuado, sem carenas laterais longitudinais. 

Metopídio sem manchas. Carena mediana percurrente escurecida ao contornar o 

processo anterior, curto, cônico, dirigido para cima e ligeiramente voltado para 

frente.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral amarelo. Cabeça subtriangular, com 

carena média dividindo o vértice e o pós-clípeo ao meio. Olhos globulares. Ocelos 

ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos e situados acima da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo arredondado e mais ou 

menos globoso. Lóbulos suprantenais projetados para fora.

Pronoto pontuado, sem carenas laterais longitudinais. Metopídio sem 

manchas. Carena mediana escurecida ao contornar o processo anterior, curto, 

cônico, dirigido para cima e ligeiramente voltado para frente. Úmeros não 

projetados lateralmente além da base das tégminas. Processo posterior acuminado, 

com a extremidade alcançando o ápice da quinta célula apical das tégminas.

Tórax e pemas castanho-amarelados. Coxas II com espinho basal. Tíbias 

III com setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III reduzidos, menores que a 

metade do comprimento dos tarsos I e II.



Tégminas ligeiramente escurecidas, com veias castanho-amareladas 

bem definidas e com padrão de venação típico da tribo. Asas posteriores hialinas, 

com veias bem definidas e três células apicais; veia Média não ramificada e lóbulo 

jugal desenvolvido.

Abdome amarelado. Pigóforo com lóbulo lateral bem definido. Edeago 

em U e ligeiramente expandido na margem lateral interna, próximo ao apice.

Etimologia: do lat. corniferu + suf. nom. u/a, (referente a processo anterior em 

fonna de um cumo curto).

Material examinado

Holótipo cr. PERU: Dept. Cuzco/Santa Isabel, 10.XI.1952, Felix L. 

Waytkowski leg., NCSU.

Nota sobre o tipo: holótipo colado sobre triângulo de cartolina, em bom estado, 

sem a tíbia I direita e limbo das tégminas, asas posteriores danificadas. Abdome 

destacado, imerso em glicerina no interior de um tubo de vidro, preso ao alfinete de 

montagem.

Comentários: o gênero aproxima-se de Potnia e Sakakibarella dos quais difere 

pelo sistema de venação das asas posteriores, com a veia Média não ramificada e 

três células apicais e pelo pós-clípeo, defletido no terço basal.
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4-0 mm

0.5 mm

Figura 60- Potnioides corniferula sp. n .. Macho.



2.4- Sakakibarella gen. n.
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Espécie-tipo: Sakakibarella seminigra sp. n.

Etimologia: nome dado em homenagem ao ProE Dr. Albino M. Sakakibara da 

Universidade Federal do Paraná.

2.4.1- Caracterização

Colorido geral variando do amarelo ao castanho, com manchas 

ferruginosas ou pretas. Cabeça quadrangular, duas vezes e meia mais larga que alta. 

Olhos globulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados sobre, ou logo 

acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo com 

intumescências laterais, defletido no terço basal e delimitado por uma discreta 

carena trasversal que separa o terço proximal da parte distai, paralela à superfície 

ventral do inseto. Lóbulos suprantenais projetados para fora. Placas maxilares bem 

desenvolvidas e projetadas lateralmente, alcançando a base das coxas I.

Pronoto pontuado e sem carenas laterais longitudinais. Processo anterior 

longo ou curto, voltado para frente e dirigido para cima. Metopidio liso ou com 

manchas. Pré-metopídio projetado para frente e encobrindo a base da cabeça. 

Carena mediana concolor com o pronoto. Úmeros não projetados além da base das 

tégminas. Processo posterior curto, não indo além da extremidade do clavo.

Tarsos I e II com quase dois terços do comprimento das tíbias. Coxa II 

com espinho basal. Tíbias III sem setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III 

menores que a metade do comprimento dos tarsos I e II.

Padrão de venação típica da tribo. Asas posteriores com quatro células

apicais.

Edeago em U e placa lateral do pigóforo bem definida.



2.4.2- Chave para identificação para as espécies
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1 Processo anterior duas vezes mais longo que largo

1 ’ Processo anterior tão largo quanto longo

2 Cabeça totalmente preta.........................

S. elongata sp. n. (pg. 194, 200)

 2

....................................................3

2’ Cabeça castanho-amarelada. rocesso anterior com mancha castanho-

avermelhada e projetada em direção aos úmeros............................................................

...............................................................................S. frontorubra sp. n. (pg. 195, 201)

3 Margens laterais do vértice com duas protuberâncias adjacentes aos olhos. Pós- 

clipeo profundamente comprimido. Processo anterior e metade basal das tégminas,

escuros..................................................................... S. seminigra sp. n. (pg. 196 202)

3’ Processo anterior sem manchas...............S. costaricensis sp. n. (pg. 192, 199)

2.4.3- Comentários

O gênero aproxima-se de Potnia e Potnioides, diferindo destes pelas 

placas maxilares, projetadas sobre a base das coxas I e pelo pós-clípeo delietido no 

terço basal.

Sakakibarella costaricensis n. sp.

Medidas (mm): macho. Comprimento do pronoto: 5,67. Comprimento do corpo:

8,17. Largura da cabeça: 1,92. Distância entre os úmeros: 3,80.

Caracteres diagnósticos: cabeça pequena e totalmente preta. Metopídio com 

mancha castanho-escura irregular, se estendendo sobre o prémetopídio, alcançando 

a margem anterior do pronoto. Processo anterior curto, voltado para frente e 

ligeiramente dirigido para cima.



Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho-escuro. Cabeça pequena, preta. 

Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados logo acima da linha imaginária 

que passa pelo centro dos olhos.

Pronoto pontuado. Metopídio com mancha castanho-escura irregular, se 

estendendo sobre o prémetopídio, alcançando a margem anterior do pronoto. 

Processo anterior curto, comprimido lateralmente, voltado para frente e ligeiramente 

defletido para cima. Processo posterior acuminado, curto, não indo além do limite 

do clavo com a base da quinta célula apical das tégminas.

Estemo torácico e coxas castanho-escuros, pemas pilosas.

Abdome preto. Edeago em U, intumescido na superfície extema.

Etimologia: nome alusivo ao país onde a espécie foi coletada.

Material examinado:

Holótipo cr. COSTA RICA: Neredio/Rio Ciruela/Porrosati (1.900 m), 

V.1990, A. Femández leg., INBIO.

Notas sobre o tipo: holótipo em bom estado, com abdome destacado, imerso em 

glicerina, no interior de um tubo de vidro preso ao alfinete de montagem.

Comentários: a espécie aproxima-se de S. seminigra, diferindo pela mancha do 

metopídio, tamanho e aspecto do processo anterior e genitália dos machos.

Sakakibarella dubia (Fowler, 1894) comb. n.
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Ochropepla dubia Fowler, 1894b:45; Funkhouser, 1927:88 

Hoplophorion dubia m; Goding, 1929c:208; Metcalf& Wade, 1965:570. 

Potnia dubia; Mckamey & Deitz, 1991b: 194



“O. inaequalis latier, pronoto brunneo, tuberculis quibusdam minutis 

flavescentibus adsperso, fortiter punctato; metopidio recto, haud inter humeros 

rotundato, lineâ dorsali valde elevatâ, ceterâ fere planâ, hunieris obtuse prominulis, 

apice acuto paullo ultra abdome producto; tegminibus hyalinis, clavo et corio ad 

basin fortiter punctatis; pedibus brunneis.

Rather larger and broader than O. inaequalis, witli the pronotum deep 

brown, sprinkled with a few minute yellowish tubercles; metopidium flat, set at rigth 

angles to the rest of the pronotum, which is not gradually rounded from between the 

shoulders, as in the preceding species; central dorsal line very strongly dorsal lines; 

tegmina rather long, hyaline with the veins brown; legs brown.

Hab. PANAMA, volcan de Chiriqui (Champion).

This species, if viewed from above, bears a superficial resemblance to O. 

inaequalis, but may easely be distinguished by the characters above mentioned; the 

outer apical cell of the wings, however, is considerably large than in the other 

specimens of Ochropepla which I have examined, and the tegmina are somewhat 

differently shaped, and their areas therefore somewhat dissimilar. I am not sure that 

it may not have to be referred to another genus”.

Comentários: a espécie foi transferida para Potnia por McKamey e Deitz em 1991. 

O DZUP tem em seu acervo um diapositivo do tipo. O exame deste material 

determinou a transferência da espécie para este gênero.

Sakakibarella elongala n. sp.

Fig. 62

Medidas (mm): fêmea, comprimento do pronoto: 8,00. Comprimento do corpo:

7,67. Largura da cabeça: 2,04. Distância entre os processos para-umerais: 4,20.
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Caracterers diagnósticos: colorido geral amarelo. Processo anterior bem 

desenvolvido, duas vezes mais longo que largo, subespatulado, voltado para frente e 

dirigido para cima.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça pequena amarela. 

Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados acima da linha imaginária que 

passa pelo centro dos olhos.

Pronoto com pontuado acentuado. Processo anterior bem desenvolvido, 

duas vezes mais longo que largo, subespatulado, voltado para frente e dirigido para 

cima. Processo posterior acuminado, não alcançando a extremidade da quinta célula 

apical das tégminas.

Abdome amarelo e valvas marron-escuras.

Etimologia: do lat. elongatu (afastado: referente ao processo anterior que em 

virtude do seu tamanho alongado, tem o ápice afastado do corpo)

Material examinado:

Holótipo 9. COSTA RICA: Alajuela/Carrizal (1.800 m), 27.11.1988, G. 

Barrantes leg., UCMS.

Parátipo 9. Sem etiqueta de procedência, NCSU.

Nota sobre os tipos: holótipo em excelente estado.

Comentários: a espécie diferencia-se de suas congêneres pelo tamanho do processo 

anterior bem desenvolvido e duas vezes mais longo que largo.
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Sakakibarella frontorubra sp. n.
Fig. 63
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Medidas (mm): fêmea. Comprimento do pronoto: 4,67. Comprimento do corpo:

6,17. Largura da cabeça: 1,93. Distância entre os processos para-umerais: 3,08.

Caracteres diagnósticos: pronoto ligeiramente sinuoso. Processo anterior curto, 

voltado para frente, dirigido para cima e com mancha castanho-avermelhada se 

estendendo até as proximidades dos úmeros.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral castanho. Cabeça castanha. Ocelos 

equidistantes entre si e dos olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa 

pelo centro dos olhos.

Pronoto ligeiramente sinuoso e pontuado. Metopídio com mancha 

irregular castanho-avermelhada. Processo anterior curto, voltado para frente e 

dirigido para cima, com mancha castanho-avermelhada estendendo-se até as 

proximidades dos úmeros. Processo posterior acuminado, com o ápice preto; curto, 

não indo além do limite do clavo com a base da quinta célula apical das tégminas. 

Tégminas acastanhadas na base e com veias bem definidas.

Esterno torácico e coxas castanho-avermelhados. Pemas pilosas.

Etimologia: do lat. fronte + lat. rubru (referente a mancha castanho-avermelhada 

do processo anterior).

Material examinado:

Holótipo 9. COLÔMBIA: Huila/San Augustin (1.500 m), 8.XI.1971, 

M. Cooper leg., BMNH.

Nota sobre o tipo: holótipo em excelente estado.



Comentários: a espécie aproxima-se de S. costaricensis e S. seminigra, das quais 

difere pela cabeça mais larga e castanha, pelas manchas presentes no metopídio e 

pelo processo anterior.

Sakakibarella seminigra sp. n.

Fig. 64

Medidas (mm): macho. Comprimento do pronoto: 5,00. Comprimento do corpo:

6,83. Largura da cabeça: 1,83. Distância entre os processos para-umerais: 3,33.

Caracteres diagnósticos: cabeça pequena e totalmente preta; margens laterais do 

vértice com duas protuberâncias adjacentes aos olhos. Pós-clípeo profundamente 

deprimido na base e não visível em vista frontal.. Metopídio, processo anterior e 

metade proximal das tégminas, escuros.

Descrição: holótipo macho. Colorido geral castanho com manchas pretas. Cabeça 

pequena, negra, quadrangular; margens laterais do vértice, com duas protuberâncias, 

adjacentes aos olhos. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados logo acima 

da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo profundamente 

deprimido na base, não visível em vista frontal e com duas intumescências laterais.

Pronoto pontuado. Metopídio quase que totalmente preto, exceto as áreas 

que circundam as impressões musculares e uma faixa transversal estreita, no limite 

com o processo anterior. Úmeros pretos. Processo anterior representado por uma 

discreta elevação, com mancha preta que se estende aos úmeros. Processo posterior 

acuminado, com ápice preto; curto, não indo além do limite do clavo com a base da 

quinta célula apical das tégminas.

Tégminas pretas na metade basal e castanhas na metade apical; com veias 

castanho escuras bem definidas

Estemo torácico e coxas castanho escuras. Pemas pilosas.

Abdome preto.
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Etimologia: do lat. semi + lat. nigru (referente às manchas negras que estão 

dispersas por todo corpo da espécie).

Material examinado:

Holótipo <y. COSTA RICA: Turrialba (1.500), VIII. 1981, V. O. Becker 

leg., DZUP.

Notas sobre o tipo: holótipo em bom estado, com abdome destacado, imerso em 

glicerina, no interior de um tubo de vidro preso ao alfinete de montagem.

Comentários: a espécie aproxima-se de S. costaricensis, da qual diferencia-se pelo 

pós-clípeo profundamente deprimido, processo anterior muito curto, com mancha 

preta que se estende aos úmeros e coloração preta do metopídio e metade basal das 

tégminas.
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Figura 61- Sakakibarella costaricensis sp. n.: Macho. As figuras sem 
estão na mesma proporção daquela que mostra o inseto em vista lateral.
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Figura 62- Sakakibarella elongata sp. n.: Fêmea. As figuras sem escala estão na
mesma proporção daquela que mostra o inseto em vista lateral.
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2.0mm

20mm
l-------------------------

Figura 63- Sakakibarella frontorubra sp. n.: Fêmea. As figuras sem escala estão
na mesma proporção daquela que mostra o inseto em vista lateral.
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I---------------------------- 1

Figura 64- Sakakibareüa seminigra sp. n.: Macho. As figuras sem escala estão
na mesma proporção daquela que mostra o inseto em vista lateral.
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2.5- Stalotypa Metcalf, 1927

Espécie tipo: Hoplophora fairmairei Guénn-Méneville, 1856:181 

Enchotypa Stal, 1869b:268 (preoc. Enchotypa Stal, 1869a:37)

Stalotypa Metcalf, 1927:15; Funkhouser, 1927:96; Metcalf & Wade, 

1965:536.

2.5.1- Caracterização

Cabeça subtriangular, com discreta carena média dividindo o vértice ao 

meio. Olhos globulares proeminentes. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; 

situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós clípeo 

com três intumescências, uma ao centro e duas laterais adjacentes às margens 

internas dos lóbulos suprantenais, projetados para fora.

Pronoto grosseiramente pontuado, com carenas laterais longitudinais e 

curva pós-umeral. Processo anterior bem desenvolvido ou curto. Metopídio reto ou 

convexo, com duas manchas acastanhadas e dois nódulos circulares proeminentes, 

paralelos às impressões musculares. Carena mediana concolor com o pronoto. 

Processos ad-uinerais desenvolvidos. Lóbulos pós-oculares com nódulo circular 

proeminente.

Pemas I e II típicas da tribo. Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem 

setas cuculadas nas arestas I e II. Tarsos III menores que a metade do comprimento 

dos tarsos I e II.

Tégminas com sistema de venação padrão da tribo. Asas posteriores com 

três células apicais, S3+4 íundida a M 1+2, s-m, ausente e lóbulo jugal bem 

desenvolvido

Abdome comprimido dorso-ventralmente. Pigóforo das fêmeas globoso, 

com ápice destacado, tubulifonne e depressão ventral onde se alojam as valvas que 

não alcançam 0  seu ápice. Pigóforo dos machos com placa lateral íundida na base e 

distinta no ápice.



2.5.2- Comentários
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STAL (1869a) propôs Enchotypa como subgênero de Potnia, indicando 

como tipo Hoplopliora granadensis Fainnaire, 1846. Posteriormente, STAL 

(1869b) reconheceu que o exemplar identificado como H. granadensis, tratava-se 

de Hoplopliora fairmairei Guérin-Méneville, 1856, o qual entendeu como 

verdadeiro representante de Enchotypa. Embora Stal tenha reconhecido seu erro, ao 

tentar repará-lo, indicando uma outra espécie para o táxon, criou um segundo 

gênero Enchotypa, tendo agora como representante, Hoplopliora fairmairei.

METCALF (1927) após observar que alguns tipos em Membracidae não 

estavam de acordo com as regras de nomenclatura, propôs algumas mudanças, entre 

elas, consta a proposta do nome Stalotypa em substituição a Enchotypa o qual, de 

acordo com as regras de nomenclatura, é pré-ocupado. Assim, Enchotypa -espécie- 

tipo Hoplopliora granadensis, tomou-se sinônimo de Potnia e Enchotypa - 

espécie-tipo Hoplopliora fairmairei, era um nome pré-ocupado e para este último 

Enchotypa é que Stalotypa foi proposto em substituição e do qual H. fairmairei é a 

espécie-tipo.

O gênero faz parte de um grupo bem definido em Hoplophorionini que se 

distingue pela presença de três células apicais nas asas posteriores, com S3+4 

fundida a M l+2 e s-m ausente.

Stalotypa concinna (Fowler, 1894)

Enchotypa concinna Fowler, 1894a:419

Stalotypa concinna, Metcalf, 1927:15; Funkhouser, 1927:96; Metcalf & 

Wade, 1965:537.

“Parvula castanea, pronoto fortiter rugoso punctato, linea centrali alii que 

utrinque irregularibus utrinque elevatis, humeris a fronte viso obtuse prominulis, 

comu antico fere recto, brevi, lato, acuto, unicarinato, apice postiço longo, acuto; 

tegminibus hyalinis venis testaceis, apicem versus fuscis; pedibus testaceis.



A small dark castaneous species, with the pronotum coarsely and 

rugosely punctured, with the central line and others on each side elevated, and with 

the shoulders, if viewed from the front, obtusely prominent; anterior horn situated 

just above metopidium, short, broad, and almost upright, and sharp at apex; tegmina 

vitreous, with the veins testaceous toward base, darker towards apex; legs 

testaceous. Long. tegm. 6 mm., lat. int. hum. 4 mm.

Hab: Cuba (Mayr., Vienna Museum Collection)”

Comentários: segundo FOWLER (1894b) esta espécie aproxima-se de Enchotypa 

fairmairei Stal, diferindo na forma do como protorácico mais curto, menos porreto 

e voltado para cima; tamanho menor, menos pubescente e com a venação das 

tégminas escuras. Embora FOWLER {Op. Cit.) comente que a espécie trata-se 

realmente de um Enchotypa, destaca que o exemplar examinado possui nas asas 

posteriores, uma pequena célula que corresponderia a quarta apical.

