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Resumo 

Revisão taxonômica e análise filogenética de Scopogonalia Young, 1977 com a descrição 

de uma espécie nova do grupo externo (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) 

O gênero Scopogonalia Young pertence à família Cicadellidae, subfamília Cicadellinae e 

tribo Cicadellini e contém 11 espécies, todas registradas na América do Sul: S. subolivacea 

(Stål) (espécie-tipo), S. interruptula (Osborn), S. echinura Young, S. golbachi Young, S. 

nargena Young, S. oglobini Young, S. paula Young, S. penicula Young, S. altmanni 

Cavichioli, S. plaumanni Cavichioli e S. splendida Cavichioli. Neste trabalho, Scopogonalia e 

duas de duas espécies são redescritas, bem como são descritas seis espécies novas, sendo 

cinco a partir de espécimes do Brasil e uma da Argentina. Também é feita uma análise 

filogenética do gênero, para testar seu monofiletismo e elaborar uma hipótese de 

relacionamento filogenético entre elas. Como táxons terminais da análise filogenética estão as 

espécies de Scopogonalia e mais seis espécies no grupo externo: Tretogonia cribrata 

Melichar, Cyclogonia caeligutata Mejdalani & Nessimian, Rotigonalia larissae Cavichioli, 

Rotigonalia olivacea Cavichioli, Plerogonalia rudicula (Jacobi), e uma espécie nova de 

Rotigonalia Young que também é descrita. Uma chave taxonômica de Scopogonalia e outra 

de Rotigonalia foram elaboradas. Foram usados 59 caracteres morfológicos e de padrão de 

cor identificados com base em critérios topográficos, dentre os quais os multiestado foram 

codificados como não-ordenados e os autapomórficos não-informativos foram incluídos. A 

análise de parcimônia máxima foi conduzida no programa TNT, resultando em 8 árvores mais 

parcimoniosas, com comprimento = 137, índice de consistência (IC) = 0,47 (excluindo 

caracteres não-informativos) e índice de retenção (RI) = 0,72. Em todas, Scopogonalia é 

monofilético, porém com baixo suporte, tendo como sinapomorfias não-ambíguas a reversão 

do clípeo inflado para não-inflado, primeira condição presente em Rotigonalia e 

Plerogonalia, e a abertura da base das células anteapicais mediana e interna das asas 

anteriores. Uma análise com pesagem implicada chegou a três árvores, todas incluídas entre 

as originais, cujo consenso estrito mostra pouco conflito. Um dos clados suporta uma ligação 

pretérita entre a área núcleo do bioma Cerrado e enclaves de savana nos biomas Amazônia e 

Mata Atlântica. Outro sustenta uma relação proposta entre os blocos central e sul de áreas de 

endemismo da Mata Atlântica. 

Plavras-chave: Auchenorrhyncha, filogenia, taxonomia, morfologia, Região Neotropical 
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Abstract 

Taxonomic revision and phylogenetic ansysis of Scopogonalia Young, 1977 with a 

discription of a new species of the outgroup (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) 

The genus Scopogonalia Young belongs to the family Cicadellidae, subfamily Cicadellinae 

and tribe Cicadellini and contains 11 species, all recorded in South America: S. subolivacea 

(Stål) (type species), S. interruptula (Osborn), S. echinura Young, S. golbachi Young, S. 

nargena Young, S. oglobini Young, S. paula Young, S. penicula Young, S. altmanni 

Cavichioli, S. plaumanni Cavichioli, and S. splendida Cavichioli. In this work, Scopogonalia 

and two of its species are redescribed, as well as six new ones are described, which of them 

five from specimens from Brazil and one from Argentina. Moreover a phylogenetic analysis 

of the genus is conducted to test its monophyly and propose a hypothesis of phylogenetic 

relationship between them. The terminal taxa of the phylogenetic analysis are all species of 

Scopogonalia and six outgroup taxa: Tretogonia cribrata Melichar, Cyclogonia caeligutata 

Mejdalani & Nessimian, Rotigonalia larissae Cavichioli, Rotigonalia olivacea Cavichioli, 

Plerogonalia rudicula (Jacobi), and a new species of Rotigonalia which is also described. A 

taxonomic key of Scopogonalia and another of Rotigonalia were elaborated. 59 

morphological and color pattern characters were used, identified based on topographic 

criteria, which of them the multistate were coded as unordered and the uninformative 

autopomorphic were included. The maximum parsimony analysis was conducted with the 

software TNT, resulting in 8 most parsimonious trees, with length = 137, consistency index 

(CI) = 0.47 (excluding uninformative characters), and retention index (RI) = 0.72. In all of 

them, Scopogonalia is monophyletic, although with low support, having as unambiguous 

sinapomorphies the reversion of the clypeus from swollen to not swollen, the first condition 

present in Rotigonalia and Plerogonalia, and the opening of the bases of the median and 

internal anteapical cell of the forewings. An implied weighting analysis lead to three trees, all 

included in the original ones, which the strict consensus shows little conflict. One of the 

clades supports a previous connection between the core area of the Cerrado biome and 

savanna enclaves in tha Amazon and Atlantic Forest biomes. Another one strengthens a 

proposed relationship between the central and south blocks of areas of endeminsm of the 

Atlantic Forest. 

Key-words: Auchenorrhyncha, phylogeny, taxonomy, morphology, Neotropical Region 
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Capítulo 1 

Introdução geral e objetivos 

1.1. Introdução geral 

 Os representantes da família Cicadellidae são conhecidos popularmente como 

cigarrinhas e ocorrem em todas as regiões zoogeográficas (Linnavuori, 1959; Nielson, 1985). 

É a mais diversificada dentro da superfamília a que pertence, Membracoidea, com cerca de 

21.000 espécies descritas (Knight & Webb, 1993). Contudo, estima-se que o número real de 

espécies de cigarrinhas poderia chegar a mais de 200.000 (Dietrich & Wallner, 2002). Os 

cicadelídeos geralmente apresentam cores vistosas e contrastantes. O comprimento do corpo 

dos adultos varia de 2 a 24 mm, sendo os menores representantes encontrados na subfamília 

Typhlocybinae e os maiores, em Cicadellinae. Muitas espécies de cicadelídeos possuem 

importância econômica para a agricultura por serem vetores de patógenos de plantas 

cultivadas, tais como vírus, fitoplasmas e bactérias (Nielson, 1985). Por causa disso, diversos 

estudos de comunidades desses insetos são voltados para agroecossistemas onde eles são 

pragas, em geral, como vetores da clorose variegada dos citros – CVC (p. ex: Giustolin et al., 

2009.; Miranda et al., 2009). No Brasil, esta doença, causada pela bactéria Xylella fastidiosa, 

se tornou importante no início da década de 1990 e hoje se expandiu em muitas áreas de 

citricultura na América do Sul e ameaça se espalhar para a América do Norte (Redak et al., 

2004). 

 Representantes desta família podem ser distintos dos demais Membracoidea pelas 

seguintes características (Deitz & Dietrich, 1993): (1) pronoto não se estendendo 

posteriormente até a sutura escuto-escutelar, (2) escutelo não pronunciado dorsalmente, (3) 

mesotórax com sutura separando o anepisterno do catepisterno, (4) mesepisterno sem 

processo dorsal em forma de gancho, (5) tíbias metatorácicas usualmente com quatro fileiras 

de cerdas grandes e (6) tegumento revestido com brocossomos (exceto em alguns Iassinae, 

Ledrinae e Ulopinae). Em uma análise filogenética de grandes grupos de Membracoidea, 
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baseada em caracteres morfológicos (Dietrich & Deitz, 1993), os mencionados estados de 

caracteres (1) e (6) resultaram como sinapomorfias de Cicadellidae. Contudo, essa hipótese 

não é corroborada por alguns estudos morfológicos e comportamentais (Hamilton, 1983, 

1999; Rakitov, 1998). Além disso, análises mais recentes, baseadas em caracteres 

moleculares, indicam que a família é provavelmente parafilética em relação ao clado formado 

por Aetalionidae e Membracidae (Dietrich et al., 2001; Cryan, 2005).  

 A divisão de Cicadellidae em subfamílias e tribos é muito controversa. O número de 

subfamílias varia na literatura de 10 (Hamilton, 1983) a mais de 50 (Nielson, 1985). Mas em 

uma chave recente para subfamílias de Cicadellidae, são registradas 27 (Dietrich, 2005). Essa 

dificuldade na classificação é possivelmente devido ao grande número de espécies incluídas e 

ao pouco conhecimento das relações filogenéticas entre as subfamílias e tribos. Propostas de 

relacionamento filogenético entre grandes grupos de cicadelídeos incluem as de Ross (1957), 

Hamilton (1983), Dietrich (1999) e Rakitov (1998), baseadas em morfologia, e a de Dietrich 

et al. (2001), baseada em sequências de 28S rDNA. 

 A classificação da subfamília Cicadellinae também é controversa. O número de tribos 

incluídas na subfamília varia consideravelmente entre os autores (Evans, 1947; Young, 1968; 

Linnavuori, 1979; Hamilton, 1983; Oman et al., 1990; Godoy & Webb, 1994). A 

classificação seguida neste trabalho é a de Young (1968), seguida por Dietrich (2005), que 

propõe a divisão de Cicadellinae em somente duas tribos, Cicadellini e Proconiini. Essa 

proposta é, em parte, corroborada por análises filogenéticas recentes onde membros das tribos 

Cicadellini e Proconiini formam um grupo monofilético (Dietrich et al., 2001; Takiya, 2007). 

No entanto, a análise molecular de Dietrich et al. (2001) sugere também que Cicadellini pode 

ser um grupo parafilético, que dá origem a Proconiini. Já Takiya (2007), em sua tese de 

doutorado, com base em uma análise morfológica e outras moleculares, propõe a manutenção 

da tribo, com pequenas modificações. 
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 Embora contendo apenas duas tribos, Cicadellinae (sensu Young, 1968) constitui um 

grupo grande e diversificado. Cicadellini, presente em todas as regiões zoogeográficas, é a 

mais diversificada, contendo, segundo estimativa recente (McKamey, 2007), 266 gêneros e 

cerca de 1886 espécies, enquanto que Proconiini, endêmica do Novo Mundo, de acordo com a 

mesma estimativa, contém 63 gêneros e aproximadamente 427 espécies. Ambas são mais 

diversificadas na Região Neotropical. 

 A história taxonômica dos Cicadellinae é resumida em Wilson & Turner (2007), de 

cuja fonte é brevemente apresentada neste parágrafo. Os primeiros cicadelíneos descritos 

eram quatro espécies que se encontravam no gênero Cicada de Linnaeus, erigido em 1758, o 

qual incluía diversos outros Auchenorrhyncha. Fabricius, em 1794, foi o primeiro a transferir 

algumas das espécies de Linnaeus para outros gêneros. Posteriormente, Germar, em 1833, 

erigiu o gênero Tettigonia Geoffroy (originalmente Tetigonia) com as características que, 

mais tarde, seriam atribuídas à subfamília Cicadellinae. Hoje, este gênero é sinônimo de 

Cicadella Latreille. Entre 1853 e 1855, Signoret foi o primeiro a fazer uma monografia do 

grupo, descrevendo e redescrevendo diversas espécies, acompanhadas de ilustrações 

coloridas. Este autor tratou todas as espécies no grande gênero Tettigonia, embora 

inicialmente tenha reconhecido 12 gêneros válidos, incluindo Dilobopterus Signoret, 1850, 

erigido por ele mesmo. Stål, em 1869, tentou separar gêneros, além de descrever novos na 

subfamília. Entre 1894 e 1909, Fowler, seguindo majoritariamente a classificação de Stål, 

erigiu gêneros que, mais tarde, comporiam os Proconiini, permanecendo os demais em 

Tettigonia, o que corresponde aos atuais Cicadellini. As publicações póstumas de Melichar, 

entre 1924 e 1951, dividiram a subfamília nas seções Proconiaria, com 54 gêneros, e 

Cicadellaria, com 101 gêneros, correspondendo aproximadamente aos Proconiini e Cicadellini 

de Young, respectivamente. 

 De acordo com Young (1968), a subfamília diferencia-se dos demais cicadelídeos pela 

seguinte combinação de características: (1) ocelos localizados na parte dorsal da cabeça, 
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geralmente mais próximos da margem posterior que do ápice ou da margem ântero-lateral; (2) 

corpo usualmente não achatado dorsoventralmente; (3) asas anteriores com a margem externa 

da célula apical interna paralela ao eixo longitudinal da asa; (4) tíbias posteriores com quatro 

fileiras regulares de macrocerdas; (5) proepisterno exposto; (6) suturas frontogenais 

estendendo-se sobre a parte dorsal da cabeça. 

 Scopogonalia Young, 1977 é um gênero da família Cicadellidae, subfamília 

Cicadellinae e tribo Cicadellini, que se distribui pela Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, 

Brasil, Paraguai e Argentina (Young, 1977; Cavichioli, 1986). Ele possui 11 espécies 

conhecidas: Scopogonalia subolivacea (Stål, 1862) (espécie-tipo), Scopogonalia interruptula 

(Osborn, 1926), Scopogonalia echinura Young, 1977, Scopogonalia golbachi Young, 1977, 

Scopogonalia nargena Young, 1977, Scopogonalia oglobini Young, 1977, Scopogonalia 

Scopogonalia paula Young, 1977, Scopogonalia penicula Young, 1977 (Young, 1977), 

Scopogonalia altmanni Cavichioli, 1986, Scopogonalia  plaumanni Cavichioli, 1986 e 

Scopogonalia splendida Cavichioli, 1986 (Cavichioli, 1986). 

 A primeira espécie descrita de Scopogonalia foi Tettigonia subolivacea Stål, 1862, 

que foi caracterizada em poucas linhas apenas pela cor e sem ilustrações (Stål, 1862). A 

segunda espécie foi Cicadella interruptula Osborn, 1926, cuja descrição, além da cor, conta 

com uma caracterização da morfologia externa, do esternito VII feminino e das placas 

subgenitais do macho. A descrição é ilustrada com um desenho de cabeça e tórax, em vista 

dorsal, e outros das genitálias masculina e feminina, em vista ventral. No entanto o primeiro 

desenho não representa o padrão de cor do espécime e os outros mostram a genitália não 

dissecada. 

 Ao erigir o gênero, Young (1977) recombinou as duas espécies citadas anteriormente, 

designou Tettigonia subolivacea como espécie tipo e descreveu mais seis: S. echinura, S. 

golbachi, S. nargena, S. oglobini, S. paula e S. penicula. Neste trabalho, as espécies são 

descritas e ilustradas em mais detalhes, especialmente no que concerne à genitália masculina, 
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que, desta vez, mostra-se dissecada. Na contribuição mais recente à taxonomia do gênero, 

Cavichioli (1986) descreve mais três espécies novas: S. altmanni, S. plaumanni e S. splendida, 

todas ilustradas com desenhos de cabeça e tórax e diferentes partes da genitália masculina. 

 Scopogonalia contém cigarrinhas pequenas (4,8 a 6,0mm) de coloração verde ou 

amarelada e distingue-se de outros principalmente por algumas características da genitália 

masculina, tais como: conectivo longo, paráfise articulada com o conectivo e com o edeago e 

um processo no pigóforo com ápice em forma de escova, exceto em S. golbachi Young, na 

qual o ápice do processo possui forma aguda (Young, 1977). Pouco se sabe sobre a genitália 

feminina de espécies desse gênero, exceto por S. paula, que foi objeto de um estudo detalhado 

(Mejdalani, 1995).  

 Scopogonalia está inserido no grupo de gêneros Juliaca, estabelecido por Young 

(1977). Em sua revisão taxonômica dos Cicadellinae, Young (1968, 1977, 1986) apresenta 

grupos formados por gêneros semelhantes morfologicamente e, dentro dos grupos, os gêneros 

são representados em diagramas indicando proximidade morfológica (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Diagrama mostrando proximidade de Scopogonalia a outros 
gêneros dentro do grupo de gêneros Juliaca. Nomes de gêneros envolvidos 
por linhas tracejadas indicam que estes também estão presentes em outros 
grupos de gêneros. Reproduzido de Young (1977). 

 Conforme afirmado por Hennig (1965), é tarefa da Sistemática Filogenética investigar 

as relações filogenéticas entre todas as espécies existentes. Essa área do conhecimento possui 
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aplicações em áreas como a Classificação, a Biogeografia (Wiley & Lieberman, 2011), a 

Ecologia de Comunidades (Webb et al., 2002) e a Conservação da Biodiversidade (Purvis et 

al., 2005). De sua consolidação aos dias de hoje, a Sistemática Filogenética progrediu, em 

parte, impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia computacional, permitindo análises 

automatizadas com grande número de táxons terminais e de caracteres (Giribet, 2005). 

 Outro rápido avanço foi no uso de dados moleculares, o que gerou uma discussão 

quanto à utilidade de se continuar a usar caracteres morfológicos. Chegou-se a sugerir que o 

papel da morfologia na reconstrução de filogenias seria basicamente de mapear 

transformações de poucas características morfológicas em cladogramas obtidos com dados 

moleculares (Scotland et al., 2003). No entanto, o uso de caracteres morfológicos é defendido 

por diversas razões, incluindo a importância do uso de fósseis, um ajuste da realidade de 

filogenias construídas com dados moleculares e o treinamento de sistematas que possam 

reconhecer rapidamente as espécies com um exame morfológico (Wiens, 2004). 

 Os termos cladística e cladista foram inicialmente usados para designar a busca por 

padrões de ramificação, sem se preocupar com a evolução dos caracteres. No entanto, os 

padrões de ramificação são baseados na evolução de caracteres (Wiley & Lieberman, 2011) e, 

de acordo com a sugestão dos autores, serão usados os termos filogenética e filogeneticista. 