METCALF & BRUNER (1925) estudando os membracídeos de Cuba, 

chamou atenção para a possibilidade de Enchotypa concinna Fowler, tratar-se de 

uma mera variedade de E. fairmairei (Guérin). Contudo, argumentou que devido ao 

número reduzido de material, ao qual teve acesso - dois exemplares de Santiago de 

Las Vegas - e a ausência de fonnas intermediárias, as espécies seriam mantidas 

separadas.

Entre o material obtido para estudo do gênero, sete exemplares, 

pertencem a NCSU, três foram coletados em Santiago de Las Vegas e 

correspondiam a descrição de E. fairmairei (Guérin-Méneville).

Stalotypa fairmairei (Guérin-Méneville, 1856)

Fig. 65
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Hoplophora fairmairei Guérin-Méneville, 1856:181

Enchotypa fairmairei, Stal, 1869b:268



Stalotypa fairmairei, Metcalf, 1927:15; Funkhouser, 1927:96; Metcalf & 

Wade, 1965:537.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento do pronoto: 6,92/5,50. Comprimento 

do coipo: 7,75/7,17. Largura da cabeça: 2,75/2,50. Distância entre os processos 

para-umerais: 4,00/3,67.

Caracteres diagnósticos: pronoto grosseiramente pontuado, com carenas laterais 

longitudinais e curva pós-umeral. Processo anterior bem desenvolvido. Metopídio 

com duas manchas acastanhadas e dois nódulos circulares proeminentes, paralelos 

às impressões musculares. Processos ad-umerais desenvolvidos. Lóbulos pós- 

oculares e com nódulos circulares proeminentes.

Redescrição: fêmea. Colorido geral castanho amarelado. Pronoto grosseiramente 

pontuado, com carenas laterais longitudinais mal definidas e com curva pós-umeral. 

Metopídio convexo, com duas manchas castanho-escuras e dois nódulos circulares 

proemimentes, paralelos as impressões musculares. Processo anterior carenado, 

pontiagudo, dirigido para frente e declinado para cima. Processos ad-umerais 

desenvolvidos e projetados lateralmente. Lóbulos pós-oculares com nódulo circular 

proeminente. Processo posterior acuminado, com a extremidade alcançando o ápice 

da quinta célula apical das tégminas.

Material examinado:

CUBA: Havana/ Camaguey, 29.X3I.1921, sem coletor, 1 9, NCSU. Est. 

Cent. Agric., 04.IX. 1908, sem coletor, 2 9, NCSU, ibidem, sem data, sem coletor, 1 

<y, NCSU; Santiago de las Vegas, sem data, S. C. Bruner leg., 1 9, NCSU; ibidem, 

sem data, sem coletor, 2 9, NCSU.

Localidade tipo: Cuba:

206

Nota sobre os tipos: não examinados.



Comentários: macho menor, inclusive o processo anterior. Edeago em U 

expandido próximo ao ápice. Entre os exemplares estudados observou-se pequenas 

variações no pronoto, mais fino e mais declinado para frente.
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Figura 65- Stalotypa fairmairei (Guérin-Méneville, 1856): a, b, d- Fêmea, c, e-
Macho.



2.6- Umbonia Burmeister, 1835
209

Espécie-tipo: Cicada spinosa Fabricius, 1775:675, (por monotipia).

Umbonia Bunneister, 1835:138; Funkhouser, 1927: 98; Metcalf & Wade, 

1965:538; Deitz, 1975:43.

Physoplia Amyot & Serville, 1843: 542 (espécie- tipo: Physoplia crassicornis 

Amyot & Serville, 1843; (desig. subseg., Kirkaldy, 1903); Fairmaire, 

1846:274 (syn.).

2.6.1- Caracterização

Colorido geral amarelo, verde-amarelado, amarelo-acastanhado ou, 

menos frequentemente, vermelho. Cabeça sub-triangular, lisa ou com manchas 

escuras ou vermelhas. Olhos globulares. Ocelos em geral equidistantes entre si ou 

ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos; situados sobre ou logo acima 

da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo retangular, 

intumescido, em geral dividido longitudinalmente por uma carena; piloso, com duas 

intumescências laterais, adjacentes às margens internas dos lóbulos suprantenais, 

estes projetados para fora.

Pronoto com processo dorsal elevado ou, muito raramente, convexo, com 

discreta elevação; grosseiramente pontuado, liso ou com listras vemielhas ou 

castanhas, divergindo em geral a partir do processo dorsal. Metopídio sem manchas, 

mas nas espécies que exibem listras, as látero-anteriores alcançam as impressões 

musculares. Carena mediana concolor com o pronoto, mas nas espécies que exibem 

listras, avennelhadas. Processo dorsal bem desenvolvido, em geral acuminado ou 

com ápice dilatado em alguns machos; voltado para cima e dirigido para frente ou 

para trás. Processos ad-umerais com as faces na cor predominante do pronoto ou 

com manchas escuras, em alguns casos com faixa vermelha na base da face 

anterior. Processo posterior bem desenvolvido, quase alcançando o ápice das 

tégminas.



Pemas I e II típicas da tribo. Coxas II com espinho basal. Tíbias III sem 

setas cuculadas. Tarsos III com metade do comprimento dos tarsos III.

Tégminas lanceoladas, quatro vezes mais longas que largas; sistema de 

venação básico da tribo. Asas posteriores lanceoladas, com três células apicais, S1+2 

fundida a M 1+2 e s-111 ausente; lóbulo jugal ausente

Abdome comprimido dorso-ventralmente. Pigóforo das fêmeas 

fusifomie, com 0  ápice ligeiramente afunilado; com discreta depressão ventral onde 

se alojam as valvas que não alcançam 0  seu ápice. Pigóforo dos machos sem placa 

lateral, edeago em U e com espinhos diminutos dispersos 110 ápice.
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2.6.2- Chave para identificação das espécies examinadas

1 Pronoto sem listras................................................................................................2

1 ’ Pronoto com listras divergindo do processo dorsal...............................................3

2 Processo dorsal fino, inclinado para trás e escuro na metade apical.....................

.......................................................................................................U. lutea (p. 222, 233)

2’ Processo dorsal largo na base, dirigido para cima e com duas manchas escuras 

nos bordos próximas do ápice, a anterior m aior U. articularia (p. 215, 229)

3 Pronoto com quatro listras....................................................................................4

3’ Pronoto com seis ou oito listras........................................9 (Complcxo-spinosa)

4 Pronoto amarelo com listras vermelhas............................................................... 5

4’ Pronoto vermelho com listras amarelas U. reclinata (p. 223, 234)

5 Processo dorsal situado atrás da base dos processos ad-umerais.........................6

5’ Processo dorsal situado sobre a base dos processos ad-umerais; triangular,

quase tão largo na base quanto alto.......................................U. signoreti (p. 225, 235)

6 Processo dorsal voltado para cima, não declinado para trás................................ 7

6’ Processo dorsal voltado para cima, curvado ou defletido para trás...................... 8

7 Processos ad-umerais com a face anterior clara, marron na extremidade; na

base uma mancha vermelha pouco nítida; face posterior amarelada...........................

............................................................................................. U. curvispina (p. 218, 231)



7’ Processos ad-umerais com a face anterior preta e ao centro uma área clara, na

base uma mancha vermelha; face posterior amarelo-claro, com as margens pretas... 

................................................................................................. U. lativitta (p. 220, 232)

8 Processo dorsal acuminado, curvado para trás e vermelho nos dois terços

apicais.......................................................................................U. ataliba (p. 216, 230)

8’ Processo dorsal reto, declinado para trás, não curvo e com o ápice preto...........

....................................................  U. struempeli sp. n. (p. 227, 236)

COMPLEXO -spinosa

9 Pronoto convexo....................................................U. ríchteri sp. n. (p. 246, 256)

9’ Pronoto com processo dorsal..............................................................................10

10 Processo dorsal curto, quase tão largo quanto longo e com os bordos pretos.

Processos ad-umerais amarelos, com as margens pretas...............................................

........................................................................................... U. pyramidalis (p. 244, 255)

10’ Processo dorsal e processos ad-umerais sem essas combinações de caracteres . 

 11

11 Processo dorsal escuro e curvado para trás desde a base. Faces anteriores dos

processos ad-umerais escuras................................................ U. formosa (p. 241, 253)

ÍL  Processo dorsal amarelo, curvando-se para trás apenas na parte apical. Faces 

anteriores dos processos ad-umerais amarelas, mas se escuras, então as margens 

inferiores são claras......................................................................................................12

12 Listras látero-anteriores largas, em geral limitadas ao metopídio, não indo além

da base do processo dorsal............................................................................................13

12’ Listras látero-anteriores estreitas, indo desde o ápice do processo dorsal até as

impressões musculares............................ ... ..........................U. spinosa (p. 247, 257)

13 Processo dorsal sub-espatulado e comprimido lateralmente..................................

...................................................................................................U. gladius (p. 242, 254)

13’ Processo dorsal não sub-espatulado nem comprimido lateralmente. Fêmeas

com até oito listras no pronoto. Machos com processo dorsal longo, às vezes 

intumescido e com ápice defletido para trás....................U. crassicornis (p. 236, 252)
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2.6.3- Comentários
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O gênero apresenta elevada estabilidade. BURMEISTER (1835) destacou 

como caráter diagnóstico a presença de um espinho vertical quase ao meio do 

pronoto, o processo dorsal.

AMYOT & SERVILLE (1843), FAIRMAIRE (1846), FOWLER 

(1894b) e BUCKTON (1903) acrescentaram ainda à diagnose do gênero, os ângulos 

umerais salientes. Assim, Umbonia passou a ser definido pela presença de um 

espinho vertical, situado quase no meio do pronoto e pelos úmeros projetados.

Embora esses caracteres tenham alguma importância, eles não são 

exclusivos de Umbonia, ou seja, não são sinapomórficos, o caráter de maior 

relevância, no qual pode-se ancorar uma hipótese de monofiletísmo para o gênero, é 

a ausência dos lóbulos jugais das asas posteriores. STAL (1869b) e GODING 

(1926) já  haviam destacado a importância deste caráter na diagnose de Umbonia, 

porém o mesmo foi negligenciado pelos autores subsequentes.

Em nenhum outro gênero de Membracinae, objeto de investigação deste 

trabalho, observou-se este caráter e na literatura não existe registro de que ele ocorra 

em qualquer outro gênero das demais subfamílias de Membracidae.

O gênero pode ser dividido em três grupos: as espécies destituídas de 

listras no pronoto, as espécies com quatro listras - quadrilineatas - e as com seis 

listras - hexalineatas. A ausência de listras parece indicar as espécies que estão 

situadas nos ramos mais basais do gênero, U. lutea e U. articularia. Hipotetizando- 

se que a série de transformação tenha o seguinte sentido: pronoto sem listras, com 

quatro e com seis listras, as “quadril ineata” comporiam um agrupamento parafilético 

e as hexalineatas um agrupamento monofilético. A série de transformação, 

hipotetizada neste sentido, tomou por base que, exceto em duas espécies de 

Platycotis, o pronoto é destituído de listras em todos os demais gêneros de 

Hoplophorionini.



Umbonia articularia Buckton, 1901: 89; Funkhouser, 1927:98, (=Umbonia 

signoreti Fairmaire, 1846); Metcalf & Wade, 1965:550, (= Umbonia 

signoreti Fairmaire, 1846).

Medidas (mm): fêmea. Comprimento total: 12,00. Largura da cabeça: 3,08. 

Distância entre os processos ad-umerais: 7,08.

Caracteres diagnósticos: processo dorsal largo na base, acuminado e carenado 

lateralmente; com duas manchas pretas nos bordos próximas ao ápice, a anterior 

maior. Processos ad-umerais com mancha preta na metade apical da face anterior.

Descrição: paralectótipo fêmea. Colorido geral, castanho. Cabeça, com manchas 

escuras ao redor dos ocelos, base do pós-clípeo e dos lóbulos suprantenais. Ocelos 

ligeiramente mais aproximados entre si que dos olhos; situados logo acima da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos.

Pronoto grosseiramente pontuado e sem listras. Processo dorsal situado 

atrás da base dos processos ad-umerais; largo na base, acuminado e carenado 

lateralmente; com duas manchas pretas nos bordos próximas do ápice, a anterior 

maior. Processos ad-umerais com mancha preta na metade apical da face anterior e 

não alcançando as margens inferiores; face posterior castanha.

Macho. Desconhecido.

Material examinado:

Paralectótipo 9. BELIZE, sem data, sem coletor, BMNH.

Notas sobre o tipo: paralectótipo em razoável estado, do lado direito sem os tarsos I 

e as pemas II e III, do lado esquerdo sem a pema I. Asas posteriores quebradas.
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Umbonia articularia Buckton, 1901 sp. reval.

Fig.66



Comentários: FUNKHOUSER (1927) colocou a espécie como sinônimo de U. 

signoreíi Fairmaire, porém as espécies são inteiramente diferentes. U. articularia é 

destituída de listras no pronoto e o processo dorsal situa-se atrás da base dos 

processos ad-umerais. Em U. signoreíi o pronoto tem quatro listras vermelhas e o 

processo dorsal situa-se sobre a base dos processos ad-umerais. Revalida-se U. 

articularia devido os caracteres singulares que a destingue de suas congêneres.

Umbonia ataliba Fairmaire, 1846 

Fig. 67

Umbonia ataliba Fairmaire, 1846: 78; Funkhouser, 1927:98; Metcalf & Wade, 

1965:542.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 14,83/12,33. Largura da cabeça: 

2,92/2,32. Distância entre os processos ad-umerais:7,08/5,50.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Processo dorsal acuminado, levemente 

curvado para trás e vermelho nos dois terços apicais. Processos ad-umerais com as 

faces pretas, a anterior com uma faixa vermelha na base.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas vermelhas na 

parte superior entre os ocelos e na margem interna dos olhos. Ocelos ligeiramente 

mais aproximados entre si que dos olhos; situados logo acima da linha imaginária 

que passa pelo centro dos olhos.

Pronoto grosseiramente pontuado, com quatro listras vermelhas 

divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e uma para trás: a posterior 

sobre a carena mediana do processo posterior, não alcançando o seu ápice; das 

anteriores, uma ao centro sobre a carena mediana, e duas laterais indo do processo 

dorsal até as impressões musculares no metopídio, onde se unem transversalmente 

através do sulco metopidial. Processo dorsal situado atrás da base dos processos ad-
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umerais; acuminado, levemente curvado para trás e vermelho nos dois terços 

apicais. Processos ad-umerais com as faces pretas, a anterior com uma faixa 

vermelha na base. Proepimero e ápice do mesepimero vermelhos.

Material examinado:

BRASIL: Minas Gerais, 1897, Fruhstorfer leg., 4 9 e 1 or, ZMUH; 

Paraná/Londrina, sem data, sem coletor, 2 9, ZMUH.

COLÔMBIA: Rio Guayuriba/Buena Vista (1300 m), 24.XII.1942, L. 

Richter leg., 2 9, ZMUFÍ; Rio Guayuriba/Buena Vista ( 1285 m), 31.XII. 1942, L. 

Richter leg., 7 cr, ZMUH; Rio Guayuriba/Buena Vista (500-700 m), XII. 1942, L. 

Richter leg., 2 9  e 1 or, ZMUH; Rio Guayuriba/Buena Vista (500-700 m), 1950-51, 

L. Richter leg., ler, ZMUH; Rio Guayuriba/Ocoa (500-600 m), XH.1942, L. Richter 

leg., 2 9 e 1 or, ZMUH; Rio Guayuriba (500-700 m), 10.XE. 1946, L. Richter leg., 1 

9, ZMUH; Rio Güejar (380-420 m), 1.1951, L. Richter leg., 1 9, ZMUH.

COSTA RICA: Alajuela/Bardeda/vale Central (900 m), 5.VII. 1940, M. 

San Romam leg., 1 9, MUCR; Cartago/el Alto (1.100 m), 23.111.1976, I. Grooves 

leg., 1 9, MUCR; Cartago/Cervantes, 8.X.1981, F. Camacho leg., 1 9 MUCR; 

Cartago/Orosi/vale de Orosi (1.200 m), 2.IV.1976, J. Arce leg., 1 9, MUCR; 

Cartago/Orosi, 8.V.1988, J. Arrieta leg., 1 9, MUCR; Cartago/Resrv. Florestal 

Tapanti/V. Orosi (1.500 m), 21.VII. 1984, N. Soto leg., 1 9, MUCR; Orosi, sem 

data, sem coletor, 1 9 e 1 or, USNM-Coleção Funkhouser; Monte verde, III. 1988, K. 

Masters leg., 2 cr, NCSU; San José, 27.IX.1927, Ferd. Nevermann leg., 1 9, 

ZMUH; ibidem, 11.11.1934, F. Nevermann leg., 19, ZMUH; ibidem, 10.VE. 1928,

F. Nevermann leg., 19, ZMUH; ibidem, (1.200 m), 10.VI.1976, E. Blanco leg., 1 9, 

MUCR; San José/Rio Candelária /monte Rey, 1946, A. Wille leg., 1 or, MUCR; 

San José/Sabanilla/Montes de Oca (1.400 m), 2.X. 1981, D . Acevedo leg., 1 or, 

MUCR; Vara Blanca, 16.VI. 1967, Flint. & Ortiz leg., 1 9, USNM ;); sem data, sem 

coletor 1 9, USNM.

PANAMÁ: Lino, sem data, sem coletor, 1 or, USNM.
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Localidadc-tipo: América Meridional.

Notas sobre os tipos: não examinados. Depositados no MNHN.

Comentários: como não se obteve o empréstimo de tipos, a identificação foi feita 

através da descrição original que, embora não ofereça riqueza de detalhes, atende 

plenamente à tarefa de identificação. Um desenho da espécie apresentado por

Fairmaire, foi também de grande auxílio à tarefa de identificação.

A espécie aproxima-se de U. curvispina Stal, U. lativitta Walker e U. 

struempeli sp. n., diferindo destas pelo processo pronotal dorsal, curvado e 

vermelho nos dois terços apicais.

Umbonia curvispina Stal, 1869 

Fig. 68

Umbonia spinosa, Fairmaire, 1846:276 [nec Fabricius]; Metcalf & Wade, 

1965:546.

Enchotype [x/c] curvispina, Buckton, 1902:106; Funkhouser, 1927:103 (= U  

spinosa Fabricius, 1775) [erro]; Metcalf & wade, 1965:547.

Umbonia curvispina Stal, 1869a: 38; Funkhouser, 1927:100, (= U. spinosa

Fabricius, 1775) [erro]; Metcalf & Wade, 1965:546.

Medidas (mm): fêmea. Comprimento total: 14,83. Largura da cabeça: 3,25. 

Distância entre os processos ad-umerais: 7,67.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Processo dorsal reto, dirigido para cima e 

com ápice amarelo. Processos ad-umerais com a face anterior clara e marron na 

extremidade; na base uma mancha vermelha pouco nítida; face posterior amarelada.
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Rcdescriçào: holótipo fêmea. Colorido geral amarelo. Ocelos equidistantes entre si 

e dos olhos; situados sobre a linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós- 

clipeo carenado longitudinalmente.

Pronoto grossseiramente pontuado, com quatro listras vermelhas 

divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e uma para trás: a posterior 

sobre a carena mediana alcançando o ápice do processo posterior; das anteriores, 

uma ao centro sobre a carena mediana, e duas laterais, indo das proximidades do 

ápice do processo dorsal até as impressões musculares do metopídio. Processo 

dorsal situado atrás da base dos processo ad-umerais; acuminado, reto e dirigido 

para cima, com o ápice amarelo. Processos ad-umerais com a face anterior clara, 

marron na extremidade e na base uma mancha vermelha pouco nítida; face posterior 

amarelada.

Material examinado:

Holótipo 9. MÉXICO: sem data, Signt./eg., NHRS.

Notas sobre o tipo: holótipo em bom estado. Pema II direita destacada da coxa, 

porém segura no alfinete. Tíbias III sem o último tarsômero. Tégmina esquerda sem 

a extremidade.

Comentários: STAL (1869a) não descreve a espécie, apenas cita que o exemplar 

identificado e apresentado por FAIRMAIRE (1846) como U. spinosa, não 

corresponde a U. spinosa Fabricius, sendo uma espécie nova, a qual denominou U. 

curvispina.

Pela fonna e coloração do processo dorsal a espécie se aproxima de U. 

lativitta Walker, diferindo desta pelos processos ad-umerais, cujas faces anteriores 

têm a extremidade marron.
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Umbonia lativitía W alker, 1851 sp. reval.

Fig. 69
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Umbonia lativitía Walker, 1851:520; Funkhouser, 1927:100 (= U. ataliba 

Fairmaire, 1846) [erro]; Metcalf & Wade, 1965:542, (= U. ataliba 

Fairmaire, 1846) [erro].

Umbonia erecta Goding, 1920:33 [syn. n.].

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 18,33/14,00. Largura da cabeça: 

3,42/2,67. Distância entre os processos ad-umerais: 8,00/6,42.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Processo dorsal acuminado, reto e dirigido 

para cima, com ápice amarelo-claro. Processos ad-umerais com a face anterior preta, 

ao centro uma área clara, na base uma mancha vermelha; face posterior amarelo- 

claro com as margens pretas.

Redescrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas vermelhas. 

Ocelos mais aproximados entre si que dos olhos; situados logo acima da linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso e carenado 

medianamente.

Pronoto grosseiramente pontuado, com quatro listras vermelhas 

divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e uma para trás sobre a 

carena mediana não alcançando o ápice do processo posterior; das anteriores, uma 

ao centro sobre a carena mediana e duas laterais, indo das proximidades do ápice do 

processo dorsal até as impressões musculares do metopídio. Proepimero e ápice do 

mesepimero vermelhos. Processo dorsal situado atrás da base dos processos ad- 

umerais; acuminado, reto e dirigido para cima, com ápice amarelo-claro. Processos 

ad-umerais com a face anterior preta, ao centro uma área clara, na base uma mancha 

vermelha que se projeta para a face posterior, amarelo-clara, com as margens pretas.

Macho. Menor e com processo dorsal ligeiramente defletido para trás, 

com os bordos castanho-escuro e ápice amarelo.



Material examinado:

COLÔMBIA: Macarena/Sansa, III. 1956, L. Richter leg., 15 9 e 2 cr, 

ZMUH; Rio Guay./Rosa Bianca (500 m), 8.II. 1941, L. Richter leg., 1 9, ZMUH.

EQUADOR: Holótipo 9 de U. erecta Goding, 1921 (USNM); Rio 

Bamba, sem data, E, Feyer leg., 2 9, ZMUH.

PERU: Shapajilla, V.1939, sem coletor, 4 9 e 7 o-,USNM-Coleção 

Funkhouser; Jauja/Satipo, VII. 1945, P. Paprzycki leg., 19, AMNH- Coleção F. 

Johnson; região de Moyobamba, 12.XII. 1925, sem coletor, 2 9, AMNH-Coleção- 

H. Bassler; Rio Santiago, 5.X. 1934, sem coletor, 1 9, AMNH-Coleção FI. Basseler; 

Rio Satipo, IV. 1944, P. Paprzycki leg., 1 9, AMNH-Coleção F. Johnson; Rio 

Tapiche, 15.X1I.1923, sem coletor, 1 9, AMNH-Coleção H. Bassler; região de 

Moyobamba, 12.XII.1925, sem coletor, 1 9, AMNH-Coleção H. Bassler; Rio 

Urubamba, 4.IH.1929, sem soletor, 5 9, AMNH; Tingo Maria, IX.1937, sem 

coletor, 1 cr, USNM-Coleção Funkhouser.

Localidade-tipo: Brasil.

Notas sobre os tipos: tipo de U. lativitta Walker não examinado, depositado no 

BMNH. Holótipo de U. erecta Goding em estado precário, sem cabeça, pema II 

direita, asa posterior esquerda e abdome.

Comentários: FUNKHOUSER (1927) listou U. lativitta Walker como sinônimo de 

ü. ataliba Fairmaire. GODING (1930) acrescentou um novo sinônimo, U. erecta 

Goding. METCALF & WADE (1965), mantiveram U. ataliba e seus sinônimos 

com o mesmo “status”.

Examinando o holótipo de U. erecta e comparando-o com a descrição de 

U. ataliba concluiu-se que se tratam de espécies diferentes, distinguidas pelo 

processo pronotal dorsal e processos ad-umerais. No DZUP um “slide” do holótipo 

de U. lativitta indicava ser esta idêntica a U. erecta. O envio de desenho desta 

última ao Museu Britânico, destacando os caracteres diagnósticos, para comparação
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com o holótipo de U. lativitta, mostrou que realmente tratavam-se da mesma 

espécie, sendo U. lativitta o nome válido e U. erecta seu sinônimo júnior.

A espécie apresenta variação na coloração das listras que podem ser 

vermelhas ou marrom-escuras, tendendo para o preto - nesses espécimens as 

tégminas são também mais escuras - e nas faces anteriores dos processos ad-umerais 

que podem ser totalmente escuras ou apresentar uma mancha clara, semi-circular, 

no centro ou, ainda, uma faixa clara na margem inferior.

Pela fonna e coloração do processo dorsal, a espécie aproxima-se de U. 

curvispina, diferindo desta pelos processos ad-umerais, cujas faces são pretas.

Umbonia lutea Funkhouser, 1922 

Fig. 70

Umbonia lutea Funkhouser, 1922:10; Funkhouser, 1927:101; Metcalf & 

Wade, 1965:548.

Medidas (mm): fêmea. Comprimento total: 13,83. Largura da cabeça: 3,00. 

Distância entre os processos ad-umerais: 6,33.

Caracteres diagnósticos: pronoto amarelo, sem listras divergindo do processo 

dorsal. Carena mediana com uma fma listra preta. Processo dorsal situado muito 

atrás da base dos processos ad-umerais, quase no meio do pronoto; acuminado, 

inclinado para trás e castanho-escuro nos dois terços apicais. Processos ad-umerais 

com uma mancha escura na extremidade da face anterior, que se extende à face 

posterior.

Rcdescrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas castanho- 

escuras na base, entre os ocelos e no limite do vertice com o pós-clípeo. Ocelos 

equidistantes entre si e dos olhos; situados logo acima da linha imaginária que passa 

pelo centro dos olhos. Pós-clípeo com carena pouco distinta.
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Pronoto grosseiramente pontuado, sem listras divergindo do processo 

dorsal. Carena mediana com uma fina listra preta, indo desde a base do metopídio 

até a extremidade do processo posterior. Processo dorsal situado muito atrás da base 

dos processos ad-umerais, quase no meio do pronoto; acuminado, carenado, 

inclinado para trás e castanho-escuro nos dois terços apicais. Processos ad-umerais 

com uma mancha escura na extremidade da face anterior, que se extende à face 

posterior.

Material examinado:

Pará tipo 9 de Umbonia lutea Funkhouser, 1922 do USNM- Coleção 

Fünkhouser.

Notas sobre o tipo: parátipo examinado em bom estado, sem os tarsos da pema I 

esquerda e da perna III direita. Na descrição original não e mencionado o número de 

exemplares da série-tipo, apenas a existência de holótipo, alótipo e parátipos.

Comentários: embora o autor coloque a espécie próximo de U  reclinata Germar, 

não encontrou-se evidências morfológicas que ancorem esta possibilidade. A 

ausência de listras ocorre também em U  articularia, mas não representa uma 

relação de proximidade, haja visto que a ausência de listras não constitui um caráter.

Umbonia reclinata (Germar, 1835)

Fig. 71

Hoplophora reclinata Germar, 1835:243.

Umbonia reclinata, Fairmaire, 1846:276; Funkhouser, 1927:101; Metcalf & 

Wade, 1965: 540, 550.

Umbonia funesta Stal, 1854:249.

Umbonia multiformis Walker, 1858:29.

Umbonia javanensis Buckton, 1901:87.
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Umbonia subclivata Buckton, 1901:88.
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Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 15,00/12,83. Largura da cabeça: 

4,17/3,50. Distância entre os processos ad-umerais: 8,67/6,50.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Colorido geral vermelho, com as listras 

amarelas.

Redescrição: fêmea. Colorido geral castanlio-avemielhado. Ocelos mais

aproximados entre si que dos olhos, situados sobre a linha imaginária que passa pelo 

centro dos olhos. Pós-clípeo não carenado.

Pronoto grosseiramente pontuado, vermelho, com quatro listras amarelas 

divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e uma para trás: a posterior 

larga sobre a carena mediana do processo posterior; das anteriorers, uma ao centro 

sobre a carena mediana e duas laterais alcançando a margem inferior dos processos 

ad-umerais e daí até os lóbulos pós-oculares. Metopidio com uma faixa transversal 

amarela próxima da cabeça. Processo dorsal situado muito atrás da base dos 

processos ad-umerais, quase ao meio do pronoto; curvo, com ápice preto e voltado 

para trás. Processos ad-umerais com a face anterior tendo uma mancha preta na 

margem superior; face posterior avermelhada, com faixa amarela na margem 

inferior, seguida por uma faixa preta que contorna o ápice e alcança a base.

Superfície inferior do tórax, abdome e pemas vermelhos. Tibias I e II 

com uma faixa preta transversal mediana, que se projeta para baixo, tangenciando a 

carena tibial posterior, atingindo a extremidade das tíbias. Tibias IU com uma 

mancha preta no terço médio. Tarsos escuros.

Material examinado:

MÉXICO: Vera Cruz (1.400 m), 14.Vffl.1982, Pe. Moure & Ayala leg., 

2 9 e 1 or, DZUP; Fort inVer., VII. 1954, N. L. Krauss leg., 4 9 e 2 or, USNM; 

Orizaba, IX. 1923, E. G. Smytli leg., 1 or, USNM; Sem etiqueta de procedência, 1 or, 

USNM.



GUATEMALA: Chichi, sem data, sem coletor, 2 cr, USNM. 

Localidade-tipo: México.

Notas sobre os tipos: extraviado.

Comentários: a coloração geral varia entre o vermelho e o marrom-avermelhado e 

as listras entre o amarelo e o laranja. Nas demais “quadrilineata”, ao contrário, a 

coloração geral é amarela e as listras vermelhas. Estas características tomam a 

identificação da espécie muito fácil, mesmo quando se tem em mãos apenas a 

descrição original, dispensando que se recorra a tipos que, inclusive, estão perdidos.

Umbonia signoreti Fairmaire, 1846 

Fig. 72

Umbonia signoreti Fairmaire, 1846:278; Funkhouser, 1927:102 (= U. 

articularia Buckton, 1903 [erro]; Metcalf & Wade, 1965:550 (= U. 

articularia Buckton, 1903 [erro].

Umbonia ataliba Buckton, 1901:84 (nec Fairmaire, 1946); Metcalf & Wade, 

1965:550

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 14,17/12,5. Largura da cabeça: 

3,80/2,58. Distância entre os processos ad-umerais: 7,83/6,33.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Metopídio sinuoso. Processo dorsal situado 

sobre a base dos processos ad-umerais; acuminado e com ápice ligeiramente 

curvado para trás. Processos ad-umerais com a face anterior preta; na base uma 

mancha vennelha que se projeta à face posterior amarela, com as margens pretas.
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Rcdcscrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas pretas e 

vermelhas. Ocelos um pouco mais aproximados entre si que dos olhos; situados logo 

acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, 

carenado longitudinalmente.

Pronoto pontuado, com quatro listras vermelhas divergindo do processo 

dorsal, três voltadas para frente e uma para trás sobre a carena mediana, não 

alcançando o ápice do processo posterior; das anteriores, uma ao centro sobre a 

carena mediana e duas laterais desde as proximidades do ápice do processo dorsal 

até as impressões musculares do metopídio, onde se unem transversalmente, através 

do sulco metopidial. Proepimero vermelho. Metopídio sinuoso. Processo dorsal 

situado sobre a base dos processos ad-umerais; triangular, quase tão largo na base 

quanto alto; acuminado e dirigido para cima, com ápice ligeiramente curvado para 

trás. Processos ad-umerais voltados para frente e face anterior preta; na base uma 

mancha vermelha que se projeta à face posterior amarelada e com as margens 

escuras.

Material examinado:

COLÔMBIA: Alban Cundinamarca (2000 m), 31. VIII. 1949, L. Richter 

leg., 6 9 e 3 or, ZMUH; La Vega (2100 m), 18.XI. 1949, L. Richetr leg., 16 9 e 2 cr, 

ZMUH; Rio Guejar (380-420 m), I, 1951, L. Richter leg., 1 <r, ZMUH; Huila (2300 

m), 22.VI. 1984, Mesemberg leg., 1 9 e 1 or, LUND.

Localidade-tipo: Colômbia.

Notas sobre os tipos: não examinados. Exemplares estudados por Fairmaire, 

depositados no MNFIN-Coleção Signoret.

Comentários: a espécie foi identificada pela descrição e desenho originais. Difere 

das demais quadrilineata pelo processo dorsal triangular, quase tão largo na base 

quanto alto e pela posição que este processo ocupa no pronoto, situando-se sobre a 

base dos processos ad-umerais.
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Umbonia struempeli sp. n.

Fig. 73
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Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 13,33/11,17. Largura da cabeça: 

3,00/2,56. Distância entre os processos ad-umerais: 7,08/5,50.

Caracteres diagnósticos: quadrilineata. Processo dorsal acuminado, ligeiramente 

inclinado para trás e preto na metade apical. Processos ad-umerais com a face 

anterior preta e na base uma mancha vermelha; face posterior preta na metade 

apical, na metade basal amarelo-claro.

Descrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas vermelhas. Ocelos 

mais aproximados entre si que dos olhos; situados logo acima da linha imaginária 

que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso e carenado medianamente.

Pronoto grosseiramente pontuado, com quatro listras vennelhas 

divergindo do processo dorsal, três para frente e uma para trás: a posterior sobre a 

carena mediana do processo posterior não alcançando o seu ápice; das anteriores, 

uma ao centro sobre a carena mediana e duas laterais, indo das proximidades do 

ápice do processo dorsal ate às impressões musculares do metopídio. Processo 

dorsal situado atrás da base dos processos ad-umerais, acuminado, ligeiramente 

inclinado para trás e preto na metade apical. Processos ad-umerais com a face 

anterior preta e na base uma mancha vermelha; face posterior preta na metade 

apical, na metade basal amarelo-aclaro.

Superfície inferior do tórax, abdome e pemas amarelos.

Macho. Menor, processo dorsal discretamente defletido para trás, com os 

bordos castanho-escuros e o ápice amarelo.

Etimologia: espécie dedicada ao Dr. Hans Strümpel do ZMUH.

Material examinado:

Holótipo 9. BRASIL: Espírito Santo, sem data, Staudinger leg., ZMUH.



Pará tipo or com os mesmos dados do holótipo.
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Notas sobre os tipos: holótipo sem as pemas I e II direitas e abdome parcialmente 

destruido. Parátipo em excelente estado.

Comentários: o material examinado, aqui entendido como exemplares de uma 

espécie nova, foram anteriormente identificados por Staudinger como Umbonia 

ataliba. A espécie realmente aproxima-se desta, porém é fácilmente separada pelo 

processo dorsal: em U. ataliba esta estrutura, na metade distai, é acentuadamente 

curvada para trás e vermelha e em U. striiempeli o processo dorsal é declinado para 

trás, mas não curvado e tendo a metade apical preta.
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Figura 66. Unibonia articularia Buckton, 1901. Fêmea.
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Figura 67. Umbonia atallba Fairmaire, 1846. Fêmea.
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Figura 68. Umbonia curvispina Stal, 1869. Fêmea.
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Figura 69. Umbonia lativitta Walker, 1851 sp. rcval.. Fêmea.
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4.0 mm

Figura 70. Umbonia lutea Funkhouser, 1922. Fêmea
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4 .0  mm

Figura 71. Umbonia reclinata (Germar, 1835). Fêmea.
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Figura 72. ümbonia signoreti Fairmaire, 1846. Fêmea.
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Figura 73. Umbonia struempeli sp. n. Fêmea.



COMPLEXO -spin osa
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Umbonia amazili Faimiaire, 1846

Umbonia amazili Faimiaire, 1846:277; Funkhouser, 1927:98; Metcalf & 

Wade, 1965:541.

"U. amazili - Amérique boréale. Long. 0,012.

Flavo-pallens, nitida, linea media rubescente.

Jaune, quelquefois pâle; corne du protliorax aigüe, mais non aciculée, conique, 

à peine recourbée, de chaque côté du sommet une carène rouge qui n'atteint pas la 

base de la corne; ligne médiane rouge, ayant de chaque côté, au-dessus de la tête, 

une band obscure; épaules peu aigües, ayant un point noir à l'extrémité. Coll. du 

Muséum, Guérin."

Comentários: em todo o material examinado do gênero, não se encontrou nenhum 

exemplar que pudesse ser identificado como U. amazili. Nada existe além da 

descrição de Fairmaire; jamais foi publicado um desenho da espécie. Os autores que 

anteriormente se referiram à espécie, aparentemente nunca tiveram acesso a ela, pois 

em seus trabalhos, não se encontra menção a respeito. O exemplar ou exemplares 

estudados por Fairmaire, ao que tudo indica, se encontra(m) depositado(s) no 

MNHN, porém esta instituição jamais deu qualquer informação sobre os 

espécimens.

Entre os exemplares de Umbonia enviados pelo USNM, haviam algumas 

íèmeas de U. crassicornis Amyot & Serville, identificadas por Funkhouser, como 

U. amazili. Sabe-se que U. crassicornis é a espécie do gênero com o maior número 

de sinônimos, em virtude da intensa variação que pode apresentar, sobretudo nas 

fêmeas. Estes exemplares, identificados por Funkhouser, como U. amazili, 

correspondem, em linhas gerais, à descrição dada por Faimiaire. Assim é possível 

que se trate de mais um sinônimo de U. crassicornis, entretanto como somente o



exame do material estudado por Fairmaire pode resolver, de fornia definitiva, a 

questão, a espécie é aqui considerada válida.

Umbonia crassicornis (Amyot & Serville,1843)

Fig. 74

Physoplia crassicornis Amyot & Serville, 1843:543.

Physoplia nigrata Amyot & Serville, 1843: 543.

Umbonia nigrata, Fairmaire, 1846:275.

Umbonia crassicornis, Fainnaire, 1846:275; Funkhouser, 1927:99-100;

Metcalf & Wade, 1965:542.