 Duas filogenias de cicadelíneos publicadas recentemente (Carvalho et al., 2011; Felix 

& Mejdalani, 2011) demonstram a importância do uso da morfologia para esse tipo de estudo 

neste grupo. Elas também exemplificam as aplicações da filogenia na classificação e na 

biogeografia: com base no resultado de suas análises, Carvalho et al. (2011) propõem um 

novo gênero, enquanto Felix & Mejdalani (2011) discutem padrões de vicariância nas ilhas do 

Caribe. Com base em alguns exemplos, Rodrigues et al. (2010) sugerem que a subfamília 

Cicadellinae fornece modelos úteis para estudos de vicariância na Região Neotropical. 
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1.2. Objetivo geral 

� Realizar uma revisão taxonômica e análise filogenética de Scopogonalia e descrever 

uma espécie incluída no grupo externo 

1.3. Objetivos específicos (OEs) 

� OE1: Descrever espécies novas de Scopogonalia já descobertas (Capítulo 3). 

� OE2: Redescrever espécies de Scopogonalia pobremente descritas (Capítulo 3). 

� OE3: Elaborar uma nova chave para as espécies de Scopogonalia (Capítulo 3).  

� OE4: Descrever uma nova espécie de Rotigonalia (Capítulo 4) 

� OE5: Elaborar uma nova chave para as espécies de Rotigonalia (Capítulo 4) 

� OE6: Testar o monofiletismo de Scopogonalia (Capítulo 5). 

� OE7: Construir uma hipótese de relação filogenética entre suas espécies (Capítulo 5). 
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Capítulo 2 

Metodologia 

2.1. Material examinado 

 A maioria dos espécimes examinados de Scopogonalia Young e do grupo externo 

foram obtidos de empréstimo de coleções, enquanto alguns estão sendo obtidos a de coletas 

na natureza. Os espécimes coletados serão posteriormente depositados na coleção 

entomológica do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa (DSEC), no caso de espécies já descritas. No caso de espécies novas 

coletadas na natureza, pelo menos um parátipo será depositado na DSEC, enquanto o holótipo 

e demais parátipos na coleção do Departamento de Entomologia Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ). Os espécimes examinados pertencem às 

seguintes coleções: British Museum of Natural History, Londres, Reino Unido (BMNH); 

Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg, EUA (CMNH); Departamento de Sistemática 

e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil (DSEC); Coleção 

Entomológica Prof. José Alfredo P. Dutra, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (DZRJ); Coleção 

Entomológica Pe. Jesus S. Moure, Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil (DZUP); Fundación Miguel Lillo, San 

Miguel de Tucumán, Argentina (IFML); Departamento de Entomologia, Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (MNRJ). 

2.2. Amostragem de táxons 

 Como grupo interno da análise filogenética, estão incluídas todas as espécies de 

Scopogonalia, mas a espécie S. oglobini foi codificada a partir da literatura (Young, 1977) e a 

partir de fotos do website de Wilson et al. (2009). No grupo externo foram escolhidas 

algumas espécies do grupo de gêneros Juliaca, ao qual pertence o gênero em questão. De 

acordo com Young (1977), dentre os gêneros mais próximos de Scopogonalia, estariam 



13 

 

Plerogonalia Young, 1977, Rotigonalia Young, 1977 e Cyclogonia Melichar, 1926. Por isso, 

quatro das espécies escolhidas para o grupo externo são Plerogonalia rudicula (Jacobi, 1905), 

Rotigonalia larissae Cavichioli, 2000, Rotigonalia olivacea Cavichioli, 2000 e Cyclogonia 

caeliguttata Mejdalani & Nessimian, 1991. Também foi incluída uma espécie de Rotigonalia 

a ser descrita no Capítulo 5, Rotigonalia rex sp. nov. Essas espécies do grupo externo foram 

incluídas para se testar o monofiletismo do grupo interno. Para enraizar a árvore e polarizar os 

caracteres foi escolhida a espécie Tretogonia cribrata Melichar, 1926. A escolha deste táxon 

deve-se ao fato de ele ser da tribo Proconiini, sendo certamente mais distante do grupo 

interno, que pertence à tribo Cicadellini. A tabela contendo os táxons terminais, espécimes, 

coleções e origem geográfica encontra-se no Capítulo 4 (Tabela 4.1).  

2.3. Terminologia, preparação, exame e ilustração de espécimes 

 A terminologia morfológica segue basicamente Young (1968, 1977), exceto a das 

áreas faciais da cabeça, que segue Hamilton (1981), com modificações de Mejdalani (1998). 

A terminologia usada e modificada por Mejdalani (1998) tem sido mais usada na subfamília, 

embora haja publicação mais recente (Dietrich, 2005) com terminologia ligeiramente 

diferente. 

 Os espécimes, montados em alfinetes entomológicos, foram examinados quanto à 

morfologia externa sob microscópio estereoscópico Leica M80. Para o exame da genitália 

masculina, o abdômen é retirado e aquecido em hidróxido de potássio (KOH) por cerca de 10 

minutos para permitir posterior dissecção (Oman, 1949). Uma variação desta será usada para 

fêmeas, em que o abdômen é preparado a frio por algumas horas para não danificar estruturas 

mais delicadas (Mejdalani, 1998). 

 Os espécimes foram ilustrados, de corpo inteiro, por meio de imagens em diferentes 

focos obtidas por câmera DFC29, acoplada a um esteromicroscópio Leica M205C e montadas 

por software LAS (Leica Application Suite), que gera uma imagem tridimensional. Desenhos 
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de peças da genitália foram elaborados em câmara clara e editados em Adobe Photoshop e 

Adobe Illustrator. 

2.4. Identificação e apresentação de caracteres 

 Espécimes de ambos os sexos foram examinados para se obter caracteres da 

morfologia externa e das genitálias masculina e feminina. Os caracteres morfológicos foram 

identificados com base em critérios topográficos para se propor hipóteses de homologia 

primária (de Pinna, 1991). Homologia primária é uma similaridade entre os táxons 

identificada pelo pesquisador que ele espera resultar como sinapormorfia após a análise 

filogenética, tornando-se assim uma homologia secundária (de Pinna, 1991). Estados de 

caracteres inaplicáveis foram codificados com hífens (-), enquanto que os estados ambíguos 

ou dados faltantes foram codificados com sinal de interrogação (?). 

 Como o táxon Tretogonia cribrata é a raiz da análise, todos os seus caracteres foram 

codificados com o estado “0”(zero) e outros algarismos foram usados para os estados de 

caráter diferentes ao deste táxon. Caracteres multiestado foram codificados como não-

ordenados, de acordo com a parcimônia de Fitch (1971) para não se fazer um julgamento 

prévio sobre as transformações dos mesmos. Autapomorfias não-informativas foram incluídas 

na matriz de dados como sugerido por Yeates (1992). Estas representam caracteres 

diagnósticos dos táxons terminais e têm a possibilidade de tornarem-se caracteres 

informativos com a posterior inclusão de novos táxons (Yeates, 1992). Considerando que 

essas autapomorfias inflam artificialmente o índice de consistência (IC) (Bryant, 1995), elas 

serão desconsideradas para seu cálculo. Como o IC mede o grau de homoplasia de um 

cladograma, caracteres com estados autapomórficos dão uma falsa impressão de maior 

congruência por não terem o potencial de gerar homoplasia (Bryant, 1995). Os caracteres e 

seus estados, ou seja, as proposições de caracteres, são apresentadas conforme Sereno (2007), 

cujos elementos e ordem são: localizador secundário (se houver), localizador primário, 

váriável: estados de caráter e qualificador (se houver, ou após a variável ou após os estados). 
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O localizador secundário é uma região mais geral do corpo do organismo e, o primário, uma 

mais específica. A variável é o tipo de variação que ocorre no caráter, dando origem aos 

estados, que são cada variação. O qualificador é uma expressão que compara a estrutura 

examinada para dar mais precisão aos estados (Sereno, 2007). A maioria dos caracteres 

ambíguos, ou seja, aqueles com mais de uma possibilidade de transformação, foram 

reconstruídos sob os critérios Acctran. Assim, aumentam-se as chances de confirmação das 

hipóteses de homologia primária do pesquisador, uma vez que o critério privilegia a 

transformação desses caracteres em sinapomorfias seguidas de reversão ao invés de 

homoplasias (de Pinna, 1991). Apenas foram otimizados segundo o critério Deltran os 

caracteres transformacionais que dependam do estado “presente” de outro estado neomórfico. 

Isso impede a transformação ilógica de uma estrutura ou padrão de cor antes mesmo de existir 

(Felix & Mejdalani, 2011). O termo transformacional refere-se a um caráter cujos estados são 

variações em uma estrutura presente, enquanto neomórfico é um cujos estados dizem respeito 

à presença ou ausência de uma estrutura (Sereno, 2007). 

2.5. Análise filogenética 

 A matriz de dados foi compilada usando-se o programa Mesquite (Maddison & 

Maddison, 2011). A análise de parcimônia máxima foi conduzida no software TNT (Goloboff 

et al., 2003b, 2008). O comando de busca usado foi o “traditional search” com as 

configurações-padrão. O comando “implicit enumeration” não pôde ser usado, embora seja 

recomendado para análises com até 30 táxons terminais por fazer uma busca exata, em que 

certamente são encontradas as árvores mais parcimoniosas (Goloboff et al., 2008). Para 

polarizar os caracteres, foi feito um enraizamento na espécie Tretogonia cribrata, por ser de 

outra tribo e portanto, certamente o táxon mais  distante filogeneticamente do grupo interno. 

O suporte de ramos foi calculado usando o método de reamostragem simétrica 

(Goloboff et al., 2003a), uma variação do índice de jackknife (Farris et al., 1996), e o índice 

de Bremer (Bremer, 1994). O primeiro índice é baseado em reamostragem de caracteres, 
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enquanto o segundo usa relaxamento da parcimônia (Wiley & Lieberman, 2011). Optou-se 

por usar uma variação do método jacknife por este ter demonstrado recuperar menos grupos 

espúrios e mais grupos reais que os métodos bootstrap (Kopuchian & Ramírez, 2010). A 

variação reamostragem simétrica foi selecionada por ter sido desenvolvida para não sofrer 

distorções de valor com a aplicação de pesagem de caracteres (Goloboff et al., 2003a).  

Após a obtenção das árvores igualmente mais parcimoniosas sob peso igual e de seu 

consenso estrito, foi realizada uma pesagem implicada (Goloboff, 1993). Nela é retirado o 

peso dos caracteres de acordo com uma função do ajuste do caráter (f), que pode ser expressa 

da seguinte forma: f = k / (e + k) (onde “e” = passos extra e “k” = constante de concavidade). 

Quanto mais homoplástico for o caráter, mais será diminuído seu peso relativo (ajuste = f) e 

quanto maior for o valor de k, com menor força será essa diminuição. Uma das formas de 

escolher o valor de k, foi usado o script desenvolvido por Mirande (2009), que obtém um 

valor, o qual, aplicado na pesagem, gera as árvores mais estáveis, ou seja, aquelas cujo 

conjunto de nós é o mais semelhante àquele das demais árvores geradas com outros valores. 

Mas também foram testados valores de k maiores que o encontrado pelo script para encontrar 

uma árvore entre as obtidas com pesos de caracteres iguais. O índice de reamostragem 

simétrica foi calculado sob pesos iguais e sob pesagem implicada, sendo plotado nas árvores 

correspondentes. 
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Capítulo 3 

Revisão taxonômica de Scopogonalia Young, 1977 (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) 

com a descrição de seis espécies novas 

Resumo 

Neste capítulo são descritas e ilustradas seis espécies novas de Scopogonalia: S. amazonensis, 

S. alba, S. agkistroides, S. dolixoura, S. euxola e S. osteiphera. Também fornecemos uma 

redescrição de S. subolivacea e uma de S. interruptula e novos registros de S. echinura e S. 

altamanni. Todas as espécies novas são registradas no Brasil, exceto S. osteiphera, 

proveniente da Argentina. Com S. amazonensis, o gênero tem sua distribuição geográfica 

ampliada para o norte do Brasil e, com S. alba e um dos novos registros de S. echinura para o 

nordeste. Uma nova chave taxonômica para as espécies de Scopogonalia é fornecida. 

Palavras-chave: Cicadellinae, cigarrinha, taxonomia, morfologia, América do Sul 

Introdução 

 Scopogonalia foi concebido para abrigar Tettigonia subolivacea Stål, 1862, espécie 

tipo, Cicadella interruptula Osborn, 1926 e as então espécies novas S. echinura, S. golbachi, 

S. nargena, S. oglobini, S. paula, e S. penicula, descritas por Young (1977). Posteriormente, 

mais três espécies foram acrescentadas: S. altmanni, S. plaumanni e S. splendida (descritas 

por Cavichioli, 1986). Todas as espécies foram registradas na América do Sul, destas, oito 

possuem registro no Brasil (Young, 1977; Cavichioli, 1986). As registradas apenas em outros 

países são S. echinura, na Venezuela, e S. golbachi e S. oglobini, na Argentina (Young, 

1977). Dentre suas espécies, S. subolivacea é comumente encontrada na vegetação herbácea 

entre fileiras de plantações de Citrus na América do Sul (Redak et al., 2004) 

 As características diagnósticas do gênero incluem uma mancha escura no ápice da 

cabeça e as duas células anteapicais das asas anteriores abertas basalmente. Na genitália 

masculina, encontra-se um par de processos longos e delgados originados na margem ventral 

do pigóforo com uma estrutura em forma de escova no ápice, exceto em S. golbachi, onde o 
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processo tem ápice agudo. Também pode-se destacar a paráfise articulada tanto com o ápice 

do conectivo como com a base do edeago (Young, 1977). Quanto à genitália feminina, 

Mejdalani (1995) descreve em detalhes as estruturas de S. paula e compara a válvula II com a 

de espécies de outros gêneros do grupo Juliaca (Young, 1977). 

 Neste trabalho, redescrevemos o gênero Scopogonalia e as espécies S. subolivacea e S. 

interruptula, descrevemos seis espécies novas e fornecemos novos registros geográficos de 

duas espécies. Também elaboramos uma nova chave de identificação das espécies do gênero. 

Material e Métodos 

 Os espécimes estudados estão depositados nas seguintes coleções: British Museum of 

Natural History, Londres, Reino Unido (BMNH); Carnegie Museum of Natural History, 

Pittsburg, EUA (CMNH); Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa (DSEC); Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (MNRJ); e Coleção Entomológica Pe. Jesus 

Santiago Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba 

(DZUP). 

 As genitálias masculinas foram preparadas de acordo com Oman (1949) e as femininas 

de acordo com Mejdalani (1998). As peças dissecadas das genitálias foram armazenadas em 

microtubos com glicerina que foram presos ao alfinete de montagem dos espécimes abaixo 

destes. A terminologia morfológica segue basicamente Young (1977), exceto a da face, que 

segue Hamilton (1981) e Mejdalani (1998). Nos dados das etiquetas entre aspas, uma barra 

invertida (\) separa linhas na etiqueta. Fotografias dos espécimes foram tiradas usando uma 

câmera DFC29, acoplada a um estereomicroscópio Leica M205C e montadas com o software 

LAS. Os desenhos foram feitos com o auxílio de câmara clara, observando os espécimens ou 

estruturas genitais em estereomicroscópios. As fotografias de partes da válvula II do 

ovipositor foram feitas em microscópio com câmera acoplada ligada ao computador.  
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Resultados 

Scopogonalia Young, 1977 

(Figuras 3.1 a 3.11) 

 Espécie-tipo. Tettigonia subolivacea Stål, 1862 

 Diagnose. Cigarrinhas pequenas; com uma mancha marrom escura a negra na 

transição entre coroa e face; células anteapicais mediana e interna abertas basalmente; 

pigóforo masculino com processo com processo delgado originando-se da margem ventral, 

com ápice em forma de escova ou agudo (em S. golbachi); conectivo longo; paráfise 

ramificada dorsoventralmente na base, com ramos dorsal e ventral articulados com base do 

edeago e ápice do conectivo, respectivamente, com dois ramos laterais no ápice ou apenas um 

(em S. interruptula). 

 Comentário. O aspecto aberto da base das células anteapicais mediana e interna 

resultou como duas apomorfias do gênero (Capítulo 5). 