Umbonia orozimbo Fairmaire, 1846:277.

Physoplia media Walker, 1851 d:516.

Physoplia intermedia Walker, 1858:66.

Umbonia decorata Walker, 1858:130.

Umboniapicta Walker, 1858:3.

Umbonia orizabae Fowler, 1894b:37.

Physoplia peracea Griffmi, 1895:3.

Physoplia camerani Griffmi, 1895:3.

Umbonia ermanni Griffmi, 1895:6 [syn. n.].

Umbonia media, Buckton, 1901:85.

Umbonia octolineata Goding, 1930:9 [syn. n.].

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 15,17/10,50-11,67/9,00. 

Largura da cabeça: 3,67/2,8- 3/3,08/2,50. Distância entre os processos ad-umerais: 

8,42/5 ,67-5,83/4,17.

Caracteres diagnósticos: hexalineata ou octolineata. Processos dorsal pontiagudo 

nos machos e com o ápice frequentemente truncado. Processos ad-uinerais com
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mancha preta na metade apical da face anterior, na base uma pequena mancha 

vermelha; face posterior avermelhada e com a margem superior preta.

Redescrição: fêmea. Colorido geral variando do verde ao amarelo-pálido. Cabeça, 

na maioria das vezes, sem manchas. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si 

que dos olhos e situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos 

mesmos. Pós-clípeo piloso e não carenado longitudinalmente.

Pronoto grosseiramente pontuado e com seis ou oito listras vermelhas, 

laranjas ou castanhas divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e três 

ou cinco para trás. As médias ao longo da carena mediana, indo das proximidades 

da cabeça até o ápice do processo posterior; as duas látero-anteriores largas, 

atingindo as impressões musculares do metopídio; as látero-posteriores, até próximo 

das margens laterais do pronoto. Processo dorsal situado atrás da base dos processos 

ad-umerais; pontiagudo, dirigido para cima, reto, ou ligeiramente curvado para trás; 

com carena lateral avermelhada, laranja ou marron amarelada, que coincide com as 

listras látero-posteriores. Processos ad-umerais com mancha preta na metade apical 

da face anterior e na base uma pequena mancha vermelha; face posterior 

avermelhada, com a margem superior preta.

Macho. Menor, algumas vezes quase que completamente negro. Processo 

dorsal pode ser semelhante ao da fêmea ou muito desenvolvido e truncado no ápice, 

ligeiramente voltado para trás, dilatado lateralmente ou ligeiramente globoso.

Material examinado:

Holótipo cr de Umbonia camerani Griffmi, 1895 do MRSN.

Holótipo 9 de Umbonia ermanni Griffmi, 1895 do MRSN.

Holótipo 9 de Umbonia octolineata Goding, 1930 do AMNH.

Paralcctótipos 1 9 e 1 cr de Umbonia oryzabae Fowler, 1894 do BMNPf 

(Designados por Broonfield, 1979).

BRASIL: Bahia, sem data, Moricand leg., 1 9, MRSN-Coleção Spinola.

COLÔMBIA: Alto Rio Opon/San Vicente de Chucuri (760 m), 

21.XI. 1942, L. Richter leg., 8 9 e 1 cr, ZMUF1; Alto Rio Opon/San Vicente (900
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m), 2.XII.1942, L. Richter leg., 6 9 e U ,  ZMUH; Cartagena, 16.XI.1973, D. 

Engleman leg., 1 9, USNM; Rio Guayuriba/Buena Vista (1200 m), 22.XII. 1942, L. 

Richter leg., 1 9 e 3 or, ZUMH; Valle Felida, 20.X. 1977, Garcia leg., lor, DZUP;

COSTA RICA: Alajuela/ Reserv. Nac[ional], V. S. Cano Negro (20 m), 

4-15.XU. 1992, K. Martinez leg., 11 9, INBIO; Guanacaste/Barra Honda (100 m - 3 

Km NO de Nacaome), VII. 1993, M. Reyes leg., 9 9, INBIO; Guanacaste/ 

Cuajiniqui/Est. Murcielago (8 Km SW 85°43’59” W 10°53,08”N), II. 1989, GNP 

Biodiversity survey 18 9 e 7 or, INBIO; Guanacaste/Estac[äo] Experimental 

Horizontes (100-150 m), 27.VI a 2.VII. 1993, C. Moraga leg., 8 9 e 1 9, INBIO; 

Guanacaste/Est. Maritza (lado oeste do Vulcão Orosi-600m), VIII. 1990, II Curso 

para taxonomos, 4 9 e 2 o', INBIO; Guanacaste/Finca Yafa (300 m), 8-26.1.1993, E. 

López, 2 9 e 6 o-, INBIO; idem, 12-14.1991, C. Cano leg., 2 9, INBIO; 

Guanacaste/Finca Jenny (30 Km N de Liberia - 85034’27” W 10°5r55” N), 

X.1988, GNP Biodiversity survey, 45 9 e 27 o', INBIO; ibidem, DC. 1988, GNP 

Biodiversity survey, 42 9 e 10 or, INBIO; ibidem, XII. 1988, GNP Biodiversity 

survey, 1 9 e 1 or, INBIO; Guanacaste/Finca Jenny ( 30 Km N de Liberia), 5- 

6.VIII. 1993, E. Araya leg., 2 9, INBIO; ibidem, 9 9 e 7 or, INBIO; Guanacaste/La 

Cruz/Cerro e Flacha (300 m - 12 Km SE), 1 9, INBIO; Guanacaste/Parque 

Nac[ional] Barra Honda (100 m), XI. 1993, M. Reyes leg., 1 9 e 4 or, INBIO; 

Guanacaste/Parque Nac[ional] Guanacaste/Los Aknendros, 28.111.1992, M. Reyes 

leg., 1 9, INBIO; ibidem, 24.VIII. 1992, E. Lopez leg., 2 9, INBIO; ibidem, 

23.IX.1992, E. Lopez leg., 4 9 e 2 o-, INBIO; ibidem, 11-30.VI. 1993, E. Lopez leg., 

2 9 e 4 or, INBIO; Guanacaste/Parque Nac[ional] Guanacaste/Est[ação] Santa Rosa 

(300 m), VH! 1990, II Curso para Taxonomos, 1 9, INBIO; Gaunacaste/Parque 

Nacfional] Paio verde (10 m), 10-20.11.1993, U. Chavarria leg., 4 9 e 2 or, INBIO; 

Limóm/Resjerva]. Biol[ógica] Hitoy Cerere (100 m), 24.VIII a 16.IX.1993, G. 

Carballo leg., 7 9 e 2 o', INBIO; ibidem, 15-27.11.1993, G. Carballo leg., 6 9 e 3 or, 

INBIO; Parque Nac[ional] Santa Rosa, 14.XU. 1975, V. G. Becker, 2 9, DZUP; 

Puntarenas/R. B. Monteverde/San Luis (1.040 m), X.1992, Z. Fuentes leg., 3 9 e 2 

or, INBIO; San José/Montes de Oca (1.300 m), 18.1. 1988, L. F. Jiron leg., 14 9 e 5
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o', MXJCR; Santo Domingo/Heredia (1.150 m - 5 Km de Heredia), 6.III.1963, W. 

Ramirez leg., 11 9 e 3 o', MUCR;

EL SALVADOR: San Salvador, 24.VR. 1972, R. R. & M. E. Murray 

leg., 1 9, DZUP.

HONDURAS: La Lima, 14-19.X. 1970, Carlos Evera leg., 1 9, USNM. 

MÉXICO: Acapulco, 18.VIII. 1938, L. J. Lypovsky leg., 3 cr, NCSU; 

Cuernavaca, VIII. 1938, L. J. Lipovsky leg., 7 o', NCSU; ibidem, Chilpancingo, 

30.XI.1966, N. L. H. Krauss leg., 1 9, NCSU; ibidem, sem data, N. L. H. Krauss 

leg., 19, NCSU; Morelia, 31. VIII. 1938, L. J. Lipovsky leg., 2 or, NCSU; Nayarit./8 

M. N. Tepic, 25. VII. 1954, M. Cazier, W. Gertsch & Bradts leg., 1 9 e 9 or, AMNH; 

S. Jesus Caranza (Rt. 185, Km 110), 8.VI. 1966, Flint & Ortiz leg., 39, USNM; SLP 

El Salto, 5.VI.1966, O. S. Flint leg., 19, NCSU; ibidem, 8.Vm.l966, O. S. Flint 

leg., 19, USNM; Tamazunchale/San Luis Potoso, 20.V. 1952, M. Cazier, R. 

Schrammel leg., 12 9 e 1 or, AMNH; México-Central, sem data, sem coletor, 2 9, 

USNM-Coleção Funkhouser; sem local de procedência, sem data, sem coletor, 1 9 e 

1 or, MRSN - Lefèbvre-Coleção Spinola; sem local de procedência, sem data, sem 

coletor, 2 9, MRSN - Lefèbvre & Deyrolles-Coleção Spinola.

PANAMÁ: 14-16. VI. 1925, sem coletor, 10 9 e 9 or, AMNH; sem local 

de procedência, 1934, Zetek leg., 3 9, USNM; Barro Colo[rado] (Zona do Canal), I-

III. 1944, Zetek leg., 4 9, USNM.

PORTO RICO: Santurce, V.1971, Sonia Goicochea leg., 3 9, USNM. 

USA: Fla./Fort Lauderdale, Broward Co., 15.XI. 1951, R. C. Casselberry 

leg., 6 9, AMNH; Fla./St. Petersburg, XI. 1955, Frisbecc Sanders, 2 9, AMNH; 

Flórida, 3.1.1965, E. G. Riley leg., 1 9 e 5 9, DZUP; ibidem, IX. 1953, F. G. Butcher 

leg., 20 9 e 14 or, NCSU; ibidem, 6.1.1975, E. G. Riley leg., 2 9, DZUP; ibidem 

9.1.1975, E. G. Riley leg., 1 9, DZUP; ibidem, 3.VI. 1975, E. G. Riley leg., 2 9, 

NCSU; ibidem, 6.VI. 1975, E. G. Riley, 2 er, NCSU; ibidem, 28.IV. 1982, T. J. 

Henry & A. G.Wheeler leg., 1 9, NCSU; ibidem, 16.X.1951, Wolfenberger leg., 1 

9, USNM; ibidem, 8.VII. 1987, C. H. Dietrich leg., 9 9 e 8 or, NCSU; Dode 

Colorado, VII. 1977, C. A. Hopkins, 1 or, NCSU.
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Localidade-tipo: México.
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Notas sobre os tipos: não examinados. Depositados no NHRS.

Comentários: entre o material examinado, um exemplar fêmea e o tipo de U. 

camerani Griffmi, 1895, ambos do MRSN, tinha como local de procedência o 

Brasil, sendo o primeiro da Bahia e o segundo de Truqui (?), porém muito 

provavelmente trata-se de um equívoco, pois a área de ocorrência da espécie vai da 

Colômbia até a região sul dos Estados Unidos.

O número elevado de sinônimos é creditado a grande variação que a 

espécie apresenta, tanto que AMYOT & SERVILLE (1843), na mesma página do 

trabalho em que descreveram Physoplia crassicornis, a partir de um macho, 

descreveram outro macho como P. nigrata. WALKER (1858) também descreveu 

na mesma página duas variações da fêmea como espécies distintas: U. picta e U. 

decorata. Um novo sinônimo é aqui acrescentado, U. octolineata, cujo exame do 

holótipo mostrou que tratava-se de uma variação da fêmea. O exame também de 

dois paralectótipos de t/. orizabae comprovou ser mais uma variação da fêmea. 

PELAEZ (1941) apresentou um grande número de desenhos de variações que 

podem ocorrer em U. crassicornis. Devido a esta variação, que de alguma forma 

tem conturbado a identificação da espécie, os desenhos aqui apresentados foram 

realizados a partir de exemplares do material examinado, considerando, entre 

machos e fêmeas, aqueles que contemplavam as variações mais representativas

A existência no DZUP de “slides” dos tipos de U. nigrata Amyot & 

Serville, U, orozintbo Fainnaire, U. media Walker, U. intermedia Walker, U. 

decorata Walker e U. picta Walker confirma, para estas espécies, o “status” de 

sinônimos juniores de U. crassicornis Amyot & Serville.

Pela distribuição das listras no pronoto, a espécie assemelha-se a U. 

gladius Fairmaire, diferindo desta pelo processo dorsal, cônico.



Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 20,17/15,83. Largura da cabeça: 

4,0/3,17. Distância entre os processos ad-umerais: 8,50/6,58.

Caracteres diagnósticos: hexalineata. Pronoto com listras marrons, as látero- 

anteriores e látero-posteriores fundidas em todo o processo dorsal, divergindo na 

metade lateral do pronoto. Processo dorsal situado muito atrás da base dos processos 

ad-umerais, mais ou menos ao meio do pronoto; marron-escuro, carenado, 

ácuminado e curvado para trás.

Descrição: holótipo fêmea. Colorido geral amarelado e com listras marrons. Cabeça 

com manchas marron-escuras. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados 

logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, 

carena longitudinal pouco distinta.

Pronoto grosseiramente pontuado, com seis listras marrons divergindo do 

processo dorsal, três voltadas para frente e três para trás: as médias ao longo da 

carena mediana, indo das proximidades da cabeça até o ápice do processo posterior; 

as látero-anteriores e látero-posteriores fundidas em todo processo dorsal, divergindo 

a partir da metade lateral do pronoto; as primeiras indo até as impressões musculares 

do metopídio onde se unem transversalmente através do sulco metopidial; as 

segundas curtas e largas, indo até as proximidades das margens laterais do pronoto. 

Processo dorsal marron-escuro, carenado lateralmente, acuminado e curvado para 

trás; situado muito atrás da base dos processos ad-umerais, mais ou menos no meio 

da distância entre a base das tégminas e o ápice do processo posterior. Processos ad- 

umerais com a face anterior marron; face posterior com ápice e margens marrons- 

escuras.

Superfície inferior do tórax, pemas e abdome marron-amarelados.

Tégminas castanhas com veias mais escuras.
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Umbonia formosa sp.n.

Fig. 75



Macho. Menor, colorido geral amarelo, sendo pretas as listras e manchas 

do pronoto e das tégminas.

Etimologia: do lat. formosu (de fomia agradável: referente ao aspecto geral da 

espécie)

Material examinado:

Holótipo 9. Sem etiqueta de procedência, DZUP.

Parátipo <r. BOLÍVIA: Cristal Mayo, 23.Vffl.1949, L. E. Pena leg.,

NCSU.

Notas sobre os tipos: holótipo fêmea em bom estado, margem anterior da tégmina 

esquerda próximo ao ápice, quebrada e parte superior do pigóforo, destruída.

Comentários: a espécie pertence ao grupo das hexalineatas sendo facilmente 

distinta pela coloração, fusão das listras látero-anteriores e látero-posteriores e pela 

forma do processo dorsal.

Embora o processo dorsal guarde semelhança com o de U. lutea, as 

espécies não devem ser próximas, pois hexalineata é um agrupamento bem definido, 

do qual, certamente, U. lutea não faz parte.

Umbonia gladius Fairmaire, 1846 

Fig. 76

Umbonia gladius Fairmaire, 1846:275; Funkhouser, 1927:100; Metcalf & 

Wade, 1965:547 

Enchotype [Vc] gladius, Buckton, 1902:105.
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Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 16,5/10,83. Largura da cabeça:

4,08/3,58. Distância entre os processos ad-umerais: 8,75/6,67.



Caracteres diagnósticos: pronoto com seis listras divergindo do processo dorsal: as 

látero-anteriores largas, surgindo abaixo da base do processo dorsal e indo até as 

impressões musculares do metopídio onde se unem transversalmente. Processo 

dorsal sub-espatulado, comprimido lateralmente, reto, dirigido para cima, preto no 

terço apical e carenado lateralmente.

Rcdescrição: fêmea. Colorido geral alaranjado. Cabeça com manchas castanhas. 

Ocelos um pouco mais aproximados entre si que dos olhos; situados sobre a linha 

imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo castanho, piloso e não 

carenado.

Pronoto grosseiramente pontuado, com seis listras castanho-ferruginosas, 

divergindo do processo dorsal, três voltadas para frente e três para trás: as médias ao 

longo da carena mediana, indo das proximidades da cabeça até o ápice do processo 

posterior; as látero-anteriores, alargadas, surgindo abaixo da base do processo dorsal 

e indo até as impressões musculares do metopídio, onde se unem transversalmente, 

através do sulco metopidial; as látero-posteriores, indo do processo dorsal, até 

próximo das margens laterais do pronoto. Processo dorsal situado atrás da base dos 

processos ad-umerais; largo, comprimido lateralmente, reto, dirigido para cima, 

preto no terço apical, com carena lateral contínua com a listra látero-posterior. 

Processos ad-umerais com a face anterior preta; na base uma faixa castanho- 

ferruginosa que se projeta para a margem lateral do pronoto; face posterior 

castanho-ferruginosa, com as margens pretas.

Superfície inferior do tórax e abdome castanho-amarelados, pernas um 

pouco mais escuras.

Material examinado:

VENEZUELA: alto Rio Guazare (400 m), 13-20.IV. 1973, Bordón leg., 

2 9, Coleção Bordón.

MÉXICO: Valadolid/Yucatan, sem data, Guamer leg., 2 9, BMNH; 

Temax/N. Yucatan, sem data, Guamer leg., 1 9, BMNH.
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Localidade-tipo: não indicado.

Notas sobre os tipos: não examinados. Depositados no MNHN.

Comentários: a espécie foi identificada seguindo apenas a descrição original, haja 

visto que não se obteve exemplares-tipo para comparação. É possível que trate-se de 

mais uma variação de U. crassicornis Amyot & Serville, da qual ela se separa 

apenas pelo processo dorsal sub-espatulado. O exame de tipos e de séries compostas 

por muitos indivíduos, assim como a descoberta da localidade-tipo, seriam muito 

importantes paia se estabelecer tal correlação. Na ausência dessas infomiações, as 

espécies são aqui mantidas separadas.

Umbonia pyramidalis Fainnaire, 1846 sp. reval.

Fig. 77

Umbonia pyramidalis Fainnaire, 1846: 277; Funkhouser, 1927:101; Metcalf 

& Wade, 1965:542, (= Physoplia crassicornis Amyot & Serville, 1843).

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 14,50/10,67. Largura da cabeça: 

3,17/2,50. Distância entre os processos ad umerais: 7,58/5,00.

Caracteres diagnósticos: hexalineata. Processo dorsal piramidal, ápice dirigido 

para cima e com os bordos pretos. Processos ad-umerais com as margens da face 

anterior contornadas por uma mancha preta e na base uma faixa vermelha.

Rcdcscrição: fêmea. Colorido geral amarelo. Cabeça com manchas vennelhas. 

Ocelos equidistantes entre si e dos olhos, situados logo acima da linha imaginária 

que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso e carenado medianamente.

Pronoto grosseiramente pontuado, com seis listras vermelhas divergindo 

do processo dorsal, três voltadas para frente e três para trás: as medianas ao longo da



carena mediana, indo das proximidades da cabeça até o ápice do processo posterior; 

as duas látero-anteriores atingindo as impressões musculares do metopídio; as 

látero-posteriores até próximo das margens laterais do pronoto. Proepimero e ápice 

do mesepimero vermelhos. Processo dorsal situado atrás da base dos processos ad- 

umerais; curto, piramidal, ápice dirigido para cima e preto nos bordos. Processos ad- 

umerais com as margens da face anterior contornadas por uma mancha preta; na 

base uma faixa vermelha que se projeta em direção ao metopídio; face posterior 

amarela, com o contorno das margens também preta.

Macho. Menor, semelhante à fêmea.

Material Examinado:

BOLÍVIA: La Paz/Peia Nor Jungas/Coroica, XII. 1949, Martinez leg., 1

cr, ZMUH.

COLÔMBIA: sem data, Bouquet leg., 2 9, MRSN-Coleção Spinola; 

Guayata (1675 m), 18.X. 1940, L. Richter leg., 28 9 e 4 cr, ZMUH; sem local, sem 

data, L. Richetr leg., 3 9, ZMUH; Rio Guay[uriba]/Rosa Blanca (500 m), 8.11.1941, 

L. Richter leg., 2 9, ZMUH; Rio Guay[uriba]/ Meta/Ocoa/Guamal (500-600 m), 

18.7.1958, L. Richter leg., 2 9, ZMUH; Rio Guay./Buena Vista (1285 m),

31.XII. 1942, L. Richter leg., 1 9, ZMUH; Rio Guayuriba/Cano Grande (500-700 

m), 8.VHI.1941, L. Richter leg., 3 9, ZMUH; Rio Guayuriba/Ocoa (450 m), 

6.IX.19.1944, L. Richter leg., 1 9, ZMUH; El Olvido (2100 m), 10.IX.1943, L. 

Richter leg, 3 9, ZMUH; Salento (caldas) (1200 m), 17. VII. 1939, L. Richter leg., 1 

9, ZMUH; Fusagasuga (1940 m), 8. VIII. 1948, L. Richter leg., 1 9, ZMUH.

EQUADOR: Banos, V.1939, sem coletor, 1 cr, NCSU-Coleção 

Funkhouser; S. Domingo, X.1981, G. Onore leg., 2 cr, BMNH; ibidem, IV. 1982, G. 

Onore leg., 4 9, MRSN.

VENEZUELA: sem data, sem coletor, 1 cr, NCSU-Coleção Funkhouser; 

Merida, sem data, sem coletor, 23 9 e 9, ZMUH; Maracay/Rancho-Grande, 22. VII-

6.VIU. 1987, H. Strümpel leg., 1 9, ZMUH; Ibidem, 22-30.11.1983, H. Strümpel 

leg., 25 9 e 9 cr + 19 nimfas, ZMUH.

245



246
Localidadc-tipo: Brasil.

Notas sobre os tipos: não examinados.

Comentários: FUNKHOUSER (1927) incluiu a espécie entre as consideradas 

válidas para o gênero. METCALF & WADE (1965) colocaram a espécie em 

sinonimia de U. crassicornis, porém as espécies são inteiramente diferentes o que 

justifica a proposta de revalidar U. pyramidalis.

Pela disposição das faixas no pronoto a espécie aproxima-se de U. 

spinosa, diferindo destas pelo processo dorsal piramidal, com manchas escuras nos 

bòrdos.

Umbonia richteri sp. n.

Fig. 78

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 13,5/11,00. Largura da cabeça: 

3,08/2,44. Distância entre os processos ad-umerais: 7,33/5,58.

Caracteres diagnósticos: hexalineata. Pronoto convexo, sem processo dorsal e com 

discreta elevação. Listras látero-anteriores e látero- posteriores fundidas

Rcdcscrição: fêmea. Colorido geral amarelado. Cabeça com manchas vermelhas e 

escuras pouco definidas. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados logo 

acima da linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo piloso, com 

uma mancha preta circular na base e carenado longitudinalmente.

Pronoto grosseiramente pontuado, com seis listras marrons, três voltadas 

para frente e três para trás: as medianas ao longo da carena mediana; indo das 

proximidades da cabeça até o ápice do processo posterior; as látero-anteriores e 

látero-posteriores fundidas. Processo dorsal ausente, substituido por uma discreta 

elevação. Processos ad-umerais com a face anterior vermelha; face posterior 

amarela.



Macho. Menor, semelhante à fêmea.
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Etimologia: espécie dedicada ao Dr. Leopoldo Richter (in memoriari).

Material examinado:

Holótipo 9. COLÔMBIA: Guayata/Boyaca (1.678 m), 18.X.1940, L. 

Richter leg., ZMUH.

Pará tipos 5 9 e 8 <y com os mesmos dados do holótipo, ZMUH.

Notas sobre os tipos: em ótimo estado.

Comentários: a espécie é a única do gênero que não apresenta processo dorsal, o 

qual está representado por apenas uma discreta elevação. Embora apresente apenas 

uma listra lateral de cada lado do pronoto, a espécie é enquadrada no grupo das 

hexalineatas, pois fica entendido que a elevação do processo pronotal dorsal é que 

eleva consigo as listras laterais ao ponto de dividi-las ao meio, determinando uma 

listra látero-anterior e outra látero-posterior.

Umbonia spinosa (Fabricius, 1775)

Fig. 79

Membracis spinosa Fabricius, 1775:675.

Cicada spinosa, Sulzer, 1776:88.

Membracis armata Olivier, 1792: 663.

Centrotus spinosus; Fabricius, 1803:17.

Hemiptycha spinosa, Germar, 1833:177.

Hoplophora spinosa; Germar, 1835:243.

Umbonia spinosa; Burmeister, 1835:138; Funkhouser, 1927:102; Metcalf & 

Wade, 1965:551.

Umbonia reducía Walker, 1851: 520 syn. n.
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Umbonia terribilis Walker, 1858:66 syn. n.

Umbonia rectispina Stal, 1869b:265 syn. n.

Umbonia sórdida Goding, 1930:10.

Umbonia immaculata Funkhouser, 1943: 463, syn. n.

Medidas (mm): fêmea/macho. Comprimento total: 15,83/12,83. Largura da cabeça: 

3,25/2,75. Distância entre os processos ad-umerais: 8,00/6,67.

Caracteres diagnósticos: hexalineata. Processo dorsal acuminado, cônico, com o 

bordo anterior elevando-se suavemente até o ápice.

Descrição: colorido geral, amarelo. Ocelos ligeiramente mais aproximados entre si 

que dos olhos, situados logo acima da linha imaginária que passa pelo centro dos 

olhos. Pós-clípeo piloso e carenado.

Pronoto grosseiramente pontuado, com seis listras vermelhas divergindo 

do processo dorsal, três voltadas para frente e três para trás: as medianas ao longo da 

carena mediana, indo das proximidades da cabeça até o ápice do processo posterior; 

as látero-anteriores atingindo as impressões musculares do metopídio e as látero- 

posteriores até próximo das margens do pronoto. Proepimero vermelho. 

Mesepimero amarelo, com ápice vermelho e a base castanho-avermelhado. Processo 

dorsal situado atrás da base dos processos ad-umerais; acuminado, com ápice 

amarelo e ligeiramente curvado para trás: bordo anterior elevando-se suavemente até 

o ápice. Procesos ad-umerais com a face anterior amarela e mancha vermelha 

projetada transversalmente até as impressões musculares; face posterior amarela. 

Superfície inferior do tórax, abdome e pemas castanho-amarelados.

Material examinado:

Holótipo 9 de U. rectispina Stal, 1869 do NHRS.

Holótipo 9 de U immaculata Funkhouser, 1943 do USNM.

Holótipo 9 de U. sórdida Goding, 1930 do AMNH.



BRASIL: sem data, sem coletor, 3 9, MRSN-Coleção Spinola; Tefe, 

X.1924, sem coletor, 10 9 e 7 or, AMNH-Coleção H. Bessler; ibidem , X.1925, sem 

coletor, 4 9 e 1 cr, AMNH-Coleção H. Bessler; Espírito Santo/Santa Tereza,

IV. 1964, C. T. & C. Elias, 25 9 e 4 cr, DZUP; ibidem, 28.Vffl.1964, C. T. & C. 

Elias, 7 9 e 3 o-, DZUP; ibidem, 5.VI. 1964, C. Elias, 33 9 e 2 cr, DZUP; Ibidem 

19.1.1966, C. Elias, 1 cr, DZUP; Ibidem, 8.1.1966, C. Elias, 1 9, DZUP; 15. 

X3.1967, C. Elias, 1 9, DZUP; ibidem, 22-31.1.1968, C. T. & C. Elias leg., 19 9 e 4 

cr, DZUP; Mato Grosso, Três Lagoas, 27.111.1970, F. Lane leg., 10 9 e 2 cr, DZUP; 

Paraná/Londrina, sem data, sem coletor, 19, ZMUH; Santa Catarina, sem data, 

Hansa Humboldt leg., 4 9, ZMUH; ibidem, 11.XI. 1912, Bezirk Humboldt leg., 22 9 

e 13 er + 2 ninfas, ZMUH; ibidem, sem data, sem coletor, 14 9 e 8 er, ZMUH; Santa 

Catarina/Corupa, XL 1944, Hans lt leg., 1 9, AMNH; Idem, XU. 1945, A. Maller 

leg., 1 9, AMNH- Coleção F. Johnson.

COLÔMBIA: Rio Guayuriba/Canö Grande (500-700 m), 26. VIII. 1941, 

L. Richter leg., 19, ZMUH; Rio Guayuriba (550 m), 10.X1I.1941, L. Richter leg., 5 

9, ZMUH; La Lechera/alto Rio Opon (900 m), 20.X13.1945, L. Richter leg., 6 9 e 6 

er, ZMUH; ibidem, 9.XII.1945, L. Richter leg., 11 9, ZMUH; La Lechera/alto Rio 

Opon (850 m), 21.XII. 1945, L. Richter leg., 1 9, ZMUH; La Lechera/alto Rio Opon 

(900 m), 9.XÜ.1945, L. Richetr leg., 2 9 e 2 er, ZMUH; Cund./El Penon, 3.XI.1940, 

L. Richter leg., 49 9 e 27 <r, ZMUH; Rio Guayuriba (520 m), 8.VIII. 1941, L. 

Richter leg., 6 9 e 1 cr, ZMUH; Araracuara, IV. 1951, L. Richter leg., 32 9 e 2 or, 

ZMUH.

COSTA RICA: Heredia/Parque Nac[ional]. Braulio Carrilo/Est[ação] 

Magasay (200 m), IX. 1990, R. Aguilar leg., 11 9, INBIO; Alajuela/Cano 

Negro/Playuelas, 1-18.II. 1194, Martinez leg., 5 9, INBIO.

EL SALVADOR: Santa Tecla, 7. VI. 1954, Berry leg., 1 9, USNM. 

GUATEMALA: Quezaltenango, VII. 1933, sem coletor, 16 9, ZMUH. 

GUIANA: R. Kuyuwini, 22.XI.1931, W. G. Hassler leg., 1 9, AMNH. 

HONDURAS: Lago Yojoa, 19.VE. 1974, O'Brien & Marshall leg., 1 9,

BMNH.
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MÉXICO: Chiapas, VIII. 1953, F. Hartig leg., 15 9 e 4 o-, MRSN; 

Oax./Monte Alban, 30.VI. 1955, P. & C. Vaurie leg., 29 e 3 cr, AMNH.

PANAMÁ: Darien. IV. 1924, sem coletor, 3 9, USNM.

PERU: Rio Napo, 6.VI. 1920, sem coletor, 12 9 e 3 cr, USNM-Coleção 

Funkhouser; Tingo Maria, 25.VI. 1974, Bordón leg., 1 9 e 1 cr, Coleção Bordón; 

Satipo, IV. 1944, P. Paprzycki leg., 1 &, AMNH-Coleção F. Johnson; Jauja/Satipo, 

XII. 1944, P. Paprzycki leg., 3 9, AMNFI- Coleção F. Johnson; Quilabamba Cuzon, 

16.ni. 1947, J. C. Pallister leg., 1 9, AMNH- Coleção Frank Johnson; região de 

Tarapoto, 30.1.1926, sem coletor, 2 9, AMNH-Coleção H. Bassler; Rio Maranon, 

5.X. 1924, sem coletor, 1 9, AMNPI-Coleção H. Bassler; Rio Santiago, 27.XI.1924, 

sem coletor, 1 9 e 1 cr, AMNH-Coleção FI. Bassler; Rio Tapiche, UI. 1928, sem 

coletor, 2 9, AMNPI-Coleção H. Bassler; Yarina Cocha, IH.1979, Meed. leg., 59 9 e 

27 cr, ZMUH.

VENEZUELA: El Valle, 13.VI.1938, sem coletor, 1 9, USNM. 

Localidadc-tipo: Indis.

Notas sobre os tipos: não examinados. Depositado no ZMUC.

Comentários: a espécie, tal como U. crassicomis, apresenta grande variação na 

forma do pronoto o que tem conturbado o seu entendimento e levando muitas dessas 

variações a serem descritas como espécies. Alguns desses tipos mais comuns de 

pronoto, que ocorrem na espécie, são aqui apresentados.

Quatro novos sinônimos são propostos: U. immaculata, U. redueta, U. 

terribilis e U. rectispina , a primeira corresponde a U. sórdida Goding, 1930 e que o 

próprio autor em 1929 colocou em sinonimia, possivelmente, depois de perceber 

que os exemplares nos quais se baseou para descrever a espécie, eram formas 

adultas, recém emergidas, de U. spinosa, quando as listras pronotais não estão ainda 

fixadas. FUNKHOUSER (1943) ao descrever U. immaculata incorreu no mesmo 

erro, pois o exemplar, no qual se baseou para descrever a espécie, é também uma
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forma adulta de U. spinosa recém emergida. Chegou-se a esta conclusão pelo 

exame do holótipo de U immaculada seguida de comparação com exemplares de 

U. sórdida que embora não designados parátipos, deviam fazer parte da série 

estudada por Goding quando estabeleceu U. sórdida, pois foram identificadas por 

ele e tinham a mesma procedência: Darien/Istimo do Panamá.

Cabe agora dai" uma explicação para o fato de Goding descrever em 

1930 U. sórdida e, em 1929, já  tê-la colocado em sinonímia de U. spinosa. A 

explicação parece estar vinculada a seguinte questão: O trabalho, onde a descrição 

de U. sórdida está incluída - Membracidae in the American Museum of Natural 

History - foi publicado no American Museum Noviíaíes e o que coloca a espécie em 

sinonimia -The Membracidae of South America and the Antilles. IV- no 

Transactions o f  the American Entomological Society, e logicamente entregue 

posteriormente. Ocorre que o primeiro periódico deve ter sofrido um atraso em sua 

publicação e a cronologia das informações ficou então trocada.

Umbonia reducta e Umbonia terribilis são propostos como novos 

sinônimos a partir da comparação do “slides” de seus tipos com exemplares de U. 

spinosa. A primeira constava como sinônimo de U. piramidalis, segundo 

FUNKHOUSER (1927) e por METCALF & WADE (1965) como sinônimo de U  

crassicornis. Umbonia terribilis era um caso de equívoco ainda maior, pois 

segundo FUNKHOUSER (1927) era sinônimo de Alchisme grossa e segundo 

METCALF & WADE (1965), sinônimo de Alchisme virescens

FUNKHOUSER (1927) listou U. rectispina Stal, como sinônimo de U. 

crassicornis Amyot & Serville. GODING (1930) e METCALF & WADE (1965) 

mantiveram este “status” para a espécie. Examinando o holótipo de U. rectispina 

Stal e observou-se que a espécie não associa-se com U. crassicornis mas sim com 

U. spinosa da qual é uma variação.
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4 .0 mm

Figura 74. Umbonia crassicornis (Amyot & Serville, 1843): a, c, d, c- Fêmea, b-
Macho.
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Figura 75. Untbonia formosa sp. n. Fêmea.
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4 .0 mm

Figura 76. Umbonia g/a<//ws Fairmaire, 1846. Fêmea.
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4.0 mm

Figura 77. Umbonia pyramidalis Fairmaire, 1846. Fêmea.
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4.0m m

Figura 78. Umbonia richten sp. n.: Fêmea.
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Figura 79. Umbonia spiitosa (Fabricius, 1775). Fêmea.
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Figura 79. Umbonia spinosa (Fabricius, 1775). Variação do pronoto.
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3- A análise cladística 

3.1- Plano básico de Membracinae

Tegumento não recoberto por cera em nenhuma fase do 

desenvolvimento pós-embrionário. Cabeça em vista frontal triangular. Olhos 

compostos semiglobulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos; situados 

sobre a linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Pós-clípeo intumescido, 

não foliáceo e destituído de carena transclipeal; em plano diferente do anteclípeo. 

Placas maxilares triangulares, sobrepostas pelas mandibulares; não se projetando 

para a base das coxas I.

Pronoto não foliáceo, liso, não carenado e sem nódulos ou 

tuberosidades; margens laterais retas, sem curva pós-umeral. Processo anterior 

presente, mas destituído de carenas. Úmeros não se projetando além da base das 

asas. Carena mediante percurrente reta, bem definita, mas sem aspecto foliáceo. 

Processo posterior acuminado, superfície dorsal reta, não sinuosa e com as 

margens laterais tangenciando as margens internas das tégminas em toda sua 

extensão.

Sutura mesopleural bem definida em toda sua extensão. 

Mesepisterno liso sem carena.

Tíbias normais, não foliáceas. As tíbias III têm as arestas I e II 

separadas em toda extensão do seu comprimento onde ocorrem setas cuculadas, 

em fileirra simples desde a base até o ápice; na aresta III distribuein-se setas 

cuculadas que, no quarto apical, estão dispersas em grande número por toda a 

superfície interna.

Tarsos I e II bem desenvolvidos porém nunca alcançando a 

proporção de dois terços do comprimento das tíbias. Tarsos III bem 

desenvolvidos, maiores que os tarsos I e II.

Tégminas com limbo largo, cinco células apicais e duas discoidais; 

pontuadas e ligeiramente coriáceas na metade proximal da margem anterior, entre 

as veia Costa e Média, e na base do clavo, onde ocorre uma veia anal. Veia



Sector bifurcada um pouco além do meio das tégminas, dando origem a Sector 

anterior e a posterior. Sector anterior bifurcando-se dando origem a Si, que 

deflete para a margem costal, e S2 que segue reto em direção ao ápice. Sector 

posterior indivisa representando a fusão dos ramos S3 e S4 ; paralela ao ramo S2, 

ao qual se une pela veia transversal s.

Veia Média fundida na base à veia Cúbito bifurcando-se no terço 

apical das tégminas, dando origem aos ramos M 1+2, que se une a S3+4 pela veia 

transversal s-m, e M 3+4 que se une a veia Cúbito pela veia transversal (m-cu)2 . 

Outra veia transversal (m -cu)i, ocorre um pouco antes do meio da tégmina.