 Comprimento. 4,6-7,7mm 

 Morfologia externa. Cabeça (Figuras 3.1, 3.2A, 3.3, 3.6-3.11A) suavemente a 

moderadamente pronunciada, comprimento mediano da coroa de 2/5 a 2/3 da largura 

interocular e de 1/4 a 2/5 da largura transocular, margem anterior estreitamente ou largamente 

arredondada em vista dorsal, sem uma carena na transição entre a coroa e a face, ocelos 

localizados após ou alinhados com os ângulos anteriores dos olhos, cada um mais próximo ou 

equidistante entre o ângulo anterior do olho adjacente e a linha mediana da coroa, coroa 

convexa, usualmente com uma leve concavidade transversal entre os ocelos, sem uma fóvea 

mediana e sem esculturações ou cerdas, suturas fronto-genais estendendo-se sobre a coroa e 

atingindo ocelos; lóbulos supra-antenais não protuberantes, em vista dorsal, com margens 

anteriores convexas; fronte convexa, impressões musculares não distintas, face sem 

pubescências, sutura epistomal completa, clípeo não fortemente pronunciado, seu perfil 

continuando o contorno da fronte. Tórax (Figuras 3.1, 3.2A, 3.3, 3.6-3.11A) com largura do 
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pronoto aproximadamente igual ou menor que a largura transocular, margens laterais 

suavemente convergentes anteriormente ou paralelas, carena dorsopleural completa, margem 

posterior ligeiramente côncava, disco sem puncturas e quase sempre sem rugosidades, não 

pubescente; escutelo quase sempre não estriado após sulco transversal. Asas anteriores 

hialinas ou opacas, com membrana incluindo todas as quatro células apicais e estendendo-se 

anteriormente ao longo da margem costal à metade basal da asa, ocasionalmente incluindo 

porção apical das células anteapicais, veias distintas ou não, com quatro células apicais, a base 

da terceira mais distal que as da segunda e quarta, sem um plexo anteapical de veias, segunda 

e terceira células anteapicais abertas basalmente, superfície da asa sem esculturações; asas 

anteriores da fêmea em posição de descanso excedendo ápice do ovipositor. Fórmula setal do 

ápice do metafemur 2:1:1, comprimento do primeiro tarsômero igual ou (mais comumente) 

maior que o comprimento combinado dos dois mais distais e com duas fileiras paralelas 

longitudinais de pequenas cerdas na superfície plantar. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figuras 3.2C, 3.4A, 3.6-3.11B) moderadamente 

pronunciado (exceção: S. dolixoura sp. nov., em que é fortemente pronunciado; Figura 3.9B), 

estreitamente convexo posterodorsalmente, margem posteroventral largamente convexa, com 

numerosas macrocerdas nos 2/3 posteriores do disco, com um processo delgado originando-se 

da margem ventral do pigóforo, estendendo-se posteriormente ou posterodorsalmente, com 

uma estrutura esclerosada em forma de escova no ápice, exceto em S. golbachi, onde o ápice é 

agudo. Placas subgenitais (Figuras 3.2D, 3.4B, 3.6-3.11C) largamente triangulares, não se 

estendendo posteriormente até o ápice do pigóforo, cada uma estreitada em sua metade apical, 

com macrocerdas usualmente multisseriadas próximo à base e unisseriadas em direção ao 

ápice. Estilos (Figuras 3.2E, 3.4C, 3.6-3.11D) com ou sem lobo pré-apical, não se estendendo 

posteriormente até o ápice do conectivo. Conectivo (Figuras 3.2E, 3.4C, 3.6-3.9D, 3.11D) 

delgado, longitudinal, alongado em forma de Y. Edeago curvado dorsalmente (Figuras 3.2F, 

3.4D, 3.5, 3.6-3.9E, 3.11E) ou ventralmente (Figura 3.10E), com um ou mais processos. 
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Paráfise (Figuras 3.2F, 3.4D, 3.5, 3.6E, 3.7E-F, 3.8-3.11E,) ramificada dorsoventralmente na 

base, articulada com a base do edeago e com o ápice do conectivo pelos ramos dorsal e 

ventral respectivamente, com um par de ramos (exceto em S. interruptula, com um único 

ramo; Figura 3.4C) apicalmente. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII fortemente pronunciado posteriormente 

e gradualmente estreitado, margem posterior côncava (Figuras 3.2G, 3.6F, 3.10-3.11F) ou 

convexa (Figuras 3.7G, 3.8F). Esternito abdominal VIII localizado dorsalmente à base do 

ovipositor e com escleritos. Pigóforo estreitado e subagudo apicalmente, com macrocerdas na 

metade posterior. Válvula I pouco curvada, com margens dorsal e ventral aproximadamente 

paralelas, estreitando-se em direção ao ápice agudo; áreas esculturadas dorsal e ventral 

cobertas por estruturas em forma de escamas dispostas em linhas oblíquas descendentes 

(dorsal) e ascendentes (ventral); área ventral restrita ao ápice e dorsal desde um pouco 

posterior à curvatura basal até o ápice. Válvula II (Figuras 3.2H, 3.6G, 3.7H-K, 3.8G-J, 

3.10G, 3.11G-J) expandida além da curvatura basal e estreitando-se em direção ao ápice 

agudo, margem ventral aproximadamente retilínea, margem dorsal aproximadamente paralela 

à ventral (Figuras 3.2H, 3.6G, 3.10G) ou convexa (Figuras 3.7H, 3.8G); proeminência pré-

apical distinta (Figura 3.11J) ou não (Figuras 3.7K, 3.8J); dentes primários todos triangulares 

(Figuras 3.7I-J, 3.8H-I) ou trapezóides inclinados nas porções basal e mediana (Figura 

3.11H), tornando-se triangulares no ápice (Figura 3.11I); primeiros com área posterior plana, 

tornando-se gradualmente menor em direção ao ápice, onde é inexistente; dentículos sobre 

todos os dentes e na porção apical; área denteada apical com margem ventral maior, igual ou 

menor que margem dorsal.  

 Comentário. A descrição do gênero corresponde basicamente à de Young (1977) com 

a adição da variação encontrada nas espécies novas e a incorporação de mais detalhes das 

estruturas da genitália feminina descrita por Mejdalani (1995), especialmente em relação à 

válvula II do ovipositor.  
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Espécies incluídas em Scopogonalia 

S. agkistroides sp. nov. Brasil (Mato Grosso). 

S. alba sp. nov. Brasil (Piauí, Paraíba). 

S. altmanni Cavichioli, 1986: 152. Brasil (Paraná) e Argentina. 

S. amazonensis sp. nov. Brasil (Amazonas e Acre). 

S. dolixoura sp. nov. Brasil (Mato Grosso). 

S. echinura Young, 1977: 534. Venezuela e Brasil (Paraíba, Goiás e Mato Grosso do Sul) 

S. euxloa sp. nov. Brasil (Paraná). 

S. golbachi Young, 1977: 538. Argentina. 

S. interruptula (Osborn) 1926: 181. (Cicadella). Brasil. 

S. nargena Young, 1977: 532. Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina. 

S. oglobini Young, 1977: 537. Argentina. 

S. osteiphera sp. nov. Argentina. 

S. paula Young, 1977: 534. Brasil (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo). 

S. penicula Young, 1977: 536. Brasil, Paraguai, Argentina. 

S. plaumanni Cavichioli, 1986: 153. Brasil (Paraná). 

S. splendida Cavichioli, 1986: 156. Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro). 

S. subolivacea (Stål), 1862: 42 (Tettigonia). Peru, Bolivia, Brasil, Paraguai, Argentina. 

 

Chave para machos de Scopogonalia 

1. Ocelos alinhados com os ângulos anteriores dos olhos e equidistantes do ângulo anterior do 

olho adjacente e da linha mediana da coroa (Figura 3.1A), edeago curvado ventralmente 

(Figura 3.10E). 

............................... 2 
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-Ocelos após os ângulos anteriores dos olhos e mais próximos do ângulo anterior do olho 

adjacente do que da linha mediana da coroa (Figura 3.1B), edeago curvado dorsalmente 

(Figuras 3.2F, 3.4D, 3.5, 3.6E-3.9E, 3.11E). 

............................... 4 

2(1). Paráfise com projeções laterais na altura da base dos ramos (Cavichioli, 1986: Figura 

21). 

............................... 3  

- Paráfise sem tais projeções 

............................... S. plaumanni Cavichioli 

 

 3(2). Ramos da paráfise espessos (Figura 3.10E). 

 ............................... S. euxloa sp. nov. 

-Ramos da paráfise delgados (Cavichioli, 1986: Figura 21). 

............................... S. splendida Cavichioli  

4(1). Asas anteriores completamente hialinas (Figuras 3.7-3.9A). 

 ............................... 5 

-Asas anteriores opacas (Figuras 3.2B, 3.3, 3.6A, 3.10-3.11A). 

............................... 11 

5(4). Asas anteriores verdes, ramos da paráfise estendendo-se ao lado do edeago (Young, 

1977: Figura 436q). 

................................ S. nargena Young 

-Asas anteriores de outra cor, ramos da paráfise estendendo-se abaixo do edeago (Figuras 

3.2F, 3.4D, 3.5, 3.6-3.11E). 

 ................................ 6 

6(5). Edeago com estrutura em forma de capuz na porção apico-dorsal (Figura 3.11E) ou com 

um par de processos dentiformes largos e grandes (Figura 3.7E). 
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 ................................ 7 

-Edeago sem tal estrutura em forma de capuz ou, se com par de processos dentiformes, mais 

reduzidos (Figuras 3.4D, 3.5, 3.8-3.9E). 

................................ 8 

7(6). Coroa com mancha em forma de Y, ramos da paráfise, em vista ventral, não fortemente 

curvados. 

 ................................ S. altmanni Cavichioli 

-Coroa sem tal mancha, ramos da paráfise, em vista ventral, fortemente curvados para fora 

(Figura 3.7F). 

 ................................ S. alba sp. nov. 

8(6). Pigóforo fortemente pronunciado com margem dorsal fortemente côncava (Figura 3.9B). 

 ................................ S. dolixoura sp. nov. 

- Pigóforo moderadamente pronunciado com margem dorsal quase reta. 

 ................................ 9 

9(8). Edeago curto com três pequenos processos dentiformes no ápice: um ventral e dois 

dorsolaterais (Figura 3.5). 

  ................................ S. echinura Young 

- Edeago com outra forma. 

................................ 10 

10(9). Edeago em forma de anzol (Figura 3.8E).  

................................ S. agkistroides sp. nov. 

- Edeago gradualmente alargado em direção ao ápice com um processo dentiforme ventral 

grande (Young, 1977: Figura 441p). 

................................ S. oglobini Young 

11(4). Ângulos basais do escutelo com um par de manchas marrons escuras a negras (Figuras 

3.1B, 3.2A, 3.3, 3.11A). 
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 ................................ 12 

-Ângulos basais do escutelo sem manchas. 

 ................................ S. amazonensis sp. nov. 

12(11). Paráfise com apenas um ramo (Figura 3.4D). 

 ................................ S. interruptula (Osborn) 

-Paráfise com dois ramos ou em forma de U. 

 ................................ 13 

13(12). Paráfise em forma de U, processo no pigóforo com ápice agudo (Young, 1977: Figura 

442c). 

 ................................ S. golbachi Young 

-Paráfise com dois ramos, processo no pigóforo com ápice em forma de escova. 

 ................................ 14 

14(13). Edeago com processo conspícuo na margem ventral em seu comprimento médio 

(Young, 1977: Figura 440p). 

................................ S. penicula Young 

-Edeago sem tal processo. 

 ................................ 15 

15(14). Edeago com um processo dentiforme na margem ventral (Young, 1977: Figura 438p). 

................................ S. paula Young 

-Edeago com dois processos dentiformes na margem ventral (Figuras 3.3F, 3.6E, 3.11E). 

................................ 16 

16(15). Edeago com estrutura em forma de capuz na porção dorsoapical (Figura 3.11E). 

 ................................ S. osteiphera sp. nov. 

-Edeago com porção dorsoapical arredondada (Figura 3.2F) 

 ................................ S. subolivacea (Stål) 
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Figura 3. 1. Cabeça e tórax de S. euxloa sp. nov. (A) e de S. 

osteiphera sp. nov. (B). Barra de escala: 1,0 mm. 

  

Scopogonalia subolivacea (Stål, 1862) 
(Figura 3.2) 

Tettigonia subolivacea Stål, 1862 

Scopogonala subolivacea Young, 1977 

Scopogonala subolivacea Mejdalani, 1995 

 Diagnose. Cigarrinhas verdes; pigóforo masculino com ápice agudo, edeago com par 

de processos aliformes e dois processos dentiformes ventrais separados: um apical e um 

subapical, paráfise com um par de ramos apicais curtos e agudos. 

 Comentário. A presença do processo subapical ventral no edeago é uma autapomorfia 

homoplástica de S. subolivacea (Capítulo 5) 

 Comprimento. Machos, 5,2-5,6 mm; fêmeas, 5,4-6,0 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.2A) moderadamente pronunciada, com 

comprimento mediano da coroa cerca de 1/2 da largura interocular e 1/3 da largura 

transocular; margem anterior largamente arredondada, em vista dorsal; ocelos localizado atrás 

dos ângulos anteriores dos olhos, cada um mais próximo do olho adjacente do que da linha 

mediana da coroa, situados em um par de suaves concavidades. Pronoto (Figura 3.2A) com 

largura aproximadamente igual à largura transocular da coroa, margens laterais convergentes 
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anteriormente, carena dorsopleural completa e oblíqua, margem posterior levemente côncava, 

disco liso e glabro; escutelo não estriado atrás do sulco transversal. Asas anteriores (Figura 

3.2B) coriáceas, com cinco células apicais, membrana incluindo todas as células apicais, 

estendendo para frente ao longo da margem costal à metade basal da asa. Pernas posteriores 

com fórmula setal femoral 2:1:1, comprimento do primeiro tarsômero maior que o 

comprimento combinado dos dois mais distais. 

 Coloração. Cor de fundo da coroa, terço anterior do pronoto e escutelo amarelo, 

restante do dorso verde escuro (Figura 3.2A, B). Coroa (Figura 3.2A) com máculas redondas 

verdes incluindo os ocelos, mácula marrom em forma de Y na porção mediana. Pronoto 

(Figura 3.2A) com mácula transversal preta no terço anterior com extremidades alargadas. 

Escutelo (Figura 3.2A) com par de máculas pretas nos ângulos basais, parcialmente 

escondidas pelo pronoto. Asas anteriores (Figura 3.2B) com veias longitudinais escuras em 

parte dos espécimes. Face com fronte amarelo esverdeado, mesosterno preto, pernas e parte 

ventral do abdômen amarelo pálido. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.2C), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado; margem dorsal aproximadamente retilínea, oblíqua, margem posteroventral 

largamente convexa; ápice agudo; macrocerdas mais numerosas perto ápice, gradualmente, 

espalhados ao longo das margens; processo delgado originando da margem ventral, 

estendendo posterodorsalmente, interno e paralelo à margem posteroventral, até o ápice de 

pigóforo. Placas subgenitais subtriangulares (Figura 3.2D), não se estendendo posteriormente 

até o ápice do pigóforo, gradualmente estreitada até o ápice; macrocerdas unisseriadas ao 

longo das margens. Estilos (Figura 3.2E) delgados, sem um lobo preapical, não se estendendo 

posteriormente até o ápice do conectivo, curvados para fora. Conectivo (Figura 3.2E) em 

forma de Y. Edeago (Figura 3.2F), em vista lateral, dirigido posteriormente, com dois 

processos dentiformes na porção ventral: um apical e um subapical, um par de processos em 

forma de asa nas porções dorsolaterais do ápice. Paráfise (Figura 3.2F) ramificada, simétrica, 
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estendendo-se abaixo da haste do edeago; ramos curvos dorsalmente, aproximadamente 

paralelos e curtos. 

 

Figura 3.2. Scopogonalia subolivacea (Stål, 1862). (A) cabeça e tórax, vista dorsal; (B) asa 
anterior; (C) pigóforo masculino, vista lateral; (D) valva e placas subgenitais, vista ventral; 
(E) estilos e conectivo, vista dorsal; (F) edeago e paráfise, vista lateral; (G) esternito VII 
feminino, vista ventral; (H) válvula II do ovipositor. Barras de escala: (A, B) 1,0 mm; (F) 0,25 
mm; demais: 0,5 mm. 
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 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.2G) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior com concavidade, leve proeminência arredondada 

dentro desta. Válvula II (Figura 3.2H) expandida além da curvatura basal e estreitando-se em 

direção ao ápice agudo, margem ventral aproximadamente retilínea, margem 

aproximadamente paralela à ventral; proeminência pré-apical distinta; dentes trapezóides 

inclinados nas porções basal e mediana (Figura 3.11H), tornando-se triangulares no ápice 

(Figura 3.11I); primeiros com área posterior plana, esta tornando-se gradualmente menor em 

direção ao ápice, onde é inexistente (Figura 3.11J); dentículos sobre todos os dentes e na 

porção apical; porção denteada apical com margem ventral maior que margem dorsal (Figura 

3.11J). 

 Material examinado. “Represa RIO GRANDE\ Guanabara [hoje Rio de Janeiro] 

Brasil\ XII-1960\ Werner e Alvarenga” um macho (DZUP), SILVA JARDIM-RJ\BRASIL 

III/74\ F.M. Oliveira leg.” um macho e uma fêmea (DZUP) “DPTº ZOOL\ UF-PARANÁ” 

“Rep. [Represa] Rio Grande\ IX.1972\ M. Alvarenga col.” um macho e uma fêmea, “S.M. 

Madalena\ 750m Est.[Estado do] Rio\ Brasil VII-1960\ M. Alvarenga leg.” uma fêmea 

(DZUP), “MORRO AZUL – RJ\ 31/XII/1992\ G. MEJDALANI col.” uma fêmea (DZRJ), 

“JARDIM BOTÂNICO\RIO DE JANEIRO\31/X/1990\G. MEJDALANI col.” uma fêmea 

(DZRJ) 

 Notas comparativas. Scopogonalia subolivacea apresenta padrão de cor mais 

semelhante a S. paula Young, 1977 e S. amazonensis sp. nov. Diferencia-se destas 

principalmente pelos dois processos dentiformes conspícuos na porção ventral do edeago 

(Figura 3.2F). Scopogonalia paula apresenta apenas um processo, o apical, e S. amazonensis 

apresenta os dois processos, mas reduzidos e semi-fundidos (Figura 3.6E). 
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Scopogonalia interruptula (Osborn, 1926) 

(Figuras 3.3 e 3.4) 

Cicadella interruptula Osborn, 1926 

Scopogonalia interruptula Young, 1977 

 Diagnose. Cigarrinhas verdes com faixas escuras largas; edeago, em vista lateral, 

dirigido posterodorsalmente, quase reto da curvatura na base, com um par de processos 

dentiformes na porção dorsal; paráfise com um único ramo dirigido posteriormente. 

 Comentários. A paráfise com um único ramo apical é uma autapomorfia de S. 

interruptula (Capítulo 5). 

 Localidade tipo. “Chapada”, Brasil. 

 Comprimento. Alótipo macho, 5,5 mm; holótipo fêmea, 6,0 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.3 A, B) moderadamente pronunciada, com 

comprimento mediano cerca de 1/2 da largura interocular e 1/3 da largura transocular; 

margem anterior estreitamente arredondada, em vista dorsal; ocelos localizado atrás dos 

ângulos anteriores dos olhos, cada um mais próximo do ângulo anterior do olho adjacente do 

que da linha mediana da coroa, situados em um par de concavidades leves. Pronoto (Figuras 

3.3 A, B) com largura aproximadamente igual à largura transocular da coroa; margens laterais 

convergentes anteriormente, carenas dorso-pleurais completas e oblíquas, margem posterior 

suavemente côncava; escutelo não estriado depois do sulco transversal. Asas anteriores 

(Figura 3.3 A, B) coriáceas, com cinco células apicais; membrana incluindo todas as células 

apicais, estendendo-se para a frente ao longo da margem costal à metade basal da asa. 