Asas posteriores com quatro células apicais. Estrutura de 

acoplamento situada sobre a margem costal, mais próxima do ápice que da base 

da asa. Veia Sector e a veia Média bifurcando-se, um pouco antes da estrutura de 

acoplamento. Veia Sector origina os ramos S 1+2 e S3+4 , a veia média, os ramos 

Mi +2 , que se une a S3+4 pela veia transversal s-m, e M 3+4 que está unida pela m- 

cu, a veia Cúbito, que é indivisa. Duas veias anais estão presentes, fundidas na 

base. O lóbulo jugal é bem desenvolvido, mais longo que largo, com 0  ápice livre 

e destacado.

O Abdome é fusiforme. O pigóforo das fêmeas, tem as valvas 

alcançando 0  seu ápice. Nos machos 0  pigóforo tem as placas laterais bem 

definidas, não carenadas. A placa subgenital é estreita, não encobrindo a 

genitália.

3.2- Caracteres utilizados

Quarenta e oito caracteres foram levantados. Os caracteres 4, 14, 21 

e 47, são homoplásticos ao nível autapomórfico e não são esclarecedores de 

relação de parentesco, porém são mantidos como fonte de informação que pode 

ser acessada no futuro e mostrar congruência com outros dados a serem 

levantados. Os caracteres 5 e 42 são autapomórfícos e também foram mantidos 

na análise por se tratarem de diagnósticos de gêneros novos, onde estão
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ancoradas as hipóteses de monofiletismo destes táxons. Os caracteres restantes 

têm 51 estados derivados.

Caracteres utilizados

1 - Superfície do corpo - Não recoberta por cera em nenhum estágio do ciclo 

vida do inseto (0). Recoberta por cera tanto na fase de ninfa quanto na de adulto 

(1). Recoberta de cera apenas na fase de ninfa (2).

A interpretação do sentido da série de transformação segue o 

seguinte suposição: Os insetos não recobertos por cera em nenhum estágio do seu 

ciclo de vida, são aqueles desprovidos de glândulas secretoras. Os insetos 

recobertos por cera tanto na fase de ninfa como na de adulto, são aqueles cujas 

glândulas secretoras de cera permanecem na fase adulta, apesar dos fenômenos 

de histólise. Os insetos recobertos de cera apenas na fase de ninfa, são aquelas 

cujas glândulas foram suprimidas, pelos fenômenos de histólise, durante a 

passagem para a fase adulta.

A condição apomórfica intermediária é uma sinapomorfía para 

Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini e a condição mais apomórfica, uma 

sinapomorfía para Aconophorini e Membracini.

2 - Pós-clípco. Forina - Não foliáceo (0). Foliáceo (1) (fig. 80 a, b).

Pós-clípeo foliáceo é expandido lateralmente, sobrepondo, pelo 

menos em parte, as placas mandibulares e em geral apicalmente encobrindo a 

base do anteclípeo.

O caráter na condição apomórfica é uma sinapomorfia para 

Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini com reversão em Sphongophorus 

(Hypsoprorini). Em Eunusa e Havilandia (Membracini) devido o achatamento 

do pós-clípeo a expansão apical não é tão evidente como nos outros gêneros, mas 

não há dúvida quanto a sua ocorrência. Em Kronides (Membracini) o pós-clípeo 

é expandido lateralmente, mas não chega a ser, propriamente, expandido 

apicalmente.
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3 - Pós-clípco. Carena transversal - Ausente, mas se presente então em forma 

de V e não completamente definida em toda sua extensão (0). Presente, em forma 

de arco e bem definida em toda sua extensão (1) (fig. 80 a, b).

O caráter é sinapomófico para Hypsoprorini, Aconophorini e 

Membracini com reversão em Sphongophorus (Hypsoprorini).

4 - Pós-clípco. Posição com relação ao antcclípco - Em planos diferentes (0). 

No mesmo plano (1) (fíg. 80 c).

O caráter é homoplástico ao nível autapomórfico para Havilandia e 

Euitusa (Membracini).

5 - Placas maxilares. Fornia - Triangulares. Sobrepostas apicalmente pelas 

mandibulares; não projetadas lateralmente e não alcançando a base das coxas I

(0). Subarredondadas. Sobrepostas apicalmente apenas em parte pelas 

mandibulares; projetadas lateralmente e alcançando a base das coxas I (1) (fíg. 

80 d).

O caráter no estado derivado é uma autapomorfia para 

Sakakibarella gen. n.

6 - Carena mediana pcrcurrcnte. Aspecto - Não laminada (0). Laminada na 

parte anterior (1) (fig. 81 b). Laminada em toda sua extensão (2) (fíg. 81 a, c; fig. 

82 a, b, e).

O caráter na condição apomórfica intermediária é uma sinapomoríia 

para Aconophorini e Membracini com reversão em Eunusa e na condição mais 

apomórfica, uma sinapomoríía para Membracini. Em Kronides (Membracini) a 

carena é laminada na parte anterior e posterior do pronoto, ao centro é não 

laminada. Esta perda, da forma laminada na região central, foi interpretada como 

um evento autapomórfico do gênero.
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7 - Pronoto. Forma - Não foliáceo (0). Foliáceo (1) (fig. 81 a).



A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Membracis, 

Phyllotropis, Enchophyllum e Folicarina (Membracini).

8 - Pronoto. Carena dorso-transvcrsal - Ausente (0). Presente (1) (fig. 81 a, c, 

d; fig. 82 a, b, c, e).

O caráter foi denominado por DIETRICH & McKAMEY (1995) 

como carena dorso-lateral. Recebe aqui outra denominação para não ser 

confundido com as carenas pronotais (dorso-lateral) presentes em Potnia 

(Hoplophorionini) e em vários outros gêneros de Polyglyptini e Amastrini 

(Smiliinae).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Hypsoprorini, 

Aconophorini e Membracini, com reversão ao nível autapomórfíco para 

Hypsoprorachis (Hypsoprorini) e Eunusa (Membracini) e ao nível 

sinapomórfico para Aconophorini.

9 - Pronoto. Carenas supraumerais - Ausentes (0). Presentes (1) (fig. 81 c; 

fig. 82 a,b).

São denominadas carenas supraumerais aquelas que ocorrem entre a 

carena dorso-transversal e os úmeros. A condição apomórfica é uma 

sinapomorfia para Bolbonota, Tylopelta, Erechtia e Trinarea (Membracini).

10 - Pronoto. Carena unicral - Ausente (0). Presente (1) (fig. 81 c; fig 82 b).

DIETRICH & McKAMEY (1995) denominaram esta carena de 

metopidial transversal. Em Erechtia (Membracini) realmente ela vai do úmero 

até a carena mediana percurrente, portanto, passando em toda extenção do 

metopídio Entretanto, em Trinarea (Membracini) ela está limitada apenas aos 

úmeros. Assim, deu-se preferência por uma denominação que contemplasse a 

estrutura onde ela comumente ocorre naqueles gêneros. A presença dessa carena 

representa uma sinapomorfia para Trinarea e Erechtia, reconhecidos na análise 

cladística como grupos-irmãos.
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11 - Pronoto. Carena látero-posterior - Ausente (0). Presente, mas não 

alcançando o ápice do processo posterior (1). Presente, alcançando o ápice do 

processo posterior (2) (fig. 81c; fig 82 b).

O caráter no estado mais apomórfico é uma sinapomorfia para 

Trinarea e Erechtia (Membracini) onde, nesta última, em algumas espécies, 

pode estar fundida à carena dorso-transversai. Em Bolbonota (Membracini) 

como esta carena é transversal, DIETRICH & McKAMEY (1995) interpretaram 

como um caráter independente que denominaram carena transversal posterior, 

representando uma sinapomorfia para Tylopelta e Bolbonota (Membracini). 

Embora em Bolbonota a carena esteja realmente defletida da margem lateral do 

pronoto em direção a carena mediana, entendeu-se que isso não a transformava 

em um novo caráter, mas apenas um passo a mais dentro da série de 

transformação, aqui não considerada, já  que o caráter neste estado, ao que tudo 

indica, é apenas uma autapomorfia para Bolbonota. Segundo DIETRICH & 

McKAMEY (1995), o caráter está presente em Tylopelta gibbera, mas em 

Tylopelta americana, espécie aqui examinada, é ausente. Assim, na matriz de 

caracteres, assinalou-se (?) para Tylopelta.

12 - Pronoto. Carena anterior - Ausente (0). Presente (!) (fig. 82 c, fig. 83 e).

O caráter é homoplástico ao nivel autapomórfico para Phylia e 

Hypsoprora (Hypsoprorini).

13 - Nódulo pronotal dorso mediano - Ausente (0). Presente (1) (fig. 82 c, d; 

fig. 83 b).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Hypsoprora, 

Notocera e Hypsoprorachis (Hypsoprorini).

14 - Tuberosidades pronotais - Ausentes (0). Presentes e encimadas por um 

espinho (1) (fig. 82 c, d, fig. 83 b).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Hypsoprora, 

Notocera e Hypsoprorachis (Hypsoprorini).

264



15 - Úmeros cm relação as tégminas - Não projetados além da base das 

tégminas (0). Projetados além da base das tégminas, em geral tão ou mais largo 

que longo (1) (fig. 83 a, d). Projetados muito além da base das tégminas, mais 

longos que largos (2) (fig. 83 c).

Os úmeros quando projetados além da base das asas são 

denominados processos ad-umerais. O estado mais apomórfico do caráter 

determina um grupo monofilético dentro de Hoplophorionini, que reune 

Alcliisme, Ochropepla, Umbonia, Platycotis, Stalotypa e Metcalfiella.

16 - Processo ad-umcral. Margem superior - Não alcançando a margem 

lateral do pronoto (0). Alcançando a margem lateral do pronoto (1) (fig. 83 a, d)

O Caráter é homoplástico ao nível autapomórfico para Ochropepla 

(Hoplophorionini) e Sinapomórfíco para Metcalfiella e Stalotypa 

(Hoplophorionini).

17 - Processo posterior. Aspecto - Reto, ligeiramente convexo ou fortemente 

elevado (0). Sinuoso (1) (fig. 82 a).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Tylopelta e 

Bolbonota (Membracini).

18 - Processo posterior. Margem lateral com relação a margem interna das 

tégminas - Não sobrepondo a margem interna das tégminas (0). Sobrepondo a 

margem interna das tégminas (1).

D1ETRICH & McKAMEY (1995) assinalaram a condição 

apomórfica como uma sinapomorfia para Hypsoprorini.

19 - Mcsotórax. Carena mescpistcrnal - Ausente, mas se presente não se 

projetando para o mesepimero (0). Presente e bem desenvolvida, projetando-se 

para o mesepimero à semelhança de um processo (1) (fig. 84 d).

O caráter no estado apomórfico representa uma sinapomorfia para 

Hoplophorionini.
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20 - Mesotórax. Elevação mcscpimcral - Ausente (0). Presente (1) (fig. 85 d).

Esta elevação ocorre na mesopleura, mais precisamente no epimero 

entre o sulco de encaixe das tégminas e a sutura mesopleural. O estado 

apomórfico do caráter é uma sinapomorfía para Metcalfiella e Stalotypa 

(Hoplophorionini).

21 - Metatórax. Sutura mctanotal mediana - Presente (0) (fig. 84 a, c). 

Ausente (1) (fig. 84 b).

A condição apomórfica é homoplástica ao nível sinapomórfico para 

Hoplophorionini e autapomórfico para Hypsoprora.

22 - Tíbias I c II. Espinhos - Ausentes nas margens das tíbias (0). Presentes nas 

margens das tíbias (1) (fig. 85 c).

A condição apomórfica é uma sinapomorfía para Hypsoprorachis e 

Notocera (Hypsoprorini).

23 - Coxa II. Espinho basal. Ausente (0). Presente (1) (fig. 85a).

A condição apomorfica representa uma das sinapomorfias para 

Hoplophorionini. O fato de algumas espécies de Alchisme não apresentarem 

espinho na coxa II foi aqui entendido como uma reversão que ocorreu 

secundariamente dentro do gênero, considerando que nas espécies mais basais a 

coxa II porta, na base, o espinho.

24 - Tíbias III. Aresta I c II - Separadas em toda extensão do comprimento da 

tíbia (0). Fundidas nos três quartos apicais (1) (fig. 85 d; fig. 86 d).

A condição apomórfica é uma sinapomorfía para Hoplophorionini. 

DIETRICH & McKAMEY (1995) definiram como grupo-innão de 

Hoplophorionini o gênero Trinarea (Membracini), tendo em vista o 

compartilhamento dos caracteres: tíbias III clavadas e tarsos III menores que os 

tarsos I e II. Sem dúvida Hoplophorionini e Trinarea têm tíbias clavadas, e isto 

não é aqui questionado, porém examinando-se as tíbias concluiu-se que foram
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eventos históricos diferentes que levaram as tíbias a apresentarem formas 

semelhantes. Em Hoplophorionini a superfície externa desapareceu devido a 

fusão das arestas I e II, conforme pode ser observado principalmente em 

Umbonia (fig. 85 d). Outra evidência, que conduz ao mesmo raciocínio, é a 

aresta dupla de setas cuculadas que ocorre em Potnia (Hoplophorionini), 

indicando que tratam-se de espinhos das arestas I e II. Em Trinarea estas arestas 

permanecem separadas e a superfície externa da tíbia está bem definida, sendo, 

inclusive, dilatada no ápice. Conclui-se que essas tibias, embora denominadas 

clavadas, não são homólogas.

25 - Tíbias 111. Espinho ad-latcral à aresta II - Ausente (0) (fig. 7 a, b). 

Presente (1) (fig. 86 c).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Aconophorini, 

Hypsoprorini e Membracini. Em Trinarea appendiculata (Membracini) ocorre 

reversão do caráter ao estado plesiomórfíco.

26 - Tíbias III. Setas cuculadas ou espinhos nas arestas I e II - Presentes (0) 

(fig. 86 c). Ausentes no terço apical e proximal (1) (fig. 85 b). Ausentes em toda 

extensão (2) (fig. 85 c).

O caráter, na filogenia de Hoplophorionini, admite três passos 

evolutivos. A condição mais apomórfica foi interpretada como uma sinapomorfia 

para Sakakibarella, Ochropepla, Alchisme, Umbonia, Platycotis e Metcalfiella 

e Stalotypa. Em Alchisme reverte a condição apomórfica intermediária.

27 - Tíbias III. Setas cuculadas da aresta III - Tão proeminentes quanto as da 

aresta I e II (0). Menos proeminentes que as da aresta I e II (1). sem setas 

cuculadas na aresta III (2).

DEITZ (1975) ao descrever os caracteres diagnósticos de 

Membracinae, mencionou que a aresta III ou era destituída de setas cuculadas ou 

estas setas eram muito menos proeminentes, se comparadas com as que ocorriam 

nas arestas I e II.
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DIETRICH & DEITZ (1991) efetuaram a análise cladística de 

Aconophorini onde 48 espécies foram usadas como táxons terminais. O caráter 

24, que trataram da presença e ausência das setas cuculadas na aresta III, indica 

que entre as espécies analisadas, 45 possuiam espinhos na aresta III.

O caráter apresenta três passos evolutivos. No estado mais 

apomórfico é uma sinapomorfia para Membracinae. No estado apomórfico 

intennediário é uma sinapomorfia para Aconophorini.

28 - Tíbias III. Setas cuculadas ou espinhos nas arestas I c II - Com setas 

cuculadas (0). Com espmhos curtos (1) (fig. 85c). Com espinhos bem 

desenvolvidos (2) (fig. 86 c).

O caráter no estado apomórfico intennediário é uma sinapomorfia 

para Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini. No estado mais apomórfico é 

uma sinapomorfia para Aconophorini e Membracini.

29 - Tarsos I e II. Espinhos plantares no segundo tarsômero - Ausentes

(0).Presentes (1).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Metcalfiella e 

Stalotypa (Hoplophorionini).

30 - Tíbias I e II. Pelos nas margens laterais - Ausentes, inas se presentes 

curtos (0). Presentes e bem desenvolvidos, quase tão longos quanto a largura das 

tíbias (1).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Platycotis, 

Metcalfiella e Stalotypa (Hoplophorionini).

31 - Tarsos III. Tanianho com relação aos tarsos I c II - Tão longos ou mais 

longos (0) (fig 85 c; fig. 86 b, c). Menores (1) (fig. 86 a, d; fig. 86 a). Menores 

que a metade do comprimento (2) (fig. 86 d).

O caráter no estado mais derivado é uma sinapomorfia para 

Hoplophorionini. No estado apomórfico intennediário é homoplástico ao nível
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sinapomórfico para Alchisme, Umbonia, Metcalfiella e Stalotypa

(Hoplophorionini) e autapomórfico para Trinarea (Membracini).

32 - Veia subcosta em relação a margem anterior - Contígua em toda sua 

extensão (0). Contígua em sua metade basal, deixando em sua metade distai uma 

área membranosa (1).

FUNKHOUSER (1913), estudando a homologia da veias das asas 

de Membracidae, observou que as asas anteriores das ninfas de Hoplophorida e 

Membracida tinham em comum a condição a cima definida como apomórfica, 

que representa uma sinapomorfía para Membracinae.

33 - Tégminas das fêmeas. Margem anterior - Não inteiramente ajustada ao 

contorno lateral do corpo (0). Inteiramente ajustada ao contorno lateral do corpo 

(!)•
A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Eunusa, 

Bolbonota, Tylopelta, Trinarea e Erechtia (Membracini).

34 - Tégminas. Número de células discoidais - Duas (0). Três, dada a 

presença de uma segunda veia transversal s-m (1) (fig. 87 a).

Outra sinapomorfia para Trinarea e Erechtia (Membracini). 

Embora algumas espécies de Erechtia apresentem apenas duas discoidais, 

interpretou-se como se essas espécies pertencessem à quebras mais apicais, onde 

o caráter havia revertido à condição plesiomórfica dentro do gênero.

35 - Tégminas. Ramo Sa - Sa dividido em Si e S2(0). Sa não dividido (S1+2) (1) 

(fig. 87 a, c, d; fig. 88 a).

O estado apomórfico é uma sinapomorfia para Membracini, 0  que 

contesta os resultados obtidos por DEETRICH & McKAMEY (1995) que 

indicavam ser este táxon parafilético.

Heteronotinae, Smiliinae e Stegaspidinae exibem a condição 

plesiomórfica. Em Daminae apenas Hebetica, Aspona e Hebeticoides
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apresentam um sistema de ramificação para a Sector que aparentemente se 

assemelharia ao que ocorre em Membracini, porém como naqueles gêneros a veia 

transversa s, que sempre une S3 e S4 está ausente, o sistema de venação nestes 

gêneros admite pode admitir para a Sector uma interpretação alternativa.

A interpretação dada por DEITZ (1975) aos ramos da veia S para 

Centrotinae e Nessorhininae, sugere, exceto pela presença de uma segunda 

transversa s-m, ser semelhante ao que ocorre em Membracini. Todavia, como 

Centrotinae e Nessorhininae são táxons posicionados em quebras mais basais, 

segundo DEITZ (1995), o sistema de ramificação da veia S em Membracini é 

aqui interpretado como um evento histórico independente.

36 - Tégniinas. Ramos da veia Sector - Todos ou pelo menos S 1+2 curvado 

para a margem anterior (0). Retos, dirigido para o ápice, não curvados para a 

margem (1) (fíg. 87 d).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Havilandia, 

Leioscyta e Lewdeitzia (Membracini).

37 - Tcgminas. Ramo S1+2 - Longo (0). Muito curto (1) (fíg. 87 a; fíg. 88 a).

A condição apomórfica é outra sinapomorfia Eunusa, Bolbonota, 

Tylopelta, Erechtia e Trinarea (Membracini).

38 - Tégminas. Textura - Não uniforme (0). Uniforme (1) (fíg. 87 c).

A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Tritropidia 

Enchenopa, Kroitides, Membracis, EnchophyUum, Phyllotropis e Folicarina

(Membracini).

39 - Asas posteriores. Estrutura de Acoplamento - Situada mais próximo do 

seu ápice que da base (0). Situada ao meio (1) (fíg. 87 b).

O caráter no estado derivado é sinapomórfico para Hypsoprorini.

40 - Asas posteriores. Limbo - Não sinuoso na margem anterior (0). Sinuoso no 

terço apical da margem anterior (1) (fíg. 87 b).
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A condição apomórfica é uma sinapomorfia para Hypsoprorini.

41 - Asas posteriores. Número de células apicais - Quatro. S 3+4 e M 1+2 

separados por s-111 (0) (fig. 88 a, c, d). Três. S 3+4 e M 1+2 fundidos, s-m ausente

(1) (fig. 88 b).

A condição apomórfica define um grupo monofilético em 

Hoplophorionini, composto pelos gêneros: Umbonia, Platycotis, Stalotypa e 

Metcalfiella.

42 - Asas posteriores. Veia Media - Bifurcada. Asas com quatro células apicais

(0). Não bifurcada. Asas com três células apicais (1) (fig. 88 d).

A condição apomórfica é uma autapomorfia para Potnioides 

(Hoplophorionini).

43 - Asas posteriores. Comprimento do lóbulo jugal com relação a sua 

largura - Mais longo que largo (0). Tão ou mais largo que longo (1) (fig. 88 c).

O caráter 110 estado apomórfico é uma autapomorfia para Alchisme 

(Hoplophorionini).

44 - Asas posteriores. Ápice do lóbulo jugal - Destacado do cório (0) (fig. 87 

a, b, d). Não destacado do cório (1) (fig. 87 c).

O caráter no estado derivado é homoplástico ao nível autapomórfico 

para Havilandia (Membracini) e sinapomórfico para Membracis, 

Enchopliyllum, Phyllotropis, Filocarina, Enchenopa Campylmclna e 

Kronides (Membracini).

45 - Machos. Placa lateral do pigóforo - Distinta (0). Indistinta (1) (fig. 89e).

DEITZ (1975) definiu que a placa lateral diferenciada do pigóforo, é 

uma sinapomorfia para Membracidae. A fusão dessa placas, segundo DEITZ 

{Op. C/7.), pode ocorrer secundariamente em alguns gêneros. Em Membracinae 

apenas alguns gêneros de Hoplophorionini desenvolveram esta condição.
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No estado derivado o caráter é uma sinapomorfía para Ochropepla, 

Alchisme, Umbonia Platycotis, Metcalfiella e Stalotypa (Hoplophorionini) 

sendo que neste dois últimos gêneros reverte à condição plesiomórfica.

46 - Machos. Margem da placa lateral do pigóforo - Lisa (0). Serrilhada 

desde a base até as proximidades do ápice (1) (fig. 89 b, c, d).

O estado apomórfico é uma sinapomorfía para Phylia, Hypsoprora, 

Hypsoprorachis e Notocera.

47 - Machos. Largura da placa subgcnital - Estreita (0) (fig. 89 a). Muito 

larga, encobrindo os parâmeros e o edeago (1) (fig. 89 b, , d).

O caráter no estado derivado é homoplástico ao nível autapomórfico 

pai a Phylia e Notocera (Hypsoprorini).

48 - Machos. Tamanho da placa lateral do pigóforo - Curta (0). Longa, quase 

alcançando o seu ápice (1) (fig. 89 b, c, d).

A condição apomórfica representa mais uma sinapomorfía para 

Phylia, Notocera e Hypsoprora (Hypsoprorini). Na matriz de dados foi plotado 

uin interrogante em Hypsoprorachis (Hypsoprorini), pois não dispunha-se de 

exemplares machos, mas é de se esperar que o caráter também ocorra neste 

gênero, na condição apomórfica.
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Figura 80- Cabeça, a, b- Erechtia sp. c- Havilandia pruinosa. d- 
Sakakibarella elongata sp. n. e- Potnia siraminicolor. aclp- Anteclipeo. ctclp- 
Carena transclipeal. pmx- Placa maxilar, pclp- Pós-clípeo.



F ig u ra  81- Pronoto. a- Enchophyllum crueníatum. b- Guayaquila 
roreriensis. c- Erechtia sp. d- Sphongophoms gracilis, cdt- Carena dorso- 
transversal. clp- carena látero-posterior. cml- Carena mediana laminada, csum- 
Carena supra-umeral. cum- Carena umeral. pp- Processo posterior



cdt 275

F ig u ra  82- Pronoto. a-Tylopdta americana.b-Trinarea appendiculata. c- 
Hypsoprora albopleura. d- Hypsoprorachis tuberosa.c- Leioscyta spiralis. 
ndm- Nódulo dorsal mediano, pp- Processo posterior, tb- Tuberosidade 
(pronotal).
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F ig u ra  83- Pronoto. A-Ochropepla corrosa. b- Notocem brachycera. c- 
Alchisme turrita. d- Stalotypa fairmaire. c- Phylia inflata. mspa- Margem 
superior do processo ad-umeral. pa- Processo ad-umeral.
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F ig u ra  84- Meso e metatórax. a- Kronides incumbens. b- Potnia 
straminicolor. c- Splwngophorus gracilis. d- Metcalfiella pertusa 
(mesopleura). emcpm- Elevação mesepimeral. cmeps- Carena mesepistemal. 
smtn- Sutura metanotal mediana. MSN- Mesonoto. MTN- Metanoto.



F ig u ra  85- Pemas e seus artículos, a-Alchisme inermis. b- A. pinguicornis. c- 
Notocera brachycera. d- Umbonia spinosa. a I, a II- Primeira e segunda aresta 
tibial. cx II- coxa II. c- Espinhos das arestas tibiais. tb I, II, III- Tíbia um, dois e 
três. tr- Tarsos
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Figura 86- Tíbias e tarsos, a- Trínarea appendiculata. b- Stictopclta acutula .
c- Tylopelía americana, d- Potnia straminicolor. ead- Espinho ad-lateral à aresta II.
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F ig u ra  87- Asas. a- Trínarea appendiculata. b- Hypsoprora albopleura. c- 
Membracis foliaía. d- Leioscyta spiralis, cd- CéJula discai. Ijg- Lóbulo jugal. 
Si, S 2 , S 3+4- Ramos da Sector.
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Figura 88- Asas. a- Bolbonota melaena. b- Metcalfiella pertusa. c- Alcliisme 
in er mis. d- Potnioides corniferula sp. n.
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Figura 10- a- Enchophyllum cruentatum. b- Notocera brachycera. c-
Hypsoprora albopleura. d- Phylia inflata. e- ümbonia spinosa. pi- Pigóforo.
pi- Plaça lateral, psg- Plaça subgenital.



T a b e la  1 - Matriz de dados para análise cladística dos gêneros de 
Membracinae. Caracteres binários: plesiomórfíco (0) e apomórfico
(1).Caracteres multiestados: a sequência dos números, indica a série de 
transformação. Caracteres nâo comparados, são indicados por (?).

Caracteres

1 2 3 4
Taxons 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 678

Grupo externo 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000
Hypsoprora 11100 00100 01110 00100 00001 02100 01000 00011 00000 101
Phylia 11100 00100 01000 00100 00001 02100 01000 00011 00000 111
Notocera 11100 00100 00110 00100 11001 02100 01000 00011 00000 111
Hypsoproracltis 11100 00000 00110 00100 01001 02100 01000 00011 00000 70?
Spkongophorus 10000 00100 00000 00100 00001 02100 01000 00011 00000 000
Membracis 21100 21100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Enchophyllum 21100 21100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Phyllotropis 21100 21100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Folicarina 21100 21 (00 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Tritropidia 21100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00000 000
Enchenopa 21100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Campylenchia 21100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Kronides 20100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 00100 00010 000
Ha.vila.ndia 21110 20100 00000 00000 00001 02200 01001 10000 00010 000
Leioscyta 21100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 10000 00000 000
Lewdeitzia 21100 20100 00000 00000 00001 02200 01001 10000 00000 000
Eunusa 21110 00000 00000 00000 00001 02200 01101 01000 00000 000
Bolbonota 21100 20110 10000 01000 00001 02200 01101 01000 00000 000
Tylopelta 21100 20110 70000 01000 00001 02200 01101 01000 00000 000
Erechtia 21100 20111 20000 00000 00001 02200 11111 01000 00000 000
Trinarea 21100 20111 20000 00000 00000 02200 11111 01000 00000 000
Calloconopliora 21100 10000 00000 00000 00001 01200 01000 00000 00000 000
Guayaquila 21100 10000 00000 00000 00001 01200 01000 00000 00000 000
Potnia 00000 00000 00000 00010 10110 02000 21000 00000 00000 000
Potnioides 00000 00000 00000 00010 10110 02000 21000 00000 01000 000
Sakakibarella 00001 00000 00000 00010 10110 22000 21000 00000 00000 000
Alchisme 00000 00000 00002 00010 10110 12000 11000 00000 00101 000
Ochropepla 00000 00000 00001 10010 10110 22000 21000 00000 00001 000
Umbo nia 00000 00000 00001 00010 10110 22000 11000 00000 10001 000
Píatycotis 00000 00000 00001 00010 10110 22001 11000 00000 10001 000
Metcalfiella 00000 00000 00001 10011 10110 22011 11000 00000 10000 000
Stalotypa 00000 00000 00001 10011 10110 22011 11000 00000 10000 000



3.4 - C om andos u tilizados do program a H enn ig  86.
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A aplicação do comando inh*; à matriz de dados gerou 4 

cladogramas (figura 90 a, b e figura 91 a, b), ambos com ci 74 e ri 92. O 

emprego repetido do comando xs w; associado ao comando mh*; gerou dois 

cladogramas estabilizados. Sobre esses dois cladogramas gerados pela emprego 

repetido do comando de pesos sucessivos (xs w;), aplicou-se o comando nc; cujo 

objetivo foi a obtenção de um cladograma de consenso. Este cladograma (figura 

93), apresenta ci 86, ri 96; é semelhante ao cladograma a da figura 91 gerado 

pelo comando nih*,' e ao cladograma a da figura 92, gerado pela repetição do 

comando xs w;.

A análise de consenso utilizada foi a de consenso estrito que se 

caracteriza por aproveitar no cladograma final, apenas os grupos monofiléticos 

que estão presentes em todos os cladogramas. Os dois cladogramas sobre os 

quais se aplicou o comando nc; divergem apenas na relação entre os três grupos 

de gêneros de Membracini, em decorrência dos dois tipos de inteq^retação que 

pode ser dado ao caráter 44.

No cladograma a da figura 92 os grupos de gêneros I, II e III 

compõem uma tricotomia onde as relações de parentesco são desconhecidas. O 

caráter 44 é interpretado como homoplástico: ao nível autapomórfico para 

Havilandia e ao nível sinapomórfico para o grupo III. No cladograma b figura 92 

a relação entre os grupos de gêneros é esclarecida pela interpretação alternativa 

dada ao caráter 44: sinapomórfico para os grupos de gêneros I e III, com reversão 

à condição plesiomórfica em Leioscyta e Lewdeitzia.

Como o número de caracteres é reduzido, fica prejudicada qualquer 

tentativa de verificar-se a congruência de interpretar-se o caráter 44 como 

sinapomórfico. Decide-se então a favor do cladograma de consenso onde a 

tricotomia para os grupos I, II e III, resume o desconhecimento das relações de 

parentesco entre esses grupos de gêneros.



T a b e la  2 - Pesos atribuídos aos caracteres pelo comando xs w;
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CARACTERES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

PESOS
10
02
04
00
10
04
10
01
10
10
10
10
10
10
10
02
10
10
10
10
04
10
10
10
04
05
03 
10 
10 
10
04 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
04 
03 
10 
00 
10
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3.3 - Análise e comentários das relações de parentesco, 
hipotetizadas no cladograma de consenso

As relações de parentesco ao nível das tribos foram esclarecidas. A 

filogenia é assimétrica (pente hennigiano) e indica, no cladograma, em 

sequenciação, Hoplophononini, Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini.

Para discutir-se as hipóteses de relação de parentesco, parte-se do 

princípio que a história dessas relações é desconhecida e toda informação 

resume-se em uma politomia da qual esses táxons fazem parte (fig 94 a). Os 

caracteres de maior generalidade e supostamente mais confiáveis são então 

plotados à politomia buscando o esclarecimento das relações desses táxons.

O cladograma apresenta os caracteres 1(1), 2(1), 3(1), 8(1), 25(1) e 

28(1) como sinapomórficos para Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini (fig. 

94 b). Os caracteres 1(1) e 28(1) não apresentam conflitos com outros caracteres 

e são inteiramente congruentes com todas as demais hipóteses. O caráter 25 não 

ocorre em Trinarea e a sua ausência poderia sugerir uma posição mais basal para 

este gênero que estaria separado de Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini 

pelo caráter 25(1), interpretado como um pouco menos abrangente (fig. 94 c). 

Esta hipótese que, pela análise dos caracteres 1, 2, 3, 8, 25 e 28, mostra-se 

coerente, é totalmente inconsistente quando confrontada com caracteres de menor 

generalidade - 9(1), 10(1), 11(1), 31(1), 33(1), 34(1), 35(1) e 37(1) - que indicam 

que Trinarea se relaciona com os gêneros de Membracini em vários níveis de 

universalidade. Assim, aceitar-se como basal a posição de Trinarea implica em 

admitir-se que todos os caracteres presentes neste gênero, e que são 

compartilhados com vários gêneros de Membracini, têm surgimentos 

independentes, o que é insustentável pelo principio de parcimônia. A hipótese 

mais confiável deve admitir, para Trinarea, reversão do caráter 25 à condição 

plesiomórfica (fig. 94 d).

Os caracteres 2 e 3 estão presentes em todos os representantes de 

Aconophorini, Membracini e Hypsoprorini, exceto Sphongophorus. A ausência 

desses caracteres, neste gênero, pressupõe uma posição basal para
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Sphongophorus e admite a hipótese de táxon merofilético para Hypsoprorini 

(fig. 95 a). Esta hipótese não se mantém pelos critérios da parcimônia, pois 

admite um número maior de passos evolutivos quando confrontada com uma 

hipótese que contempla o monoiiletismo deste táxon. Isto decorre basicamente, 

devido ao número maior de caracteres - 18, 39 e 40 - que sugerem que 

Sphongophorus juntamente com os demais gêneros de Hypsoprorini, 

compartilham a mesma história evolutiva. A partir da hipótese que decide em 

favor do monofiletismo de Hypsoprorini, é possível elaborar duas “árvores”de 

mesma topologia e com o mesmo índice de consistência para os caracteres 

envolvidos (2 e 3), mas com os caracteres surgindo em níveis de generalidade 

diferentes. Na figura 95 b antecipa-se a série de transformação para os caracteres 

2 e 3, que são entendidos como sinapomorfias em um nível de generalidade mais 

abrangente e admite-se a reversão desses caracteres à condição plesiomórfica, 

como novidades evolutivas que surgiram na espécie ancestral de 

Sphongophorus. Na figura 95 c a série de transformação é retardada e admite-se 

surgimentos independentes, ou seja, os caracteres são entendidos como 

homoplásticos ao nível sinapomórfico para Aconophorini, Membracini e Phylia, 

Hypsoprora, Notocera e Hypsoprorachis (Hypsoprorini). A decisão em favor de 

qualquer uma das interpretações, pode ser tomada em função dos índices de 

retenção ou pode-se optar por uma análise mais criteriosa dos caracteres e suas 

implicações ontogenéticas. A digressão, do ponto de vista ontogenético, para os 

caracteres 2 e 3 decide em favor de considera-los como sinapomórficos para 

Aconophorini, Membracini e Hypsoprorini com reversão em Sphongophorus.

O caráter 8 pode ser interpretado como homoplástico: ao nível 

sinapomórfico paia Hypsoprorini com reversão em Hypsoprorachis e, ainda, ao 

nível sinapomórfico para Membracini com reversão em Eunusa (fig. 96 a). Esta 

interpretação demanda quatro passos evolutivos e tem um índice de consistência 

baixo. Outra interpretação para o caráter 8(1) que, igualmente, demanda quatro 

passos evolutivos, seria admiti-lo como tendo surgido na espécie ancestral de 

Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini, com reversão ao nível autapomórfico 

em Hypsoprorachis e Eunusa e, ainda reversão ao nível sinapomórfico para
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Aconophorini (fig. 96 b). A presença de carena dorso-transversal - estado 

derivado do caráter 8 - não é propriamente uma condição apomórfica, se 

entende-se apomorfia como modificação de uma estrutura pré-existente, mas a 

aquisição de uma nova estrutura, uma vez que o estado primitivo do caráter 8 é a 

ausência da carena dorso-transversal. AMORIM (1994), ao comentar sobre esses 

diferentes tipos de apomorfias, destacou que a aquisição de estruturas só pode 

ocorrer como resultado de mutações precisas, todavia é possível admitir-se que 

mutações diferentes podem ter o mesmo produto final, em se tratando de perda. 

Assim, a probabilidade de aquisição de uma mesma estrutura, 

independentemente, é menor do que a probabilidades de perda. Esssa digressão 

ao nível ontogenético, paia a condição apomórfica do caráter 8, decide em favor 

de considerá-lo como tendo um surgimento único, com reversão ao nível 

autapomórfico para Hypsoprorachis e Eunusa e ao nível sinapomórfico para 

Aconophorini.

Os mesmos argumentos utilizados na atribuição do nível de 

universalidade para o caráter 8, serviram para decidir a atribuição do nível de 

universalidade dos caracteres 2 e 3, muito embora não tratassem de aquisição de 

estrutura, mas de modificação de estrutura a partir de uma pré-existente.

A hipótese de monofiletismo para Hypsoprorini é ancorada pelo 

compartilhamento exclusivo da condição apomórfica dos caracteres 18, 39 e 40, 

já  analisados. As relações de parentesco hipotetisadas para os gêneros de 

Hypsoprorini são confiáveis, os caracteres apresentam congruência entre si. Os 

caracteres 12 e 47 (fig. 93), se fossem aceitos como sinapomórficos, gerariam 

uma topologia diferente, dentro de Hypsoprorini, porém, esta hipótese é 

insustentável, pelos critérios de parsimônia, devido ao número mais elevado de 

passos evolutivos que teria que admitir. Assim, esses caracteres - 12 e 47 - foram 

interpretados como homoplásticos.

A hipótese de que Aconophorini e Membracini são grupos-irmãos 

reside no compartilhamento exclusivo dos caracteres 1(2), 6(1) e 28(2), que não 

apresentam conflitos com outros. Os caracteres 1 e 28 no estado mais derivado - 

1(2) e 28(2) - representam a condição mais apomórfica de uma série de

292



transformação linear, cujos estados apomórficos intermediários - 1(1) e 28(1) - 

representam sinapomorfias para Hypsoprorini, Aconophorini e Membracini (fig. 