Fórmula setal femoral 2:1:1; comprimento do primeiro tarsômero maior que o comprimento 

combinado dos dois mais distais. 

 Coloração. Cor de fundo da coroa (Figura 3.3B), terço anterior do pronoto e escutelo, 

verde claro; restante do dorso, verde escuro. Coroa com faixa marrom escura transversal 

anterior aos ocelos bifurcada nas extremidades e faixa marrom escura ao longo da margem 
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posterior da coroa com projeções atingindo os ocelos; linha marrom escura coincidente com 

linha mediana da coroa ligando as duas faixas (Figura 3.3B). Terço anterior do pronoto com 

faixa transversal bifurcada nas extremidades, com ramos anteriores curtos e posteriores 

estendendo-se posteriormente até o escutelo e retornando ao pronoto (Figura 3.3B). Escutelo 

(Figura 3.3B) com três máculas marrons escuras: duas nos ângulos basais contínuas com as 

faixas do pronoto e uma mediana estendendo-se da base ao sulco transversal. Asas anteriores 

(Figura 3.3B) com faixas marrons escuras sobre e ao lado das veias. Face e parte ventral do 

corpo amarelas; par de faixas marrons escuras na face sobre as impressões musculares. 

 

Figura 3.3. Scopogonalia interruptula (Osborn, 1926). Vista dorsal (A) do holótipo fêmea e 
(B) do alótipo macho e de suas respectivas etiquetas. Barras de escala: 1,0 mm. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.4A), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado; margem dorsal côncava; margem ventral aproximadamente retilínea; ápice 

estreitamente arredondado; numerosas macrocerdas da metade apical ao ápice, rareadas mais 

basalmente; processo delgado originando na margem ventral estendendo posteriormente até o 

ápice do pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.4B) subtriangulares, não se estendendo 

posteriormente até o ápice do pigóforo, gradualmente afiladas em direção a uma porção apical 
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estreita; macrocerdas multisseriadas perto da base tornando-se unisseriadas em direção ao 

ápice. Estilos (Figura 3.4C) delgados, sem um lobo preapical, não se estendendo 

posteriormente até ápice do conectivo, ápice obliquamente truncado. Conectivo (Figura 3.4C) 

em forma de Y. Edeago (Figura 3.4D), em vista lateral, dirigido posterodorsalmente, quase 

reto da curvatura na base; ápice agudo e com um par de processos dentiformes na porção 

dorsal. Paráfise (Figura 3.4D) não pareada, simétrica; ramo dirigido posteriormente com ápice 

agudo. 

 Fêmea. Indisponível para dissecção. 

 Material examinado. Holótipo fêmea: “Chapada\ Brazil\ Acc. No. 2966”, “Nov.”, 

“TYPE”, “Cicadella\ interruptula\ H. O.”(CMNH). Alótipo macho: “Chapada\ Brazil\ Acc. 

No. 2966”, “ALLOTYPE”, “Scopogonalia\ interruptula\ (Osb.)\ Young 1971” (CMNH). 

 Notas comparativas. Scopogonalia interruptula mais se assemelha externamente a S. 

paula e S. osteiphera sp. nov. (Figura 3.11A) pela cor verde e as faixas escuras largas sobre 

as veias das asas anteriores. No entanto, ela se diferencia dessas e de qualquer espécie pela 

paráfise (Figura 3.4D), que porta apenas um processo apicalmente, ao invés de um par de 

ramos como todas as demais. 
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Figura 3.4. Scopogonalia interruptula (Osborn, 1926), genitália masculina. (A) Pigóforo, em 
vista lateral; (B) valva e placas subgenitais, em vista ventral; (C) estilos e conectivo, em vista 
dorsal; (C) tubo anal, edeago e paráfise, em vista lateral. Barras de escala: 0,5 mm. 
 

Scopogonalia echinura Young, 1977 

(Figura 3.5) 

 Material examinado. um macho e quatro fêmeas “Goiânia – GO\ 30/ X / 2000\ B. 

Silva col.” (DZUP); um macho, mesmos dados, exceto “06/ XI/ 2000” (DZUP); um macho, 

mesmos dados, exceto “20/ XI/ 2000” (DZUP); uma fêmea, mesmos dados, exceto “13/ XI/ 

2000” (DZUP); um macho, mesmos dados, exceto “27/ XII/ 2000” (DZUP); um macho, 

mesmos dados, exceto “06/ XI/ 2001” (DZUP); um macho “CPo. [Campo] GRANDE 

MT[atualmente MS, Mato Grosso do Sul]\ Brasil – XI 1952\ M. Alvarenga” (DZUP); um 

macho “Tabuleiro, Res. Biol.[Reserva Biológica] Guaribas,\ Paraíba, Brasil\ Rede de arrasto\ 

06.IX.2010\ Creão & Afonso” (DSE); um macho e uma fêmea “BRASIL: Paraíba\ 
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Mamanguape, REBIO [Reserva Biológica]\ Guaribas. Area 1\ Sweep. 01. Mar. 2012\ A. H. 

Leal leg.” (DSE). 

 Comentários. A espécie havia sido previamente registrada em Santa Elena de Uairén, 

sul da Venezuela (Young, 1977), sendo registrada pela primeira vez no Brasil, nas regiões 

central e nordeste. Na descrição da espécie (Young, 1977; Figura 439f) não consta o par de 

pequenos processos dentiformes dorsolaterais no ápice do edeago observados nos espécimes 

estudados (Figura 3.5). 

 

Scopogonalia altmanni Cavichioli, 1986 

 Material examinado. Um macho e uma fêmea “ARGENTINA: Salta Prov.,\ 10 km N 

Rosario de la Frontera\ Km 1436 rt. 9, 814m\ S25º42.546’ W064º56.623’\ D. M. Takiya 

20.i.2008 sweep” (DZRJ). Macho também com etiqueta “Scopogonalia\ altmani [sic]\ 

Cavichioli\ D M TAKIYA det. 2007” 

 Comentários. Scopogonalia altmanni havia sido previamente registrada no estado do 

Paraná, sul do Brasil (Cavichioli, 1986). Com o novo registro, a distribuição da espécie se 

expande para oeste, no norte da Argentina, sendo o primeiro registro fora do Brasil. 

  

  

Figura 3.5. Scopogonalia echinura 
Young, 1977. Edeago e paráfise, em vista 
lateral. A seta indica o par de processos 
não descritos nem ilustrados por Young 
(1977). Barra de escala: 0,5 mm. 
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Scopogonalia amazonensis Leal & Creão-Duarte sp. nov. 

(Figura 3.6) 

 Diagnose. Cigarrinhas verdes, com coroa e terço anterior do pronoto amarelos; edeago 

com dois pequenos processos dentiformes semi-fundidos na porção ventral, um subapical e 

um apical, e um par de processos aliformes na porção dorsoapical. 

 Comentários. A presença do processo dentiforme subapical e do par de processos 

aliformes na porção dorsoapical são autapomorfias homoplásticas de S. amazonensis 

(Capítulo 5). 

 Localidade tipo. Itacoatiara, Amazonas, Brasil. 

 Comprimento. Holótipo macho, 5,7mm. Parátipos machos, 5,0mm-5,9mm; parátipos 

fêmeas 6,0mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.6A) moderadamente pronunciada, com 

comprimento mediano da coroa aproximadamente 1/2 da largura interocular e 1/3 da largura 

transocular; margem anterior estreitamente arredondada, em vista dorsal; ocelos localizados 

atrás dos ângulos anteriores dos olhos, cada um mais próximo do ângulo anterior do olho 

adjacente do que da linha mediana da coroa, situados em um par de suaves concavidades. 

Pronoto (Figura 3.6A) com largura aproximadamente igual à largura transocular, margens 

laterais convergentes anteriormente, carenas dorsopleurais incompletas, não atingindo os 

olhos, e oblíquas; margem posterior suavemente côncava. Asas anteriores (Figura 3.6A) 

opacas, com membrana incluindo todas as células apicais, estendendo-se para frente ao longo 

da margem costal à metade basal da asa. Fórmula setal metafemoral 2:1:1; comprimento do 

primeiro tarsômero maior que o comprimento combinado dos dois mais distais. 

 Coloração. Cor de fundo da coroa, terço anterior do pronoto e escutelo amarelo 

esverdeado, demais partes do dorso verdes (Figura 3.6A). Coroa com máculas redondas 

verdes sobre e ao redor dos ocelos (Figura 3.6A). Região ventral do corpo amarela; tergo do 

abdômen marrom escuro a negro. 
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 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.6B), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado, margem dorsal, suavemente côncava, margem posteroventral largamente 

convexa, ápice agudo, processo originando-se na margem ventral estendendo-se 

posterodorsalmente até o ápice do pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.6C) subtriangulares, 

não se estendendo posteriormente até o ápice do pigóforo, gradualmente estreitadas até o 

ápice; macrocerdas unisseriadas ao longo das margens. Estilos (Figura 3.6D) delgados, sem 

lobo pré-apical, fortemente curvados para fora. Conectivo (Figura 3.6D) em forma de Y. 

Edeago (Figura 3.6E), em vista lateral, direcionado posterodorsalmente, com dois pequenos 

processos dentiformes semi-fundidos na porção ventral: um menor apical e um maior 

subapical e um par de processos aliformes na porção dorsoapical (Figura 3.6E-F). Paráfise 

(Figura 3.6E) ramificada, estendendo-se sob o edeago, com ramos curvados dorsalmente, não 

atingindo edeago. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.6G) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior com concavidade. Válvula II (Figura 3.6H) 

expandida além da curvatura basal e estreitando-se gradualmente em direção ao ápice agudo, 

margem ventral aproximadamente retilínea, margem dorsal aproximadamente paralela à 

ventral; proeminência pré-apical distinta e pequena; dentes da porção basal e média 

trapezóides inclinados (Figura 3.11H), tornando-se triangulares em direção ao ápice (Figura 

3.11I); primeiros com área posterior plana, tornando-se gradualmente menor em direção ao 

ápice onde esta é inexistente; dentículos sobre todos os dentes e na porção apical; área 

denteada apical com margem ventral maior que margem dorsal (3.11J). 

 Etimologia. O epíteto amazonensis refere-se à região amazônica, onde os espécimes 

foram encontrados. 
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Figura 3.6. Scopogonalia amazonensis sp. nov. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo masculino, 
vista lateral; (C) placas subgenitais, vista ventral; (D) estilos e conectivo, vista dorsal; (E) 
edeago e paráfise, vista lateral; (F) ápice do edeago, vista ventral; (G) esternito abdominal VII 
feminino, vista ventral; (H) válvula II do ovipositor, aspecto geral. (A-F) do holótipo macho; 
(G-H) de parátipo fêmea. Barras de escala: (A) 1,0 mm; (B-D) 0,5 mm; (E) 0,25mm; (F) 
0,13mm; (G-H) 0,5mm.  
 

 Material tipo. Holótipo: macho, “Brasil-AM/ Itacoatiara\ Madeireira MIL, 

024510S\583911W, 29-30.xi.2005\ Luminosa móvel, J. A.\ Rafael, R. J. Machado &\ A. Silva 

Filho leg.” (INPA). Parátipos: três machos (INPA) com os mesmos dados do holótipo; “Rio 

Branco-AC\ 12-Jan-2004\ Albuquerque, E.S.” um macho e duas fêmeas (DZUP). 
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 Comentários. Aparentemente, Young (1977: Figura 435) se baseou em espécimes de 

S. amazonensis para ilustrar espécimes de S. subolivacea de Chanchamayo, Peru. Os parátipos 

provenientes do Acre possuem o pronoto quase completamente amarelos, com a parte 

posterior verde clara. As asas também apresentam um tom de verde menos intenso que o dos 

espécimes do Amazonas. Mas a comparação das genitálias masculinas dos espécimes de 

ambas as localidades sustentam que se trata da mesma espécie. 

 Notas comparativas. Esta espécie mais se assemelha com S. subolivacea, mas difere-

se da mesma por possuir os processos dentiformes na porção ventral do edeago pequenos e 

semi-fundidos (Figura 3.6E) e os processos aliformes laterais mais estreitos (Figura 3.6E-F). 

Os ramos da paráfise também são mais longos na nova espécie do que em S. subolivacea 

(Figura 3.6E). 
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Scopogonalia alba Leal & Creão-Duarte sp. nov. 

(Figura 3.7) 

 Diagnose. Cigarrinhas de cor amarelo-pálida; edeago dirigido com um processo 

dentiforme na porção apical ventral e um par de processos dentiformes grandes de largos na 

porção dorsoapical; paráfise com ramos curvados dorsalmente e fortemente para fora; válvula 

II do ovipositor com porção dorsal esclerosada bem delimitada e margens ventral e dorsal da 

área denteada apical aproxmadamente do mesmo tamanho. 

 Comentário. A válvula II do ovipositor com com porção dorsal esclerosada bem 

delimitada é uma sinapomorfia entre S. alba e S. agkistroides, as margens ventral e dorsal da 

área denteada apical aproximadamente do mesmo tamanho são uma autapomorfia de S. alba 

(Capítulo 5). 

 Localidade tipo. Reserva Biológica Guaribas, Mamanguape, Paraíba, Brasil. 

 Comprimento. Holótipo macho, 7,2 mm; parátipos machos, 6,4-7,2 mm; parátipos 

fêmeas, 7,2-7,7 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.7A), em vista dorsal, moderadamente 

pronunciada, com comprimento mediano da coroa de aproximadamente 1/2 da largura 

interocular e 1/3 da largura transocular; margem anterior amplamente arredondada, em vista 

dorsal; ocelos localizado atrás dos ângulos anteriores dos olhos, cada um mais perto de ângulo 

anterior do olho adjacente do que a linha mediana de coroa, situados em um par de suaves 

concavidades. Pronoto (Figura 3.7A) com largura aproximadamente igual à largura 

transocular da coroa, margens laterais convergentes anteriormente, carenas dorso-pleurais 

incompletas, não atingindo olho, oblíqua, escutelo não estriado depois do sulco transversal. 

Asas anteriores (Figura 3.7A) completamente membranosas. Fórmula setal do ápice dos 

metafêmures 2:1:1, comprimento do primeiro tarsômero maior que o comprimento combinado 

dos dois mais distais. 
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 Coloração. Coroa, terço anterior do pronoto, escutelo e asas anteriores amarelo pálido 

(Figura 3.7A). Dois terços posteriores do pronoto castanho claros (Figura 3.7A). Coroa com 

um par de máculas redondas marrons escuras incluindo os ocelos (Figura 3.7A). Tergo do 

abdome marrom escuro. Face, porção ventral do corpo e pernas amarelo pálido. Protórax, em 

vista lateral, com uma mácula marrom escura logo atrás do olho. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.7B), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado; margem dorsal aproximadamente retilínea; margem posteroventral largamente 

convexa; ápice estreitamente arredondado; macrocerdas numerosas perto do ápice e ao longo 

da margem posteroventral, gradualmente rareadas ao longo da margem dorsal; processo 

delgado originando da margem ventral estendendo posterodorsalmente, quase atingindo o 

ápice do pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.7C) subtriangulares, não se estendendo 

posteriormente até o ápice do pigóforo, gradualmente afiladas em direção a uma porção apical 

estreita; macrocerdas multisseriadas perto da base e unisseriadas em direção ao ápice. Estilos 

(Figura 3.67) delgados, com um lóbulo preapical, não se estendendo posteriormente até o 

ápice do conectivo, curvados para fora. Conectivo (Figura 3.7D) em forma de Y. Edeago 

(Figura 3.7E), em vista lateral, dirigido posterodorsalmente, com um processo dentiforme na 

porção apical ventral e um par de processos dentiformes grandes de largos na porção 

dorsoapical. Paráfise (Figura 3.7E-F) ramificada simétrica, ramos curvados dorsalmente e 

fortemente para fora. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.7G) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior estreitamente convexa. Válvula II (Figura 3.7H-K) 

expandida além da curvatura basal e estreitando-se gradualmente em direção ao ápice agudo, 

margem ventral aproximadamente retilínea, margem dorsal convexa, com uma porção 

esclerosada grossa e bem delimitada incluindo os dentes (Figura 3.7I-J); proeminência pré-

apical indistinta (Figura 3.7K); dentes triangulares distribuídos ao longo da margem dorsal 

(Figura 3.7I-J); primeiros com área posterior plana, tornando-se gradualmente menor em 
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direção ao ápice, onde é inexistente; dentículos sobre todos os dentes e na porção apical; 

margens dorsal e ventral da porção denteada apical aproximadamente do mesmo tamanho 

(Figura 3.7K). 

 Etimologia. O epíteto alba (do Latim: branca) refere-se à coloração clara da espécie.  

 Material tipo. Holótipo: macho, “BRASIL: Paraíba,\ Mamanguape, REBIO [Reserva 

Biológica]\ Guaribas. Area 2\ Sweep 24.May.2012\ A.H. Leal leg. (MNRJ). Parátipos: duas 

fêmeas (MNRJ) e um macho e uma fêmea (DSEC) mesmos dados que o holótipo; um macho 

e duas fêmeas (MNRJ), mesmos dados que o holótipo, exceto 16.Jan.2012; um macho 

“BRASIL: PI, Piracuruca – PN [Parque Nacional] de Sete\ Cidades, Riacho da Piedade\ 

4º6’34,00” S 41º43’39,00”W\ 169m\ 19.IV.2012\ Takiya, D. M.” (INPA). 