96 c).

O monofiletismo de Aconophorini foi anteriormente assinalado por 

DIETRICH & DEITZ (1991) com base no compartilhamento dos seguintes 

caracteres: vértice bicolorido, tíbias subfoliáceas e abdome com pelo menos três 

pares de fenestras dorsais. Estes caracteres foram rejeitados no presente estudo, 

pois quando analisados mostraram-se pouco confiáveis.

O vértice bicolorido é um caráter compartilhado apenas por parte 

das espécies da tribo. A presença de fenestras dorsais no abdome é, em geral, 

comum em Membracinae e deve ser informativo num nível de universalidade 

mais amplo do que aquele em que foi usado.

Quanto ao caráter tíbias subfoliáceas, sabe-se que é exibido por 

Aconophorini e alguns gêneros de Membracini, sendo que Hypsoprorini e grande 

parte dos gêneros Membracini, exibem tíbias foliáceas. A partir das relações de 

parentesco estabelecidas no cladograma para Hypsoprorini, Aconophorini e 

Membracini, fundamentadas em outros caracteres, que hipóteses poderiam ser 

construidas envolvendo as tíbias sem alterar a topologia entre essas três tribos ?

Admitindo-se que a série de transformação é linear com estados 

sucessivamente mais apomórficos entre si - tíbias normais ► tíbias subfoliáceas ► 

tíbias foliáceas - duas hipóteses poderiam então ser aventadas: a) tíbias foliáceas 

é uma sinapomorfia para Hypsoprorini, Membracini e Aconophorini, revertendo 

nesta última tribo à condição subfoliácea. b) tíbias foliáceas em Hypsoprorini e 

Membracini não são homologas entre si, pois em Hypsoprorini surgiram a partir 

de tíbias normais e em Membracini a partir de tíbias subfoliáceas, tendo este 

estado surgido na espécie ancestral de Aconophorini e Membracini. Nota-se que 

apenas a primeira hipótese contempla o monofiletismo de Aconophorini. Na 

segunda, tíbias subfoliáceas é urna sinapomorfia para Aconophormi e 

Membracini. Ocorre que tíbias foliáceas estão presentes em um número elevado 

de ninfas de Centrotinae e em adultos de Stegaspidinae. Em Hypsoprorini e 

Membracini está presente apenas nos adultos, sendo ausente nas ninfas. Desta
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maneira para que a série de transformação seja entendida, é necessário que o 

caráter seja observado em vários outros grupos de Membracidae e considere-se 

qual o seu comportamento em semaforontes adultos e ninfas. Esta dificuldade de 

inferir a sequência correta da série de transformação, assim como os níveis onde 

os estados de caracteres são informativos, foi decisiva na rejeição deste caráter.

O monofiletismo de Aconophorini é a hipótese considerada mais 

frágil do cladograma, ela está baseada na reversão do caráter 8 à condição 

plesiomórfica e a reversão à condição apomórfica intermediária do caráter 27.

A hipótese de monofiletismo que aqui se apresenta para 

Membracmi, contrapõe-se à de DIETRICH & McKAMEY (1995) que atribui 

para este táxon a condição parafilética, devido as posições de dois gêneros de 

Membracini, fundamentadas na interpretação de três caracteres. Havilandia foi 

indicado como grupo-irmâo de Aconophorini considerando o tamanho subigual 

dos tarsos. Trínarea foi indicado como gmpo-irmão de Hoplophorionini com 

base nas tíbias III clavadas e tarsos III reduzidos.

Cabe aqui uma digressão sobre as dificuldades de se aceitar o 

caráter tarsos subiguais como decisivo para se inferir a hipótese de ancestralidade 

comum para Aconophorini e Havilandia. faz parte do conhecimento geral de 

Membracidae, que os tarsos III são sempre mais longos que os tarsos I e II, então 

é possível elaborar um número razoável de eventos históricos, cujos resultados 

finais sejam sempre os mesmos, ou seja, o tamanho subigual dos três pares de 

tarsos, por exemplo: o aumento dos tarsos I e II ou a diminuição dos íarsos III, 

produzem o mesmo resultado final, muito embora por processos diferentes. Em 

Aconophorini os tarsos I e II guardam a mesma proporção em relação as tíbias, 

se comparado com o que comumente ocorre na família, então o tamanho subigual 

dos três pares de tarsos deve-se a uma discreta redução dos tarsos III. Em 

Havilandia os três pares de tarsos são muito curtos, com relação ao tamanho das 

tíbias, assim, é mais provável que o tamanho subigual dos tarsos, nesta gênero, 

seja o resultado final de reduções que ocorreram nos tarsos I e II e de maneira 

mais acentuada nos tarsos III. Diante dos argumentos é insustentável conferir ao
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caráter um poder de decisão tão grande a ponto de nele ancorar uma hipótese de 

ancestralidade comum para Aconophorini e Havilandia.

As tíbias III de Trinarea, denominadas clavadas, e as tíbias III de 

Hoplophoriomni, igualmente assim denominadas, têm em comum apenas o 

vocábulo que lhes identifica a forma. Ao comentar o caráter 24 (p. 270) 

apresentam-se as explicações devidas que sustentam a hipótese de que a forma 

dessas tíbias não guardam homologia entre si.

Dentro de Membracini as relações entre gêneros não ficaram 

totalmente esclarecidas, uma tricotomia para três grupos de gêneros é 

apresentada. O grupo de gêneros composto por Lewdeitzia, Leioscyta e 

Havilandia é suportado por uma única sinapomorfia, o caráter 36(1) e não foi 

possível esclarecer a relação entre esses gêneros. Havilandia compartilha com 

Eunusa a condição apomórfica do caráter 4 e com Enchenopa, Campylenchia 

Kronides, Membracis, Encliopliylliim, Pliyllotropis e Folicarina a condição 

apomórfica do caráter 44. As possibilidades de reunir Havilandia com este grupo 

de gêneros ou com Eunusa, demanda um número de passos evolutivos maior do 

que o número de passos que o reúne com Leioscyta e Lewdeitzia.

O segundo grupo de gêneros é ancorado pelo compartilhamento 

exclusivo da condição apomórfica dos caracteres 33 e 37. Acredita-se que as 

relações de parentesco para os cinco gêneros, que compõem este grupo, estejam 

resolvidas. Eunusa está posicionado como gênero mais basal, sendo simétrica a 

filogenia dos quatro demais gêneros, com Tylopelta, Bolbonota e Erechtia, 

Trinarea compondo, respectivamente, gmpos-irmãos. O gênero Eunusa 

apresenta reversão à condição plesiomórfica para os caracteres 6 e 8. O caráter 8 

tem um nível de generalidade maior, se for admitido para ele dois surgimentos 

independentes, sendo um na espécie ancestral de Hypsoprorini e outro na espécie 

ancestral de Membracini, a ausência deste caráter em Eunusa, posiciona este 

gênero como o mais basal em Membracini. O caráter 6 é informativo em um 

nível de generalidade menor que o caráter 8 e representa no estado apomórfico 

intermediário, uma sinapomorfia para Aconophorini e Membracini e a ausência 

deste caráter em Eunusa posiciona o gênero como grupo-irmão de Aconophorini
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e Membracini. Neste caso é necessário admitir-se que o caráter 35 (1) teve dois 

surgimentos independentes: um em Eunusa e outro na espécie ancestral de todos 

os demais gêneros de Membracini. Das quatro árvores geradas pelo comando 

nih*, duas divergem apenas no posicionamento deste gênero: uma admitindo-o 

como grupo mais basal de Membracini, outra como grupo-irmão de 

Aconophorini e Membracini. Essas duas árvores são eliminadas pelo comando xs 

w; que adiciona, a posteriori, pesos sucessivos aos caracteres considerados mais 

confiáveis. As duas árvores que resultam da aplicação repetida do comando xs w, 

são exatamente as duas outras das quatro árvores iniciais geradas pelo comando 

mh* e que admitem Eunusa como gênero mais basal do segundo grupo de 

gêneros de Membracini, onde se incluem Tylopelta, Bolbonota, Trinarea e 

Erechtia.

O terceiro grupo de gêneros de Membracini é reunido com base no 

compartilhamento da condição apomórfica do caráter 38. Tritropidia é o gênero 

mais basal deste agrupamento. No nível de universalidade seguinte ocorre uma 

politomia formada por Enchenopa. Campylenchia, Kronides e a raiz do 

agrupamento que reúne outros quatro gêneros. DÍETR1CH & McKAMEY 

(1995) comentam que Campylenchia Stal, 1869 e Enchenopa, Amyot & 

Serville, 1843 são completamente idênticos para os caracteres abordados. 

Realmente a separação das espécies se faz por uma sutileza da carena dorso- 

transversal e que Stal afirmava, na diagnose de Campylenchia, ser ligeiramente 

mais aproximada da margem superior do processo anterior, se comparada com 

Enchenopa, cuja carena dorso-transversal divide o processo anterior ao meio. 

Como o limite entre os gêneros é leito por um mero detalhe, a decisão de 

acomodar as espécies em um dos gêneros pode ser discordante. As observações 

efetuadas ao âmbito deste trabalho, indicam que os gêneros são sinônimos com 

prioridade para Enchenopa.

No nível de universalidade seguinte, ainda dentro do terceiro 

agrupamento de gêneros de Membracini, ocorre outra politomia formada pelos 

gêneros Membracis, Phyllotropis, Folicarina e Enchophyllum. DIETRICH & 

McKAMEY (1995) referem-se a este agrupamento como um complexo de
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gêneros problemáticos, pois são distinguidos apenas pela combinação de quatro 

caracteres, cada um com dois estados. Para este caso particular é necessário 

estabelecer-se os limites de cada um dos gêneros, para que as relações entre eles 

sejam determinadas.

O monofiletismo de Hoplophorionini é altamente confiável, sendo 

suportado por cinco sinapomorfias: Tíbias III com as arestas I e II fundidas nos 

três quartos apicais; Carena mesepisternal bem desenvolvida projetando-se sobre 

o mesepisterno; Coxa II com espinho basal, com reversão no complexo- 

pinguicornis (.Alchisme), Sutura notai mediana ausente no metanoto, com 

ocorrência em Hypsoprora e tarsos III reduzidos. Embora ancoradas por um 

número reduzido de sinapomorfias, as relações de parentesco entre os gêneros, 

são esclarecidas, exceto Potnia e Potnioides. Sabe-se que quanto menor o 

número de caracteres envolvidos em uma análise, menor é a possibilidade de 

conflitos entre eles, assim as hipóteses de relação de parentesco são mais frágeis, 

dado o número reduzido de caracteres, nos quais elas são apoiadas. A relação 

mais confiável é a proposta de Metcalfiella como grupo-irmão de Stalotypa.
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F ig u ra  94- a- Politomia inicial para as tribos de Membracinae. b, c, d- conflito 
na distribuição do caráter 25.
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IV- CONCLUSÕES
301

A primeira parte deste trabalho tinha por objetivo revisar as espécies 

de Floplophorionini. A tarefa de revisão demandou estudos de morfologia e o 

exame de inúmeros tipos de Alchisme, Potnia e Umbonia. Os estudos de cabeça e 

asas, particularmente, foram os que possibilitaram a descrição de gêneros novos. O 

exame dos tipos esclareceu o “status”de muitas espécies e foi o principal 

responsável pelas propostas de novas combinações, novos sinônimos e revalidações 

de espécies, assim como permitiu a descrição de novas espécies com elevado grau 

de segurança.

Espécies revalidadas: Alchisme obscura (Walker, 1851) sp. rcval., A. 

testacea (Fairmaire, 1846) sp. rcval., A. veruta sp. reval. (Fowler, 1894), Potnia 

brevicornis Fowler, 1894 sp. rcval. , Umbonia articularia Buckton, 1901 sp. 

reval. e U. lativitta Walker, 1851 sp. r c v a l..

Novas combinações: Alchisme antigua (Funkhouser, 1934) comb, n., 

transferida de Umbonia Bunneister, 1835; Sakakibarella dubia (Fowler, 1894) 

coinb. n. de Potnia Stal, 1866,

Novos sinônimos: Alchisme costaricensis Coding, 1929 (= A. apicalis 

(Walker, 1851));/!. neuquina Remes-Lenicov, 1978 (= A. rubrocostata (Spmola, 

1852)); A  submaculata (Buckton, 1901) (= A. turrita (Germar, 1835)); A. virgata 

(Fairmaire, 1846) (=A. ustulata (Fairmaire, 1846)); P. brunneifrontis Funkhouser, 

1943 e P. maculata Funkhouser, 1943 (= P. brevicornis Fowler, 1894); P. 

orthosoma (Fonseca, 1947) (= P. jacula (Fabricius, 1803)); P. jansoni Fowler, 

1894 e P. nigrivitatta (Walker, 1851) (= P. straminicolor (Stal, 1862)); Umbonia 

erecta Goding, 1920 (= U. lativitta (Walker, 1851)); Umbonia octolineata Goding, 

1930 (= U crassicornis ( Amyot & Serville, 1843)); U. Immaculata Funkhouser, 

1943, U. reducta Walker, 1851, U. terribilis Walker, 1858 e U. rectispina Stal, 

1869 (= U. spinosa (Fabricius, 1775)).

Novos gêneros: Potnioides gen. n. e Sakakibarella gen. n..

Novas espécies de Alchisme Kirkaldy, 1901: A. banosiensis sp. n. (de



Azuaya/Banos/Equador), A. colombiana sp. n. (de Cundinamarca/ Colômbia), Â. 

contundem  sp. n. (de Salta/Argentina), A. culídlata sp. n. (de Mérida/Venezuela), 

A. deflcctida sp. n. (de Tachira/Venezuela), A. erecta sp. n. (de Trujillo/V 

enezuela), A. frontomaculata sp. 11. (de São Paulo/Brasil), A. goiana sp. n. (de 

Jatai/Goiás/Brasil), A. henryi sp. n. (de Tachira/VenczucIa), A. insólita sp. n. (de 

Cauca/Colômbia), A. mckameyi sp. 11. (de Célica/Equador), A. onorei sp. n. 

(Cotopaxi/Eqnador), A. scliuhi sp. n. (de Lima/Peru), A. singela sp. n. (de 

T achira/V enezuel a).

Nova espécie de Potnioides gcn. n.: P. corniferula sp. n. (de

Cusco/Peru).

Novas espécies de Potnia Stal, 1866: P. cornigera sp. n. (do 

Paraná/Brasil), P. diringshofeni sp. n. (de São Paulo/Brasil), P. distincta sp. n. (do 

Mato Grosso/Brasil), P. eximia sp. n. (do Mato Grosso/Brasil), P. Knightiae sp. n. 

(da Guiana Britânica), P. miracyae sp. n. (de Puntarenas/ Costa Rica), P. precisa 

sp. n. (de Cajamarca/Peru), P. tapiiruquarensis sp. n. (do Amazonas /Brasil) e P. 

turrialbensis sp. n. (de Turrialba/Costa Rica).

Novas espécies de Sakakibarella gcn. n.: S. costaricensis sp. n. (de 

Neredio/Costa Rica), S. elongata sp. n. (de Alajuela/CostaRica) S. frontornbra sp. 

n. (de Huila/Colômbia), e S. seminigra sp. n. (de Turrialba/Costa Rica).

Novas espécies de ümbonia Burmeister, 1835: U. formosa  sp. n. (de 

local desconhecido), U. richteri sp. ii. (de Guayatá/Colômbia) e U. strüempelli sp. 

ii. (do Espirito Santo/Brasil).

A segunda parte envolve a análise cladística dos gêneros de 

Membracinae e tinha por objetivo esclarecer as relações entre as tribos e gêneros 

desta subfamília.

Os objetivos, no que se refere a relação entre as tribos, foram 

plenamente alcançados, propõe-se: Hoplophorionini como grupo-irmão de. 

Hypsoprorini, Membracini e Aconophorini, sendo Hypsoprorini grupo-irmão de 

Aconophorini e Membracini. A hipótese proposta por D1ETRICH & McKAMEY 

(1995) que adimitia Trinarea como grupo irmão de Hoplophorionini, não foi 

corroborada.
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Corrobora-se o monofiletismo de Hoplophorionini com base nos 

seguintes caracteres: tíbias III com as arestas I e II fundidas nos três quartos apicais; 

Coxa II com espinho basal; carena mesopleural bem desenvolvida, defletindo 

abruptamente em direção ao mesepimero; sutura metanotal mediana ausente e tarsos 

UI reduzidos.

Dois novos caracteres são propostos como sinapomórficos para 

Hypsoprorini: frênulo posicionado no meio da margem anterior das asas posteriores; 

limbo das asas posteriores sinuoso na margem anterior próximo ao ápice.

A hipótese de monofdetismo para Aconophorini é a mais frágil do 

cladograma, ao nível das tribos, e está ancorada na reversão ao estado apomórfico 

intemiediário, do caráter 27: tíbias III com setas cuculadas da aresta UI menos 

proeminentes que as das arestas I e II. Os caracteres relacionados, por DIETRICH & 

DE1TZ (1991) como indicadores do monofíletismo desta tribo, foram rejeitados no 

presente estudo, assim como a hipótese que DIETRICH & McKAMEY (1995) 

assumiram em favor de Havilandia, que indicava este gênero como grupo-irmão de 

Aconophorini.

Rejeita-se a hipótese de táxon parafilético para Membracini proposta 

por DIETRICH & McKAMEY (1995). Propõe-se a hipótese de monofdetismo para 

Membracini com base no compartilhamento exclusivo de dois caracteres: ramos Si 

e $2 fundidos e carena mediana laminada.

As relações de parentesco hipotetizadas para os gêneros de 

Hypsoprorini, são confiáveis. A fdogenia é assimétrica com Sphongophorus 

posicionado como gênero mais basal, sendo grupo-irmão de Pliylia, Hypsoprora, 

Notocera e Hypsoproracltis, que compõe um grupo monofdético.

As relações de parentesco dos gêneros de Membracini não foram 

totalmente esclarecidas. Três grupos de gêneros estão bem definidos dentro da tribo, 

mas as relações de parentesco que guardam entre si, são desconhecidas. No grupo I 

não foram esclarecidas as relações entre Leewdeiízia, Leioscyta e Havilandia. No 

grupo II são relativamente seguras as hipóteses que esclarecem as relações entre 

Eunusa, Tylopelta, Bolbonota, Erechtia e Trinarea, embora a posição de Eunusa 

possa ser contestada, pois a ausência de carena dorsal laminada, pode ser sugerida
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como indicador de que a posição do gênero, na tribo, seja basal. No grupo III a 

imprecisão dos limites dos gêneros, ali reunidos, foi decisiva para o não 

esclarecimento das relações de parentesco.

A despeito do número reduzido de caracteres levantados em 

Hoplophorionini, as relações entre os gêneros foram esclarecidas, exceto a 

posição de Potnia e Potnioides que foram posicionados como táxons mais 

basais. A filogenia é simétrica e pela ordem seguem gêneros Sakakibarella, 

Ochropepla, Alchisme, Umbonia, Platycotis, Metcalfiella e Stalotypa..
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