 Notas comparativas. A nova espécie assemelha-se a S. trimicrodonta sp. nov., S. 

agkistroides sp. nov., S. altmanni, S. echinura, S. oglobini e S. dolixoura sp. nov. por possuir 

asas completamente membranosas. No entanto, S. alba sp. nov. possui a cor nitidamente mais 

clara que as demais espécies. Sua genitália masculina difere-se de outras pela seguinte 

combinação de características: edeago com par de processos dentiformes dorso-laterais 

grandes e largos (Figura 3.7E), parecidos com os de S. nargena, e ramos da paráfise 

fortemente divergentes (Figura 3.7F). Na genitália feminina, a válvula II do ovipositor possui 

uma área esclerosada grossa e bem delimitada na margem dorsal (Figura 3.7I-J) também 

encontrada em S. agkistroides sp. nov., mas S. alba sp. nov. é a única do gênero em que as 

margens dorsal e ventral da área denteada apical têm aproximadamente o mesmo tamanho 

(Figura 3.7K). 
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Figura 3.7. Scopogonalia alba sp. nov. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo masculino, vista 
lateral; (C) valva e placas subgenitais, vista ventral; (D) estilos e conectivo, vista dorsal; (E) 
tubo anal, edeago e paráfise, vista lateral; (F) paráfise, vista ventral; (G) esternito abdominal 
feminino VII, vista ventral; (H-K) válvula II do ovipositor; (H) aspecto geral, (I) dentes da 
porção mediana, (J) da porção apical e (K) ápice. DP, dente primário; DT, dentículo; MD, 
margem dorsal e MV, margem ventral da área denteada apical. Barras de escala: (A) 1,0 mm; 
(F) 0,25 mm; demais: 0,5 mm. 
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Scopogonalia agkistroides Leal & Creão-Duarte sp. nov.  

(Figura 3.8) 

 Diagnose. Cigarrinhas marrom-claras; edeago direcionado para baixo e fortemente 

curvado para cima, resultando em uma forma de gancho, com um processo dentiforme ventro-

apical e um par de dorso-laterais apicais; válvula II do ovipositor com porção dorsal 

esclerosada bem delimitada e margem ventral menor que a dorsal da área denteada apical. 

 Comentários. A válvula II do ovipositor com porção dorsal esclerosada bem 

delimitada é uma sinapomorfia entre S. agkistroides e S. alba (Capítulo 5). 

 Localidade tipo. Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Brasil. 

 Comprimento. Holótipo macho, 6,2; parátipos machos 6,3-6,6 mm; parátipos fêmeas 

6,6-7,0 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.8A) moderadamente pronunciada com o 

comprimento médio da coroa de aproximadamente 1/2 da largura interocular e 1/3 da largura 

transocular, margem anterior largamente arredondada em vista dorsal; ocelos localizado atrás 

de uma linha imaginária entre os ângulos oculares anteriores, cada um mais perto do ângulo 

anterior do olho adjacente do que da linha mediana da coroa, situados em um par de suaves 

concavidades. Pronoto (Figura 3.8A) com largura menor do que a largura transocular, 

margens laterais levemente convergentes anteriormente; carenas dorsopleurais incompletas, 

não atingindo os olhos, e oblíquas. Asas anteriores (Figura 3.8A) inteiramente hialinas. 

Fórmula setal do ápice dos metafêmures 2:1:1, comprimento do primeiro tarsômero 

aproximadamente igual ao comprimento combinado dos dois mais distais.  

 Coloração. Cor de fundo de coroa pronoto e escutelo amarelo-pálido (Figura 3.8A); 

par de listras marrom escuras longitudinais nas porções laterais do corpo, começando no 

protórax, logo atrás dos olhos e estendendo-se pelo tergo do abdômen; asas anteriores 

amarelas, com listras marrons escuras entre as veias Rádio e Cúbito, reforçando as do 
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abdômen, visíveis por transparências das asas (Figura 3.8A). Coroa com par de máculas 

arredondadas marrons escuras sobre e em torno dos ocelos (Figura 3.8A); face laranja claro. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.8B), em vista lateral, moderadamente a 

fortemente pronunciado, subtriangular; margem dorsal superficialmente côncava, margem 

ventral amplamente convexa, com macrocerdas numerosas nos dois terços posteriores; 

macrocerdas rareadas na margem dorsal; ápice estreitamente arredondado; processo delgado 

originado na margem ventral estendendo posterodorsalmente, interno à margem ventral, 

curvado posteriormente, estendendo-se até o ápice do pigóforo. Placas subgenitais (Figura 

3.8C) subtriangulares, estendendo-se posteriormente aproximadamente tanto quanto o 

comprimento médio do pigóforo, estreitado-se gradualmente para uma porção apical delgada; 

macrocerdas multiseriadas perto da base, tornando-se unisseriadas para o ápice. Estilos 

(Figura 3.8D) sem um lobo preapical, em forma de pé, ápices dirigidos para fora. Conectivo 

(Figura 3.8D) em forma de Y. Edeago (Figura 3.8E) com metade basal dirigida 

posteroventralmente, depois fortemente curvado dorsalmente, resultando em uma forma de 

gancho; porção apical com um processo ventral em forma de dente e um par de processos 

laterais achatados com projeções agudas. Paráfise (Figura 3.8E) estendendo-se abaixo da 

haste do edeago; ramos curvados dorsalmente, com ápices agudos. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.8F) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior estreitamente convexa. Válvula II (Figura 3.8G-J) 

expandida além da curvatura basal e estreitando-se gradualmente em direção ao ápice agudo, 

margem ventral aproximadamente retilínea, margem dorsal convexa, com uma porção 

esclerosada grossa e bem delimitada incluindo os dentes (Figura 3.8H-J); proeminência pré-

apical indistinta (Figura 3.8J); dentes triangulares distribuídos ao longo da margem dorsal; 

com áreas posterior plana nas porções basal e mediana (Figura 3.8H), tornando-se 

gradualmente menor em direção ao ápice (Figura 3.8I), onde é inexistente; dentículos sobre 
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todos os dentes e na porção apical; margem dorsal maior que margem ventral da área 

denteada apical (Figura 3.8J). 

 Etimologia. O epíteto agkistroides (do Grego, em forma de gancho) refere-se à forma 

do edeago. 

 Material tipo. Holótipo: macho “Ribeirão Cascalheira, MT [Estado do Mato Grosso, 

Brasil]\ 22/VIII/1997\ K. Zanol leg”, “Lago do Gato” (DZUP). Parátipos: duas fêmeas com 

mesmos dados do holótipo (DZUP), dois machos e duas fêmeas: “Roy. Soc./Roy. Geog. Soc.\ 

Xavantina/Caximbo\ Expedition 1967-1969\ B. M. 1970-192” “BRAZIL: Mato Grosso,\ 

12º49’S-51º45’W,\19.xi.1968, W. J. Knight.\ Grassland” (DZUP); um macho, mesmos dados 

anteriores (BMNH). 

 Notas comparativas. Externamente, S. agkistroides assemelha-se a S. altmanni, S. 

echinura, S. oglobini, S. trimicrodonta sp. nov. e S. dolixoura sp. nov. por possuir asas 

anteriores hialinas e um par de faixas marrons escuras na porção lateral do corpo. Essa 

espécie pode ser diferenciada das demais pelo edeago em forma de gancho (Figura 3.8E). 
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Figura 3.8. Scopogonalia agkistroides sp. nov. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo masculino, 
vista lateral; (C) valva e placas subgenitais, vista ventral; (D) estilos e conectivo, vista dorsal, 
(E) tubo anal, edeago e paráfise; (F) esternito abdominal feminino VII, vista ventral; (G-J) 
válvula II do ovipositor; (G) aspecto geral; (H) dente da porção mediana; (I) dentes da porção 
apical; (J) ápice. (A-E) do holótipo macho; (F-J) de parátipo fêmea. DP, dentes primário; DT, 
dentículo; MD, margem dorsal e MV, margem ventral da área denteada apical. Barras de 
escala: (A) 1,0 mm; (B-G) 0,5 mm. 
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Scopogonalia dolixoura Leal & Creão-Duarte sp. nov. 

(Figura 3.9) 

 Diagnose. Cigarrinhas marrom-claras de cabeça curta; pigóforo masculino longo e 

com margem dorsal, em vista lateral, muito côncava; edeago com um processo dentiforme 

ventro-apical e dois latero-dorsais. 

 Comentários. A cabeça curta e a margem dorsal do edeago, em vista lateral, são 

autapomorfias de S. dolixoura (Capítulo 5). 

 Localidade tipo. Parque Estadual Serra de Santa Bárbara, Pontes e Lacerda, Mato 

Grosso, Brasil. 

 Comprimento. Holótipo macho, 6,5 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.9A), em vista dorsal, pouco pronunciada, com 

comprimento mediano da coroa de aproximadamente 1/3 da largura interocular e 1/5 da 

largura transocular; margem anterior largamente arredondada, em vista dorsal, ocelos 

localizado atrás de uma linha imaginária entre os ângulos anteriores dos olhos, cada um mais 

próximo do ângulo anterior do olho adjacente do que da linha mediana da coroa, situados em 

um par de leves concavidades. Pronoto (Figura 3.9A) com largura menor do que a largura 

transocular da coroa, margens laterais paralelas, carenas dorso-pleurais completas e oblíquas, 

margem posterior suavemente côncava, disco com estrias leves, sem cerdas, escutelo não 

estriado após sulco transversal. Asas anteriores (Figura 3.9A) inteiramente membranosas. 

Fórmula setal do ápice dos metafêmures 2:1:1; comprimento do primeiro tarsômero 

aproximadamente igual ao comprimento combinado dos dois mais distais. 

 Coloração. Coroa, pronoto e escutelo marrom claro, asas anteriores âmbar (Figura 

3.9A). Coroa com máculas marrons escuras redondas sobre e em torno dos ocelos (Figura 

3.9A). Faixas marrons escuras na porção lateral do corpo, iniciando no protórax, logo atrás 

dos olhos, e estendendo-se pelo tergo do abdômen (Figura 3.9A). Asas anteriores com faixas 
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marrons escuras entre as veias Rádio e Cúbito, reforçando aquelas do abdômen, visíveis por 

transparência das asas (Figura 3.9A). Face e parte ventral do corpo marrom claro. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.9B), em vista lateral, fortemente 

pronunciado, delgado, margem dorsal fortemente côncava, margem ventral largamente 

convexa, ápice truncado obliquamente; macrocerdas numerosas na porção apical estreita 

rareando ao longo das margens; processo delgado originando-se na margem ventral 

estendendo posterodorsalmente, interno à margem póstero-ventral, não atingindo ápice do 

pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.9C) subtriangulares, não se estendendo posteriormente 

até ápice do pigóforo, gradualmente afiladas em direção a uma porção apical estreita; 

macrocerdas multisseriadas perto da base, tornando-se unisseriadas em direção ao ápice. 

Estilos (Figura 3.9D) não delgados, com um lobo preapical, não se estendendo posteriormente 

até ápice do conectivo, torcidos, ápice obliquamente truncado, com uma forte projeção 

angular; lobo preapical e projeção angular dirigidos ventralmente. Conectivo (Figura 3.9D) 

em forma de Y. Edeago (Figura 3.9E), em vista lateral, dirigido posteriormente e curvado 

dorsalmente; ápice com processo dentiforme pequeno na porção ventral e um par na porção 

dorsal. Paráfise (Figura 3.9E) ramificada, simétrica, estendendo-se abaixo da haste do edeago; 

ramos curvos dorsalmente, ápices ligeiramente curvados em direção ao outro. 

 Fêmea. Desconhecida. 

 Etimologia. O epíteto dolixoura (do Grego = dolixouros, com cauda longa) refere-se 

ao pigóforo masculino longo e delgado. 

 Material tipo. Holótipo: macho, “Parque [Estadual Serra] de Santa Bárbara\ Pontes 

Lacerda-MT [estado do Mato Grosso, Brasil]\ Santa Rita-03-07/VII/02” “16º02’34”S\ 

59º16’22”N [W]\ Cavichioli leg” (DZUP). 

 Notas comparativas. Scopogonalia dolixoura assemelha-se externamente com S. 

trimicrodonta, S. agkistroides, S. altmanni, S. echinura e S. oglobini pelas asas 

completamente hialinas e as faixas marrons escuras nas porções laterais do corpo. Seu edeago 
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(Figura 3.9E) é semelhante ao de S. echinura (Figura 3.5) por possuir três processos 

dentiformes no ápice do edeago: um ventral e dois latero-dorsais. Mas o edeago de S. 

dolixoura é mais longo que o de S. echinura após a curvatura dorsal e seus processos dorso-

lateriais são mais afastados do ápice. Ela diferencia-se desta e de outras espécies pelo 

pigóforo longo, delgado e com margem dorsal muito côncava. 

 

Figura 3.9. Scopogonalia dolixoura sp. nov. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo masculino, vista 
lateral; (C) placas subgenitais, vista ventral; (D) estilos e conectivo, vista dorsal; (E) edeago e 
paráfise, vista lateral. Do holótipo. Barras de escala: (A) 1,0 mm; (B-D) 0,5 mm; (E) 0,25. 
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Scopogonalia euxloa Leal & Creão-Duarte sp. nov. 

(Figura 3.10) 

 Diagnose. Cigarrinhas verdes, de cabeça curta, veias longitudinais das asas anteriores 

escuras; placas subgenitais longas e delgadas, edeago, em vista lateral, curvado ventralmente, 

com um par de processos em forma de garra no ápice, ramos da paráfise espessos e com 

ápices rombudos. 

 Comentários. As placas subgenitais longas e delgadas são uma sinapomorfia entre S. 

euxloa, S. plaumanni e S. splendida; a cabeça curta, o edeago curvado ventralmente e a 

presença do par de processos em forma de garra no seu ápice são simplesiomorfias de 

Scopogonalia presentes nas três espécies; os ramos da paráfise espessos são uma 

autapomorfia de S. euxloa (Capítulo 5). 

 Localidade tipo. “25º50’S 48º56’W, 790m, Paraná, Brasil. 

 Comprimento. Holótipo macho, 5,9 mm; parátipos machos, 5,7-6,0 mm; parátipo 

fêmea, 6,3mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.10A), em vista dorsal, pouco pronunciada, 

com comprimento mediano da coroa cerca de 1/2 da largura interocular e 1/4 da largura 

transocular; margem anterior largamente arredondada, em vista dorsal; ocelos alinhados com 

os ângulos anteriores dos olhos, cada um eqüidistante do ângulo anterior do olho adjacente e 

da linha mediana da coroa, situados em um par de suaves concavidades. Pronoto (Figura 

3.10A) com largura aproximadamente igual à largura transocular, com um par de 

concavidades perto da margem anterior, margens laterais convergentes anteriormente, carenas 

dorsopleurais completas e oblíquas, margem posterior suavemente côncava. Asas anteriores 

(Figura 3.10A) coriáceas, com membrana incluindo todas as células apicais, estendendo-se 

para frente ao longo da margem costal à metade basal da asa. Fórmula setal do ápice dos 

metafêmures 2:1:1; comprimento do primeiro tarsômero maior do que o comprimento 

combinado dos dois mais distais. 
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 Coloração. Cor de fundo da coroa, terço anterior do pronoto e escutelo, verde claro, 

restante do dorso, verde escuro (Figura 3.10A). Coroa com faixa transversal marrom escura 

anterior aos ocelos e um arco marrom escuro posterior a cada ocelo (Figura 3.10A). Asas 

anteriores com faixas marrons escuras sobre e ao lado das veias longitudinais (Figura 3.10A). 

Face e região ventral do corpo amarelo pálido. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.10B), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado, margem dorsal aproximadamente retilínea, margem posteroventral largamente 

convexa, ápice estreitamente arredondado; macrocerdas perto do ápice e margem 

posteroventral; processo delgado originando-se na margem ventral estendendo-se 

posterodorsalmente até o ápice do pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.10C) 

subtriangulares, longas e delgadas, estedendo-se posteriormente quase até o ápice do 

pigóforo, gradualmente estreitadas até o ápice; macrocerdas unisseriadas ao longo das 

margens. Estilos (Figura 3.10D) delgados, sem lobo preapical, não se estendendo até o ápice 

do conectivo e estendendo-se aproximadamente até a metade das placas subgenitais. 

Conectivo (Figura 3.10D) em forma de Y, com uma carena dorsomediana bem pronunciada. 

Edeago (Figura 3.10E), em vista lateral, curvado ventralmente, com um par de processos em 

forma de garra no ápice. Paráfise (Figura 3.10E) ramificada, estendendo-se abaixo da haste do 

edeago; ramos espessos, curvados dorsalmente, abraçando haste do edeago; ápices rombudos. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.10F) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior com concavidade, no meio da qual uma pequena 

proeminência. Válvula II (Figura 3.10G) expandida além da curvatura basal e estreitando-se 

gradualmente em direção ao ápice agudo, margem ventral aproximadamente retilínea, 

margem dorsal aproximadamente paralela à ventral; proeminência pré-apical distinta; dentes 

trapezóides inclinados nas porções basal e mediana (Figura 3.11H), tornando-se triangulares 

no ápice (Figura 3.11I); primeiros com área posterior plana, esta tornando-se gradualmente 

menor em direção ao ápice, onde é inexistente (Figura 3.11J); dentículos sobre todos os 
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dentes e na porção apical; porção denteada apical com margem ventral maior que margem 

dorsal (Figura 3.11J). 

 

Figura 3.10. Scopogonalia euxloa sp. nov. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo masculino, vista 
lateral; (C) valva e placas subgenitais, vista ventral; (D) estilo, vista dorsal; (E) tubo anal, 
edeago e paráfise, vista lateral; (F) esternito feminino VII, vista ventral; (G) válvula II do 
ovipositor; (A-E) do holótipo macho; (F-G) de parátipo fêmea. Barras de escala: (A) 1,0 mm; 
(D) 0,25 mm; demais: 0,5 mm. 
 

 Etimologia. O epíteto euxloa (do Grego euxloos = fresco e verde) refere-se à cor 

verde da espécie. 
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 Material tipo. Holótipo: macho, “25º50’S 790m\48º56’W XI/2003\ Paraná-Brasil\ 

G.R.A. Melo col.” (DZUP). Parátipos: seis machos e uma fêmea, mesmos dados do holótipo 

(DZUP). 

 Notas comparativas. A nova espécie é muito semelhante externamente a S. 

plaumanni e S. splendida. Difere-se destas pelos ramos da paráfise espessos e com ápices 

rombudos (Figura 3.10E) e pelo esternito abdominal feminino VII com a margem posterior 

côncava (Figura 3.10F). 

Scopogonalia osteiphera Leal & Creão-Duarte sp. nov.  

(Figura 3.11) 

 Diagnose. Cigarrinhas com cor predominante verde, mancha negra em forma de osso 

no terço anterior do pronoto, asas anteriores com algumas células e veias longitudinais 

marrom escuras a negras; edeago com um processo dentiforme apical e um subapical na 

porção ventral e porção dorsoapical expandida em forma de capuz, paráfise com ramos 

fortemente curvados dorsalmente, com ápices agudos, abraçando a haste do edeago. 

 Comentários. A presença da mancha negra em forma de osso no pronoto é uma 

simplesiomorfia de S. osteiphera, porém mais bem observável nesta espécie, a presença da 

estrutura em forma de capuz na porção dorso-apical do edeago também é simplesiomórfica 

para ela, o processo dentiforme ventral subapical do edeago é uma autapomorfia homoplástica 

de S. osteiphera e o apical é uma simplesiomorfia de um grande clado onde S. osteiphera está 

inserida (Capítulo 5). 

 Localidade tipo. 26.39477º S 065.30345º W, 788m, Tucumán, Argentina. 

 Comprimento. Holótipo macho 4,6 mm; parátipos fêmeas, 5,6-6,1 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 3.11A), em vista dorsal, moderadamente 

pronunciada, com comprimento mediano da coroa cerca de 1/2 da largura interocular e 1/3 da 

largura transocular; margem anterior estreitamente arredondada em vista dorsal; ocelos 

localizados atrás dos ângulos anteriores dos olhos, cada um mais perto ângulo anterior do 
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olho adjacente do que da linha mediana da coroa, situados num par de suaves concavidades. 

Pronoto (Figura 3.11A) com largura aproximadamente igual à largura transocular da coroa, 

com um par de concavidades perto da margem anterior, as margens laterais ligeiramente 

convergentes anteriormente, carenas dorsopleurais completas e oblíquas, margem posterior 

suavemente côncava. Asas anteriores (Figura 3.11A) coriáceas, com membrana incluindo 

todas as células apicais, estendendo-se para a frente ao longo da margem costal à metade 

basal da asa. Fórmula setal do ápice dos metafêmures 2:1:1; comprimento do primeiro 

tarsômero maior que o comprimento combinado dos dois mais distais. 

 Coloração. Cor de fundo da coroa, terço anterior do pronoto e escutelo amarelo 

esverdeado, resto do dorso de verde-escuro (Figura 3.11A). Coroa com mácula negra em 

forma de Y na porção mediana, com um par de arcos nos ápices dos braços do Y (Figura 

3.11A). Pronoto com cinco máculas negras: na porção anterior amarela, uma transversal 

mediana com extremidades alargadas, lembrando a forma de um osso, e duas transversais 

ovais nas porções laterais; porção posterior verde com um par de máculas arqueadas perto da 

margem posterior (Figura 3.11A). Escutelo com par de máculas negras em ângulos basais, 

parcialmente escondidas por baixo do pronoto e com uma mácula negra em forma de V 

invertido na porção mediana (Figura 3.11A). Asas anteriores com algumas células marrons 

escuras a negras e listras da mesma cor sobre e ao lado das veias (Figura 3.11A). Face com 

fronte amarelo esverdeado com leves listras transversais sobre impressões musculares; 

restante da face amarelo pálido. Proepímero com área negra abaixo da carena dorsopleural; 

mesosterno negro, pernas e parte ventral do abdômen amarelo-pálido; tergo do abdômen 

preto. 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 3.11B), em vista lateral, moderadamente 

pronunciado; margem dorsal aproximadamente retilínea, oblíqua, margem posteroventral 

largamente convexa; ápice agudo; macrocerdas mais numerosas perto ápice, gradualmente 

rareadas ao longo das margens; processo delgado originando na margem ventral estendendo-



57 

 

se posterodorsalmente até o ápice de pigóforo. Placas subgenitais (Figura 3.11C) 

subtriangulares, não estendendo-se posteriormente até o ápice do pigóforo, gradualmente 

estreitada em direção ao ápice; macrocerdas unisseriadas ao longo das margens. Estilos 

(Figura 3.11D) delgados, sem um lobo preapical, não se estendendo posteriormente até ápice 

do conectivo, largamente curvados ventralmente, lembrando arcos, com uma forte projeção 

angular. Conectivo (Figura 3.11D) em forma de Y. Edeago (Figura 3.11E), em vista lateral, 

dirigido posterodorsalmente, com dois processos dentiformes na porção ventral: um apical e 

um subapical; porção dorsoapical expandida como uma estrutura em forma de capuz. Paráfise 

estendendo abaixo da haste do edeago na base; ramos fortemente curvados dorsalmente, com 

ápices agudos, abraçando a haste do edeago. 

 Genitália feminina. Esternito abdominal VII (Figura 3.11f) mais longo do que largo, 

gradualmente estreitado; margem posterior com concavidade, leve proeminência arredondada 

dentro desta. Válvula II (Figura 3.11G) expandida além da curvatura basal e estreitando-se em 

direção ao ápice agudo, margem ventral aproximadamente retilínea, margem dorsal 

aproximadamente paralela à ventral; proeminência pré-apical distinta; dentes trapezóides 

inclinados nas porções basal e mediana (Figura 3.11H), tornando-se triangulares no ápice 

(Figura 3.11I); primeiros com área posterior plana, esta tornando-se gradualmente menor em 

direção ao ápice, onde é inexistente (Figura 3.11J); dentículos sobre todos os dentes e na 

porção apical; porção denteada apical com margem ventral maior que margem dorsal (Figura 

3.11J).. 

 Etimologia. O epíteto osteiphera (do Grego: osteos = osso + phero = portar) refere-se 

à mácula em forma de osso no pronoto. 

 Material tipo. Holótipo: macho “ARGENTINA: Tucuman Prov.\ Km1346 rt 9\ 

S26.39477ºW065.30345º\ 788m 20.i.2008\ D.M. Takiya sweep” (DZRJ). Parátipos: uma 

fêmea, mesmos dados do holótipo (DZRJ). “ARGENTINA: Misiones\ Prov. Rt 12 4KmW\ 

Capiovi 23.i.2008\ D.M. Takiya sweep” uma fêmea (DZUP). “ARGENTINA: Salta Prov. \ 
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Palomitas, Km 1535 rt. 9\ S 24.89399º W 064.99311º\ 750m 19.i.2008\D.M. Takiya sweep” 

uma fêmea (DZUP). “ARGENTINA: Salta Prov.\ Los Nogales, Km 1547 rt. 9\ S 24.80173º 

W 064.99311º\ 800m 19.i.2008\ D.M. Takiya sweep” uma fêmea (DZUP). 

 

Figura 3.11. Scopogonalia osteiphera sp. nov. (A) Vista dorsal, (B) pigóforo masculino, 
vista lateral, (C) placas subgenitais, vista ventral, (D) estilos e conectivo, vista dorsal, (E) tubo 
anal, edeago e paráfise, vista lateral, (F) esternito feminino abdominal VII, vista ventral, (G) 
válvula II do ovipositor, aspecto geral; (H) dente da porção mediana; (I) dentes da porção 
apical; (J) ápice. (A-E) do holótipo macho, (F-G) de parátipo fêmea. DP, dente primário; DT, 
dentículo; MD, margem dorsal e MV, margem ventral da área denteada apical. Barras de 
escala: (A) 1,0 mm; (B-G) 0,5 mm. 
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 Notas comparativas. A nova espécie assemelha-se externamente mais com S. 

interruptula, conforme mencionado. Ela difere-se dessa pela paráfise ramificada, pelo 

pigóforo masculino (Figura 3.11B) com ápice agudo, pelo edeago (Figura 3.11E) com dois 

processos dentiformes ventrais , tal como em S. subolivacea, e com um estrutura em forma de 

capuz, como em S. penicula, S. altmanni. 

Discussão 

 O reconhecimento de espécies no gênero Scopogonalia é difícil, comparado a outros 

gêneros de Cicadellinae. Algumas das espécies são distintas apenas por variações de genitália, 

especialmente a masculina, sem que o exame da morfologia externa e padrão de cor seja 

suficiente para distingui-las.  

 A morfologia da genitália feminina varia pouco dentro do gênero em relação ao que 

foi descrito de S. paula (Mejdalani, 1995). As estruturas onde foi encontrada variação, foram 

os esternito VII e a válvula II do ovipositor. A primeira pode ter sua margem posterior 

côncava ou convexa e a segunda contém mais variação (ver na descrição do gênero). Tanto 

Young (1977) como Mejdalani (1995) relataram um espaçamento entre os dentes, mas 

preferimos tratar esse aparente espaço de área posterior plana (Leal et al., 2009), por entender 

que a superfície esclerosada posterior à elevação do dente até a elevação do dente seguinte faz 

parte do anterior. As variações encontradas na genitália feminina podem não ser suficientes 

para distinguir as espécies umas das outras dentro do gênero, mas talvez sejam úteis como 

caracteres em uma análise filogenética, especialmente para resolver nós basais, como sugerido 

por Ceotto & Mejdalani (2005). 

 Com a adição das seis novas espécies, Scopogonalia passou de 11 para 17 espécies. As 

características diagnósticas do gênero não ficam alteradas com as novas espécies. No entanto 

algumas características de espécies descritas posteriormente à descrição original do gênero 

(Young, 1977) discordam parcialmente da mesma. A cabeça é suavemente pronunciada em S. 

plaumanni, S. splendida, S. euxloa sp. nov. e S. dolixoura sp. nov., diferente de 
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moderadamente pronunciada. Nas primeiras três, os ocelos são alinhados aos ângulos 

anteriores dos olhos, ao invés de atrás e o edeago curvado ventralmente ao dorsalmente. O 

pigóforo masculino de S. dolixoura sp. nov. é fortemente pronunciado, ao invés de 

moderadamente. 

 A distribuição geográfica de Scopogonalia ficou ampliada para o norte do Brasil, com 

S. amazonensis e para o nordeste do Brasil com S. echinura e S. alba sp. nov. Scopogonalia 

echinura havia sido registrada previamente  no sul da Venezuela (Young, 1977) dentro do 

domínio Roraima de Ab’Saber (Morrone, 2010), uma área com vegetação de savana dentro do 

bioma Amazônia. Os novos registros são do Brasil Central (estados de Goiás e Mato Grosso 

do Sul), no bioma Cerrado, e no estado da Paraíba, onde foi coletado em manchas de savana 

dentro do bioma Mata Atlântica, vegetação considerada uma distribuição disjunta do Cerrado 

(Oliveira-Filho, 1993). Isso sugere que a espécie tenha também uma distribuição disjunta, 

acompanhando as savanas da América do Sul. 
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Capítulo 4 

Uma nova espécie de Rotigonalia (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) do Peru com uma 

chave para machos do gênero 

Resumo 

Rotigonalia rex sp. nov. é descrita e ilustrada baseada em um espécime macho de Pasco, 

Peru. O holótipo de R. rex é consideravelmente grande em comparação com outros espécimes 

do gênero, mas o clípeo inflado e a forma da paráfise suportam sua inclusão em Rotigonalia 

Young, 1977. Uma chave para machos das cinco espécies agora conhecidas de Rotigonalia é 

apresentada. 

Palavraas-chave: Auchenorrhyncha; taxonomia; morfologia; espécie nova. 

Introdução 

 O gênero Rotigonalia foi proposto por Young (1977) para acomodar Cyclogonia 

rudicula var. concedula Melichar, 1926 e Cicadella limbatula Osborn, 1926, a primeira 

designada como espécie-tipo e tratada na nova combinação como R. concedula. A descrição 

original afirma que o clípeo podia ser inflado basalmente (como em R. concedula) ou não 

(como em R. limbatula). Ao examinar as ilustrações de Young (1977), é possível observar 

que os ramos da paráfise de R. concedula se originam de uma base estreita, enquanto que 

aqueles R. limbatula têm um eslclerito largo no meio. Baseado principalmente nas diferenças 

dessas estruturas, Cavichioli (2001) removeu Cicadella limbatula de Rotigonalia e criou um 

novo gênero para ela, Wolfniana. Cavichioli (2000) descreveu três novas espécies do Brasil de 

Rotigonalia baseado em espécimes com o clípeo do macho inflado e a paráfise similar à de R. 

concedula: R. larissae do estado de Rondônia, R. olivacea, do estado de Mato Grosso e R. 

curvula do estado do Pará. Mais recentemente, Cavichioli & Takiya (2012) registraram R. 

concedula e R. curvula no estado do Amazonas, Brasil. A primeira espécie era previamente 

conhecida da Bolívia e Peru e a última do estado do Pará, Brasil. 
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 Em uma procura por espécies para serem usadas como grupo externo em uma análise 

filogenética de Scopogonalia Young (Capítulo 5), encontramos um espécime macho de uma 

espécie não descrita de Rotigonalia, que é aqui descrita e ilustrada. Uma chave para machos 

das agora cinco espécies de Rotigonalia é apresentada. 

Materiais e métodos 

 O único espécime macho estudado pertence à coleção entomológica Prof. José Alfredo 

Pinheiro Dutra, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro (DZRJ). A terminologia morfológica segue principalmente Young (1977), exceto pela 

face (Hamilton, 1981; Mejdalani,1998). A genitália masculina foi preparada de acordo com 

Oman (1949) e posteriormente armazenada em tubos pequenos com glicerina. Fotografias do 

espécime foram tiradas usando uma câmera DFC29, acoplada a um estereomicroscópio Leica 

M205C e montadas com o software LAS. Os desenhos das peças da genitália foram feitos sob 

esteréreomicroscópio com auxílio de uma câmara clara. 

Resultados 

Rotigonalia rex Leal & Mejdalani sp. nov. 

(Figura 4.1) 

 Diagnose. Cigarrinhas relativamente grandes para o gênero, de cor geral verde, 

escutelo amarelo; pigóforo masculino com ápice arredondado, edeago direcionado 

posteriormente e curvado ventralmente, com par de processos em forma de garra no ápice. 

 Localidade tipo. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Departamento de Pasco, 

Peru. 

 Comprimento. Holótipo macho; 9,5 mm. 

 Morfologia externa. Cabeça (Figura 4.1A) suavemente pronunciada, comprimento 

mediano da coroa cerca de 1/3 da largura interocular e 1/5 da largura transocular; ocelos 

alinhados com os ângulos anteriores dos olhos, cada um mais próximo do ângulo anterior 

adjacente do que da linha mediana da coroa; fronte plana medianamente, impressões 
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musculares não distintas; sutura epistomal completa; clípeo com suas porções basilaterais 

infladas. Pronoto (Figura 4.1A) com largura maior que a largura transocular; margens laterais 

convergentes anteriormente; carena dorsopleural completa; margem posterior suavemente 

côncava. Asas anteriores (Figura 4.1A) com membrana incluindo da primeira à terceira célula 

apical, metade apical da quarta célula apical e estendendo-se ao longo da margem costal 

anteriormente até a base da asa. Pernas posteriores com fórmula setal femural 2:1:1; 

comprimento do primeiro tarsômero maior que o comprimento combinado dos dois mais 

distais, com duas fileiras longitudinais de pequenas cerdas na superfície plantar. 

 Coloração. Face, superfície ventral do corpo e escutelo amarelo claro; coroa e terço 

anterior do pronoto amarelo esverdeado; dois terços posteriores do pronoto e asas anteriores 

verdes; veias marrons escuras (Figura 4.1A). 

 Genitália masculina. Pigóforo (Figura 4.1B), em vista lateral, 1,5x mais longo do que 

largo; margem dorsal aproximadamente retilínea; margem posteroventral largamente 

convexa; ápice arredondado; macrocerdas igualmente distribuídas ao longo do ápice e 

margem ventral, escasseadas ao logo da margem dorsal. Placas subgenitais (Figura 4.1C), em 

vista ventral, subtriangulares, não se estendendo posteriormente até o ápice do pigóforo, 2,5x 

mais longas do que largura na base; margens externas quase paralelas na metade basal, 

gradualmente se estreitando em direção ao ápice na metade apical; macrocerdas unisseriadas 

ao longo da margem externa. Estilos (Figura 4.1D), em vista dorsal, alongados, não se 

estendendo posteriormente até o ápice do conectivo, fortemente curvados anteapicalmente, 

ápices direcionados para dentro. Conectivo (Figura 4.1D), em vista dorsal, alongado, em 

forma de T; haste 3x mais longa que largura dos braços, com uma carena dorsomediana. 

Edeago (Figura 4.1E), em vista lateral, direcionado posteriormente e curvado ventralmente, 

com par de processos em forma de garra no ápice. Paráfise (Figura 4.1E), em vista dorsal, 

pareada, simétrica, com uma ramificação dorsoventral na base, articulada com a base do 

edeago e com o ápice do conectivo pelos ramos dorsal e ventral, respectivamente; ramos 
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curvados dorsalmente, aproximadamente paralelos, atingindo os processos do edeago.

 Fêmea desconhecida. 

 Etimologia. O epíteto rex (do Latim: rei) refere-se ao tamanho relativamente grande 

do novo táxon em comparação com as outras espécies de Rotigonalia. 

 Material tipo. Holótipo: macho, “PERU: PASCO Department,\ P. N. [Parque 

Nacional] Yanachaga Chemillén,\ Refugio El Cedro\ 2420m 11.X.2002\ 10°33’07”S 

075°21’27”W\ D. M. Takiya PE07” (DZRJ) 

 

Figura 4.1. Rotigonalia rex sp. nov., holótipo. (A) Vista dorsal; (B) pigóforo, vista lateral; 
(C) valva e placas subgenitais, vista ventral; (D) estilos e conectivo, vista dorsal; (E) tubo 
anal, edeago e paráfise, vista lateral. Barras de escala: (A) 1,0 mm; (B-E) 0,5 mm. 

Chave para machos de Rotigonalia Young 

1.Edeago com par de processos em forma de garra no ápice. 

...................................2 

-Edeago sem processos. 

...................................3 
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2. Pigóforo 2,5x mais longo do que largo, ápices dos estilos direcionados para fora, indivíduos 

de tamanho regular (5,7-5,8 mm de comprimento). 

..................................R. larissae Cavichioli 

-Pigóforo 1,5x mais longo do que largo, ápices dos estilos voltados para dentro, indivíduos 

grandes (9,5mm de comprimento). 

...................................R. rex sp. nov. 

3. Edeago bicurvado, em vista lateral, com um lobo basidorsal portando um tufo de cerdas. 

...................................R.curvula Cavichioli 

-Edeago não como acima. 

...................................4 

4. Ramos da paráfise retos, em vista lateral, com ápices alargados e truncados. 

...................................R. olivacea Cavichioli 

-Ramos da paráfise curvados dorsalmente, com ápices agudos. 

...................................R. concedula (Melichar) 

Discussão 

 A nova espécie pode ser confundida externamente com Plerogonalia rudicula (Jacobi) 

por possuir tamanho e padrão de cor semelhantes, bem como o clípeo inflado basalmente em 

dois lobos. O último caráter não é mencionado na descrição do gênero monotípico 

Plerogonalia (Young, 1977), mas foi observada em um espécime macho de Hánaco, Peru 

(DZRJ) que se enquadra em sua descrição. No entanto, P. rudicula difere de R. rex por 

possuir a terceira célula apical das asas anteriores acuminada, um processo longo originado na 

margem ventral do pigóforo em forma de escova na extremidade, edeago direcionado 

ventralmente desde a base e paráfise sem ramos. 

 Rotigonalia rex também não pode ser acomodada em Scopogonalia Young, que tem a 

paráfise articulada com a base do edeago e birramada, com os ramos originados de uma base 

estreita, como em Rotigonalia (exceto em S. interruptula, com paráfise unirramada) (Young, 
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1977; Capítulo 3). Scopogonalia difere da nova espécie por possuir a as células anteapicais 

mediana e interna das asas anteriores abertas basalmente, um processo no pigóforo como o de 

Plerogonalia (exceto em S. golbachi, com ápice do processo agudo) (Young, 1977; Capítulo 

3). 

 Embora seja bem maior que as outras quatro espécies previamente conhecidas de 

Rotigonalia, R. rex ajusta-se bem na descrição do gênero (Young, 1977), especialmente pelo 

formato do clípeo, paráfise e edeago. Entretanto, a nova espécie possui alguns caracteres que 

não estão de acordo com tal descrição: (1) sutura epistomal completa, (2) largura do pronoto 

maior que a transocular, (3) margens laterais do pronoto distintamente convergentes 

anteriormente, (4) membrana ao longo da margem costal da asa anterior, (5) ápices dos estilos 

direcionados para dentro e (6) edeago com processos. Rotigonalia rex diverge no caráter (1) 

porque provavelmente Young (1977) baseou em Wolfniana limbatula (Osborn) sua descrição 

da sutura epistomal incompleta de Rotigonalia. O par de processos no ápice do edeago de R. 

rex é similar ao de R. larissae, uma espécie descrita (Cavichioli, 2000) depois da descrição do 

gênero (Young, 1977). 

 Rotigonalia rex sp. nov. tem a paráfise mais similar a R. concedula e R. larissae e o 

par processos no ápice do edeago similar ao também encontrado em R. larissae, mas a nova 

espécie difere significativamente em tamanho do corpo (9,5 mm), que é bem maior que as 

demais espécies conhecidas do gênero, cujo comprimento varia em torno de 6,0 mm. Ela 

também é a única do gênero com os ápices dos estilos curvados para dentro. 
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Capítulo 5 

Análise filogenética do gênero de cigarrinhas Scopogonalia Young, 1977 

(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) 

Resumo 

Scopogonalia é um gênero de cigarrinhas com 17 espécies, todas registradas na América do 

Sul. Neste trabalho, foi conduzida uma análise filogenética do gênero, baseada em 58 

caracteres morfológicos e de padrão de cor de cabeça, tórax, abdômen, genitália masculina e 

feminina. Uma análise com pesos iguais resultou em oito árvores igualmente parcimoniosas 

em que todas Scopogonalia é monofilético, porém com baixo suporte. Usando pesagem 

implicada, chegou-se a duas árvores, uma delas incluídas entre as originais, a qual foi 

escolhida para a discussão. Um dos clados suporta uma ligação pretérita entre a área núcleo 

do bioma Cerrado e enclaves de savana a Amazônia e Mata Atlântica. Outro sustenta uma 

relação proposta entre dois blocos de áreas de endemismo da Mata Atlântica. 

Palavras-chave: Auchenorrhyncha; Cicadellini; filogenia; morfologia; Região Neotropical 

Introdução 

 Os Cicadellinae são compostos por cigarrinhas que se alimentam exclusivamente da 

seiva de xilema. Eles são organismos singulares em termos de sua ecologia nutricional, 

desempenhando uma taxa de alimentação extremamente alta sobre um alimento de difícil 

acesso com nutrientes diluídos (Raven, 1984). De uma perspectiva da agricultura, eles podem 

ser vetores pragas extremos do patógeno bacteriano de plantas Xylella fastidiosa (Redak et al., 

2004). 

 A subfamília pode ser dividida em duas tribos (Young, 1968): a dos Proconiini, do 

Novo Mundo, e a dos Cicadellini, cosmopolita, que inclui Scopogonalia, o gênero aqui 

estudado. A primeira atualmente inclui 63 gêneros e aproximadamente 427 espécies, enquanto 

a segunda, 266 gêneros e cerca de 1886 espécies (McKamey, 2007). Esta classificação da 

subfamília é suportada por análises filogenéticas recentes, onde membros das tribos 
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Proconiini e Cicadellini formam um grupo monofilético (Dietrich et al., 2001; Takiya, 2007). 

No entanto, a análise molecular de Dietrich et al. (2001) sugere que Cicadellini possa ser 

parafilético, dando origem a Proconiini. Os resultados de Moran et al. (2005) indicam que um 

clado de bactérias simbiontes é característico de muitos insetos dentro de Auchenorrhyncha e 

que é provável de terem sido adquiridos por um ancestral compartilhado desses insetos. 

Análises de Takiya et al. (2006) suportam uma história evolutiva congruente entre 

cicadelíneos e duas linhagens de bactérias e, portanto provêm a primeira forte evidência de 

herança compartilhada de longo termo de múltiplos simbiontes procariontes durante a 

diversificação de um hospedeiro eucarionte. 

Histórico de filogenias de Cicadellinae 

 Embora não proporcional à alta diversidade de Cicadellinae, análises filogenéticas em 

nível de espécie têm avançado nos últimos anos. Um estudo pioneiro foi o de 

Draeculacephala Ball (Dietrich, 1994). Baseado em 26 caracteres morfológicos, o estudo 

suporta o monofiletismo de Draeculacephala e sugere que Xyphon Hamilton possa ter dado 

origem ao gênero (Dietrich, 1994). Mas as análises posteriores de Xyphon (Catanach et al., 

2013), com caracteres morfológicos e moleculares, suportam Xyphon monofilético tendo 

Draeculacephala como seu grupo irmão. Também pioneira foi a análise de Cavichioli (1997) 

de Parathona Melichar, que foi a primeira a usar caracteres de genitália feminina, envolvendo 

as seguintes estruturas: pigóforo, esternito VII e segunda válvula do ovipositor. A análise de 

Balacha Melichar (Takiya & Mejdalani, 2004) explorou mais profundamente caracteres de 

genitália feminina. Ela também inferiu adaptações morfológicas à planta hospedeira e propôs 

uma explicação para a distribuição geográfica de algumas de suas espécies baseada em 

vicariância. 

 No que se refere aos Proconiini, a análise de Mejdalani (2000) recuperou um grupo 

monofilético formado por gêneros com o mero posterior exposto e dividido em dois clados: os 

grupos de gêneros Abana e Cleusiana. De acordo com Ceotto & Mejdalani (2005), o grupo 
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Abana, excluindo Acrogonia Stål, resultou monofilético após a inclusão dos caracteres de 

genitália feminina. Posteriormente, a proposição de que Acrobelus Stål é parte do grupo 

Abana pareceu equivocada, por ter resultado fortemente relacionado a Ichthyobelus Melichar, 

um gênero não incluído no grupo Abana (Ceotto et al., 2007). Na análise de Desamera 

Young, seu monofiletismo foi corroborado em todas as árvores com altos índices de suporte. 

Além disso, a análise resultou em Ciccus Latreille como não-monofilético e uma de suas 

espécies, junto com uma nova, resultou em um novo gênero (Carvalho et al, 2011). 

 Nem sempre gêneros resultam monofiléticos, como em Carvalho (2010), onde os 

gêneros Hanshumba Young e Ochrostacta Stål são inseridos dentro de Exogonia Melichar. Já 

a análise do gênero Lissoscarta Stål (Felix, 1999) resultou em um gênero bem suportado, com 

muitas sinapomorfias diretamente relacionadas com o mimetismo de vespas e originado 

dentro de Dilobopterus Signoret. Com a filogenia de Scoposcartula Young (Leal et al., 2009), 

algumas inferências interessantes puderam ser feitas acerca da evolução das genitálias 

masculina e feminina, com algumas estruturas da última descritas e incluídas na análise. A 

análise de Apogonalia Evans resultou que o clado mais bem suportado é o insular, incluindo 

as espécies endêmicas das Antilhas, o que foi um provável resultado de vicariância no 

Cretáceo Superior (Felix & Mejdalani, 2011). 

O gênero Scopogonalia Young 

 Scopogonalia é um gênero de Cicadellini com 17 espécies conhecidas, todas 

registradas na América do Sul (Young, 1977; Cavichioli, 1986; Capítulo 3) do qual nunca se 

fez uma análise filogenética. Ele é composto por cigarrinhas pequenas (4,6-7,7mm de 

comprimento), algumas difíceis de identificar baseando-se apenas em padrão de cor (Capítulo 

3). As espécies atualmente incluídas no gênero são S. subolivacea (Stål), espécie tipo, e S. 

interruptula (Osborn), recombinadas por Young (1977); S. echinura, S. golbachi, S. nargena, 

S. oglobini, S. paula e S. penicula, descritas por Young (1977); S. altmanni, S. plaumanni e S. 

splendida, descritas por Cavichioli (1986); e S. amazonensis sp. nov., S. alba sp. nov., S. 
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agkistroides sp. nov., S. dolixoura sp. nov., S. euxola sp. nov., and S. osteiphera sp. nov., 

descritas no Capítulo 3. 

 A seguinte combinação de caracteres define Scopogonalia: (1) asa anterior com 

células anteapicais interna e média abertas basalmente, (2) pigóforo masculino com um par de 

processos delgados originando-se da margem ventral, com ápice em forma de escova (exceto 

em S. golbachi, em que o ápice é agudo) e (3) paráfise ramificada dorsoventralmente na base, 

com os ramos dorsal e ventral articulados com a base do edeago e o ápice do conectivo, 

respectivamente (Young, 1977). Um ou mais destes pode ocorrer em outros gêneros de 

Cicadellini, mas não toda a combinação. Por exemplo, Plerogonalia Young compartilha com 

Scopogonalia os caracteres (2) e (3) enquanto Rotigonalia Young compartilha o caráter (3). 

Neste capítulo é apresentada uma análise filogenética de Scopogonalia, baseada em caracteres 

morfológicos, testando o monofiletismo do gênero e propondo uma hipótese de 

relacionamento filogenético entre suas espécies. 

Material e Métodos 

 A terminologia morfológica segue principalmente Young (1968, 1977), exceto a da 

cabeça (Hamilton, 1981; Mejdalani, 1998). As técnicas de preparação das genitálias de 

machos e fêmeas seguem Oman (1949) e Mejdalani (1998), respectivamente. As partes 

dissecadas estão armazenadas em pequenos tubos com glicerina. 

 A matriz de dados, compilada com o programa Mesquite (Maddison & Maddison, 

2011), contém 23 táxons terminais, seis deles membros do grupo externo. As espécies dos 

gêneros Plerogonalia Young, Rotigonalia Young e Cyclogonia Melichar foram escolhidas 

para testar o monofiletismo de Scopogonalia porque eles pertencem ao grupo de gêneros 

Juliaca (Young, 1977), o mesmo de Scopogonalia. Tretogonia cribrata Melichar foi 

escolhida para enraizar a análise, uma vez que é um Proconiini, certamente é mais 

filogeneticamente distante do grupo interno do que qualquer membro do grupo externo. O 

grupo interno incluiu todas as espécies de Scopogonalia, mas S. oglobini Young foi 
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codificada a partir da literatura (Young, 1977) e de fotos do sítio da internet de Wilson et al. 

(2009).   

Tabela 5.1. Táxons terminais incluídos na análise filogenética de Scopogonalia. As espécies do grupo 
interno estão em negrito. O número de espécimes examinados, sexo, origem e coleções onde estão 
depositados são providos para cada táxon. M = macho; F = fêmea. 

 Espécies Espécimes e coleção País (estado, departamento ou 
província) 

Tretogonaia cribrata Melichar 1M, 2F (DSEC) Brasil (Paraíba) 
Cyclogonia caeliguttata Mejdalani & 
Nessimian 

3M, 3F (DZRJ) Brasil (Rio de Janeiro) 

Rotigonalia olivacea Cavichioli 5M (DZUP) Brasil (Mato Grosso) 
Rotigonalia larissae Cavichioli 2M, 2F (DZUP) Brasil (Rondônia) 
Rotigonalia rex sp. nov. 1M (DZRJ) Peru (Pasco) 
Plerogonalia rudicula (Jacobi) 1M (DZRJ) Peru (Huánuco) 
Scopogonalia altmanni Cavichioli 4M, 5F (DZUP); 1M, 

1F(DZRJ) 
Brasil (Paraná), Argentina (Salta) 

Scopogonalia echinura Young 2M, 1F, (DSEC); 6M, 5F 
(DZUP) 

Brasil (Paraíba, Goiás, Mato Grosso 
do Sul) 

Scopogonalia golbachi Young 7M, 2F (IFML) Argentina (Salta) 
Scopogonalia interruptula Young 1M, 1F (CMNH) Brasil (?) 
Scopogonalia nargena Young 4M, 4F (DZUP) Brasil (Mato Grosso do Sul) 
Scopogonalia oglobini Young (dados da literatura) Argentina (Misiones) 
Scopogonalia paula Young 3M, 2F (DZRJ); 1M 

(MNRJ) 
Brasil (Espírito Santo, Rio de 
Janeiro) 

Scopogonalia plaumanni Cavichioli 3M, 1F (DZUP) Brasil (Paraná) 
Scopogonalia penicula Young 4M, 5F (DZUP) Brasil (Paraná) 
Scopogonalia splendida Cavichioli 2M, 1F (DZUP); 7M, 2F 

(DZRJ); 2F (MNRJ) 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais) 

Scopogonalia subolivacea (Stål) 4M, 2F (DZUP); 1M, 1F 
(DZRJ); 1M, 1F (MNRJ) 

Brasil (Rio de Janeiro, Goiás) 

Scopogonalia amazonensis sp. nov.  4M (INPA); 1M, 2F (DZUP) Brasil (Amazonas, Acre) 
Scopogonalia alba sp. nov. 2M, 4F (MNRJ); 1M, 1F 

(DSEC), 1M (INPA)  
Brasil (Paraíba, Piauí) 

Scopogonalia agkistroides sp. nov. 3M, 2F, (DZUP); 1M 
(BMNH)  

Brasil (Mato Grosso) 

Scopogonalia dolixoura sp. nov. 1M (DZUP) Brasil (Mato Grosso) 
Scopogonalia euxloa sp. nov. 7M, 1F (DZUP) Brasil (Paraná) 
Scopogonalia osteiphera sp. nov. 1M, 1F (DZRJ); 3F (DZUP) Argentina (Tucumán, Salta) 

 O número de sexo dos espécimes usados, bem como os acrônimos institucionais e 

dados de etiqueta sobre origem geográfica estão listados na Tabela 1. Os espécimes 

examinados pertencem às seguintes coleções: British Museum, Londres, Reino Unido 

(BMNH); Carnigie Museum of Natural History, Pittsburg, Estados Unidos (CMNH); 

Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

Brasil (DSEC); Coleção Entomológica Prof. José Alfredo Pinheiro Dutra, Departamento de 

Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (DZRJ); Coleção 

Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do 
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Paraná, Curitiba, Brasil (DZUP); Fundación Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán, 

Argentina (IFML); Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brasil (MNRJ). 

 Espécimes de ambos os sexos foram examinados para obter caracteres de morfologia 

externa e de genitália masculina e feminina. Os caracteres morfológicos foram identificados 

com base em critérios topográficos para propor hipóteses de homologia primária (de Pinna, 

1991). Estados de caráter inaplicáveis foram codificados com hífens (-), enquanto dados 

faltantes foram codificados por um ponto de interrogação (?). Por enraizar as árvores, todos os 

estados de carácter de Tretogonia cribrata foram codificados como “0”(zero) e outros 

numerais foram usados para estados alternativos. Caracteres multiestados foram codificados 

como não-ordenados, de acordo com a parcimônia de Fitch (Fitch, 1971). Autapomorfias não-

informativas foram incluídas na matriz de dados como sugerido por Yeates (1992), mas não 

consideradas para calcular o índice de consistência (IC) (Bryant, 1995). Foram usados os 

termos transformacional e neomórfico, bem como a apresentação das proposições de 

caracteres de acordo com Sereno (2007). Caracteres ambíguos foram otimizados a posteriori 

usando o critério Acctran (de Pinna, 1991), exceto pelos caracteres transformacionais que 

dependem do estado “presente” de um caráter neomórfico, que foram otimizados usando o 

critério Deltran (Felix & Mejdalani, 2011). 

 A análise filogenética foi conduzida usando o programa TNT (Goloboff et al., 2003b, 

2008), aplicando o comando “Analisar/Busca tradicional” com as opções padrão e então o 

consenso estrito foi obtido (Figura 5.1). Também foram realizadas análises com pesagem 

implicada (Goloboff, 1993). Para escolher o valor da constante de concavidade k, foi usado 

inicialmente o script desenvolvido por Mirande (2009) de modo a obter o valor que gera as 

árvores mais estáveis, que, neste caso, foi 9,133. Como a pesagem com o valor de k gerado 

pelo script não gerou árvores dentre as com pesos iguais, foram testados valores de k maiores 

e optou-se por k=15, que gerou duas árvores, uma delas (Figura 5.1) entre as de pesos iguais. 
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O suporte de ramos foi calculado usando 2000 réplicas de reamostragem simétrica (RS) 

(Goloboff et al., 2003a) sob pesos iguais e pesos implicados e o índice de Bremer (Bremer, 

1994). O RS foi escolhido dentre outros métodos de reamostragem porque, junto com o 

jackknife, ele recupera menos grupos espúrios e mais grupos reais do que os métodos 

bootstrap (Kopuchian & Ramírez, 2010) e foi desenvolvido para se usar sob qualquer 

esquema de pesagem sem distorção (Goloboff et al., 2003a). 

Resultados 

 A matriz (Tabela 5.2) tem 59 caracteres morfológicos e de padrão de cor, sendo 11 de 

cabeça, 14 de tórax (incluindo asas anteriores), um de abdômen, 27 de genitália masculina e 

seis de genitália feminina, dos quais oito são multiestado e sete são não-informativos. Os 

caracteres, seus IC e ajustes (fitness, F, k = 15) (exceto para os caracteres não-informativos) 

na análise com pesagem implicada estão listados a seguir. Caracteres ambíguos otimizados 

usando o critério Deltran foram informados. 

CARACTERES 

Cabeça 

1. Cabeça, porção apical na transição da coroa para a face, mácula marrom escura a negra, 

presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 1,00. F = 1,00. 

2. Coroa, comprimento mediano, relativo à largura transocular: (0) com um quarto ou 

menos, (1) com um terço ou mais. IC = 0,33. F = 0,88. 

3. Coroa, mácula marrom escura em forma de Y ou T, presença: (0) ausente, (1) presente. IC 

= 0,33. F = 0,88. 

4. Coroa, mosaico de máculas marrom escuras, composto por um arco anterior aos ocelos e 

um arco posterior a cada ocelo, presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 1,00. F = 1,00. 

5. Coroa, sutura epicranial, aspecto: (0) indistinta, (1) distinta. IC = 1,00. F = 1,00. 

6. Ocelos, posição, relativa aos ângulos anteriores dos olhos: (0) atrás, (1) alinhados. IC = 

0,50. F = 0,94. 
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7. Ocelos, posição, relativa à distância entre a linha mediana da coroa e os ângulos 

anteriores dos olhos adjacentes: (0) equidistantes, (1) mais próximos do ângulo anterior do 

olho adjacente. IC = 0,50. F = 0,94. 

8. Ocelos, região incluindo-os, máculas, presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 0,33. F = 

0,88. 

9. Ocelos, máculas incluindo-os, cor: (0) verde, (1) marrom. IC = 0,50. F = 0,94. 

10. Face, sutura epistomal, aspecto: (0) completa, (1) interrompida medianamente. 

11. Face, clípeo, forma, nos machos: (0) não-inflado, (1) inflado na base, formando um par de 

lobos. IC = 0,50. F = 0,94. Figura 5.4. 

Tórax 

12. Pronoto, margens laterais, orientação: (0) paralelas, (1) convergentes anteriormente. IC = 

IC = 0,25. F = 0,83. 

13. Pronoto, parte anterior, mácula em forma de osso marrom a negra, presença: (0) ausente, 

(1) presente. IC = 0,50. F = 0,94. 

14. Pronoto, parte lateral, mácula marrom a negra estendendo-se pela margem anterior, 

presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 1,00. F = 1,00.  

15. Protórax, parte lateral, logo atrás dos olhos, mácula marrom a negra, presença: (0) 

ausente, (1) presente. IC = 0,33. F = 0,88. 

16. Protórax, mesosterno, cor: (0) marrom, (1) amarelo, (2) negro. IC = 0,50. F = 0,88. 

17. Escutelo, ângulos basais, par de máculas marrons escuras a negras, presença: (0) 

ausente, (1) presente. IC = 0,50. F = 0,94. 

18. Escutelo, porção basal mediana, mácula marrom escura a negra, presença: (0) ausente, 

(1) presente. IC = 1,0. F = 1,0. 

19. Asas anteriores, célula anteapical mediana, aspecto da base: (0) fechada, (1) aberta. IC = 

1,00. F = 1,0. 
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20. Asas anteriores, célula anteapical interna, aspecto da base: (0) fechada, (1) aberta. IC = 

0,50. F = 0,94. 

21. Asas anteriores, textura: (0) opacas, (1) completamente hialinas. IC = 1,00. F = 1,00. 

22. Asas anteriores, cor de fundo: (0) marrom, (1) marrom avermelhado, (2) verde, (3) 

amarelo. IC = 1,00. F = 1,00. 

23. Asas anteriores, listras marrons escuras a negras sobre e ao lado das veias, presença: (0) 

ausentes, (1) presentes. IC = 1,00. F = 1,00. 

24. Asas anteriores, listras marrons entre as veias Rádio e Cúbito, presença: (0) ausentes, (1) 

presentes. IC = 0,50. F = 0,94. 

25. Asas anteriores, base da terceira célula apical, forma: (0) truncada, (1) acuminada. 

Abdômen 

26. Abdômen, tergo, padrão de cor: (0) homogeneamente marrom escuro a negro, (1) 

homogeneamente vermelho, (2) com um par de faixas marrons laterais. IC = 0,50. F = 0,88. 

Genitália masculina 

27. Pigóforo, margem ventral, processo longo e delgado, presença: (0) presente, (1) ausente. 

IC = 0,50. F = 0,94. 

28. Pigóforo, margem ventral, processo longo e delgado, ápice, forma: (0) aguda, (1) em 

forma de escova. IC = 0,50. F = 0,94. Deltran. 

29. Pigóforo, margem dorsal, forma: (0) aproximadamente retilínea, (1) muito côncava. 

30. Pigóforo, ápice, forma: (0) abruptamente acuminado, (1) gradualmente acuminado. IC = 

0,33. F = 0,88. 

31. Placas subgenitais, comprimento, relativo à largura na base: (0) cerca de duas vezes, (1) 

cerca de três vezes. IC = 0,50. F = 0,94. 

32. Placas subgenitais, margem externa, forma: (0) gradualmente estreitadas em direção ao 

ápice, (1) estreitada abruptamente em direção a uma porção apical delgada. IC = 0,25. F = 

0,83. 
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33. Placas subgenitais, porção basal, distribuição das macrocerdas: (0) unisseriadas, (1) 

multisseriadas. IC = 0,50. F = 0,94. 

34. Estilos, comprimento, relativo à maior largura: (0) aproximadamente o mesmo, (1) 

aproximadamente três vezes. IC = 1,00. F = 1,00. 

35. Estilos, lobo preapical, presença: (0) presente (1) ausente. IC = 0,25. F = 0,83. 

36. Conectivo, forma: (0) de T, (1) de Y, de acordo com o ângulo dos braços. IC = 0,50. F = 

0,94. 

37. Edeago, sentido da curvatura: (0) dorsal, (1) ventral. IC = 0,50. F = 0,94. 

38. Edeago, margem ventral no comprimento médio, processo conspícuo, presença: (0) 

ausente, (1) presente. 

39. Edeago, porção dorsal do ápice, estrutura em forma de capuz, presença: (0) ausente, (1) 

presente. IC = 0,33. F = 0,88. 

40. Edeago, porção ventral subapical, processo dentiforme, presença: (0) ausente, (1) 

presente. IC = 0,25. F = 0,76. 

41. Edeago, porção ventral apical, processo dentiforme, presença: (0) ausente, (1) presente. 

IC = 0,33. F = 0,88. 

42. Edeago, porção apical lateral: par de processos, presença: (0) ausentes (1) presentes. IC 

= 0,25. F = 0,83. 

43. Edeago, porção apical lateral: par de processos, forma: (0) aliformes, (1) dentiformes, 

(2) espiniformes. IC = 0,67. F = 0,94. Deltran 

44. Edeago, ápice, forma: (0) arredondada, (1) aguda. IC = 0,17. F = 0,75. 

45. Edeago, ápice, par de processos em forma de garra dirigidos ventralmente, presença: (0) 

ausente, (1) presente. IC = 0,50. F = 0,94. 

46. Paráfise, presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 1,00. F = 1,00. 

47. Paráfise, ramo basal dorsal articulado com base do edeago, presença: (0) ausente, (1) 

presente. IC = 1,00. F = 1,00. 
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48. Paráfise, número de ramos: (0) dois, (1) nenhum, (2) um. 

49. Paráfise, ramos, posição relativa ao edeago: (0) abaixo, (1) ao lado desde a base.  

50. Paráfise, em vista lateral, ramos, curvatura: (0) quase retos, (1) curvados dorsalmente. IC 

= 1,00. F = 1,00. 

51. Paráfise, ramos, curvatura, de acordo com a direção lateral: (0) aproximadamente 

paralelos, (1) para fora, com ápices divergindo um do outro (2) para dentro, com ápices 

direcionados um ao outro. IC = 0,50. F = 0,88. 

52. Paráfise, ramos, comprimento, relativo à espessura: (0) mais de quatro vezes, (1) cerca de 

duas vezes e meia. 

53. Paráfise, base dos ramos, par de projeções, presença: (0) ausente, (1) presente. IC = 1,00. 

F = 1,00. 

Genitália feminina 

54. Esternito abdominal VII, margem posterior, forma: (0) côncava, (1) convexa. IC = 0,17. F 

= 0,75. 

55. Válvula II do ovipositor, proeminência pré-apical, presença: (0) ausente, (1) presente. IC 

= 0,25. F = 0,83. 

56. Válvula II do ovipositor, margem dorsal, forma: (0) convexa, (1) quase retilínea. IC = 

0,50. F = 0,90. 

57. Válvula II do ovipositor, porção esclerosada incluindo dentes primários, aspecto: (0) 

incluindo apenas os dentes, (1) muito espessa e bem delimitada. IC = 1,00. F = 1,00. Figura 

5.5. 

58. Válvula II do ovipositor, dentes primários medianos, forma: (0) triangular, (1) irregular, 

(2) trapezóide inclinado. IC = 0,67. F = 0,94. Figura 5.5. 

59. Válvula II do ovipositor, porção apical denteada, extensão da margem ventral relativa à 

margem dorsal: (0) aproximadamente a mesma, (1) mais curta, (2) mais longa. IC = 0,40. F = 

0,83. Figura 5.7. 
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Tabela 5.2. Matriz de caracteres para a análise filogenética de Scopogonalia (em negrito) e 
grupo externo. Estados de caráter inaplicáveis estão representados por um hífen (-) e, estados 
faltantes, por um ponto de interrogação (?). 
 Caracteres 

               1                    2                    3                    4                    5 

Táxons 1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  123456789 
T. cribrata 00000000-0   0000000000  0000000000  00-0000000   00-00- -0 - -    - - -000000 
C. caeliguttata 01000000-1   0100010001  0010001- 01  1100011000  00-1010000   000101011 
R. olivacea 00000110-0   1100010000  0020001- 01  0001101000  00-1011000   0001?1??2 
R. larissae 00000110-0   1100010000  0020001- 01  0001111000  00-1111001   100111022 
Rotigonalia rex sp. nov 00000110-0   1100010000  0021011- 01  0001111000  00-0111001   000?????? 
P. rudicula 10000110-0   1100010000  1021010101  0101111000  00-011110 -   - 001?1??1 
S. golbachi 1110101110   011??11111  0021000000  0101110000  0121011001  - 0011???? 
S. interruptula 1110101110   0111021111  0021000100  0111110000  1111011201  - 001????? 
S. nargena 1110101110   0110011011  0120000100  0011010000   10-0011011  100011022 
S. oglobini 1110101110   0000110011  013012010?  ???1110001    00-0011001   ?00?????? 
S. paula 1110101100   0110121111  0021000101  0001110010   10-0011001  000001022 
S. penicula 11101010-0   0110021111   0021000101  0001110110  10-0011001  000111022 
S. subolivacea 1110101100   0110121011  0021000101  0001110001  1101011001  000011022 
S. altmanni 1110101110   0000120011  0130120101  0111010010  10-0011001   100100001 
S. plaumanni 10010100-0   0100010011  0021000101  1001111000   00-0111001  100111022 
S. splendida 10010100-0   0100010011  0021000101  1001111000   00-0111001  101101022 
S. euxloa sp. nov 10010100-0   0100010011  0021000101  1001111000   00-0111001  111011022 
S. amazonensis sp. nov 1100101100  0100010011  0020000101  0001010001   1101011001  100011022 
S. echinura 1100101110  0100110011  0130120101  0111010000   1110011001  200100001 
S. alba sp. nov 1100101110    0000110011    0130100101    0111010000    1110011001    100100100 
S. agkistroides sp. nov 1100101110    0100110011    0130120101    0111110000     1110011001   100100101 
S. dolixoura sp. nov 1000101110    0000110011    0130120111    0111010000     1111011001    200?????? 
S. osteiphera sp. nov 11101010-0     0111021111    0021000101    0101110011     10-1011001   000011022 
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ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 A análise com pesos iguais gerou oito árvores igualmente parcimoniosas com 

comprimento = 137, índice de consistência (IC) = 0,47 (excluindo caracteres não 

informativos) e índice de retenção (RI) = 0,72. A árvore de consenso estrito (Figura 5.1), com 

os índices de reamostragem simétrica (RS), mostra Scopogonalia monofilético com baixo 

suporte (5 de RS). Um grupo formado com alto suporte (86 de RS) foi o composto pelas 

espécies S. splendida, S. plaumanni e S. euxloa sp. nov., o qual é grupo irmão das demais 

Scopogonalia, que também obteve alto suporte (52 de RS). Dentro do grupo formado pelas 

três espécies mais basais, as espécies irmãs S. splendida e S. euxloa sp. nov. também 

obtiveram alto suporte (61 de RS). No clado maior, que exclui as três mais basais, formam-se 

outros grupos: um formado por S. golbachi + S. interruptula (com 55 de RS), outro com S. 

nargena na base (sem suporte de RS) e, dentro deste, um com alto suporte (94 de RS). No 

último, encontra-se um com baixo suporte (7 de RS) (Figura 5.1). 

 Não houve divergência entre as árvores quanto à topologia dos grupos externos, 

resultando P. rudicula como espécie-irmã de Scopogonalia, as espécies incluídas de 

Rotigonalia dando origem a Plerogonalia + Scopogonalia e C. caeliguttata como o táxon 

mais distante de Scopogonalia, desconsiderando T. cribrata, usado para enraizar a árvore. 

Entre os clados formados no grupo externo, apenas o com R. olivacea na base obteve suporte 

RS (32). 
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Figura 5.1. Consenso estrito das oito árvores igualmente mais parcimoniosas da análise 
filogenética de Scopogonalia (em negrito) e grupos externos. Índices de reamostragem 
simétrica (RS) maiores que 0 (zero) são mostrados acima dos ramos. T., Tretogonia; C, 
Cycogonia; R., Rotigonalia; P., Plerogonalia; S., Scopogonalia. 
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 A análise com pesagem implicada (k = 15) gerou duas árvores, com valores de 

comprimento, IC e IR iguais aos das árvores igualmente parcimoniosas. Uma delas está entre 

as oito geradas com pesos iguais e esta foi escolhida para otimização e discussão das 

apomorfias (Figura 5.2; Tabela 5.3). A árvore escolhida (Figura 5.2) indica que existem três 

grupos monofiléticos principais dentro do grupo interno. O mais basal é formado por S. 

splendida, S. plaumanni e S. euxloa sp. nov. que é grupo irmão das outras espécies. Estas 

dividem-se em dois grupos: um contendo, na base, S. subolivacea, e outro, S. amazonensis sp. 

nov. A árvore mostra S. plaumanni como espécie-irmã de S. splendida + S. euxloa sp nov.  
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Figura 5.2. Árvore escolhida da análise filogenética de Scopogonalia (em negrito) e táxons 
do grupo externo com pesagem implicada (k = 15). Índices de reamostragem simétrica (RS) e 
de Bremer diferentes de 0 (zero) estão acima e abaixo dos nós, respectivamente. As letras de 
A a U representam os nós, cujas transformações são mostradas na Tabela 5.3. T., Tretogonia; 

C., Cyclogonia; R., Rotigonalia; P., Plerogonalia; S., Scopogonalia. 
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 Tabela 5.3. Lista de apomorfias dos clados da árvore preferida (Figura 5.2) da análise 
filogenética de Scopogonalia (em negrito) e táxons do grupo externo. Caracteres ambíguos 
foram otimizados usando o critério Acctran (de Pinna, 1991), exceto pelos caracteres 
transformacionais que complementam um neomórfico, que foram otimizados usando o 
critério Deltran (ver lista de caracteres). Sinapomorfias não ambíguas estão em negrito. 
Nós/Táxons terminais Apomorfias 

A 12(0�1), 16(0�1), 27(0�1), 30(0�1), 37(0�1), 44(0�1), 46(0�1), 54(0�1), 
56(0�1) 

B 6(0�1), 7(0�1), 11(0�1), 23(1�2), 34(0�1), 35(0�1), 47(0�1), 59(1�2) 

C 45(0�1), 50(0�1), 58(?�2) 

D 24(0�1), 44 (1�0)  

E 1(0�1), 27(1�0), 28(0�1) 

F, Scopogonalia 11(1�0), 19(0�1), 20(0�1), 51(0�1) 

G  2(0�1), 3(0�1) 5(0�1), 6(1�0), 8(0�1), 37(1�0), 41(0�1), 45(1�0), 
54(1�0) 

H 24(1�0), 35(1�0) 

I 13(0�1), 16(1�2), 17(0�1), 51(1�0) 

J 9(0�1), 22(0�1), 33(0�1) 

K 18(0�1), 39(0�1) 

L 12(1�0), 15(0�1), 23(2�3), 25(0�1), 26(0�2) 32(0�1), 54(0�1), 55(1�0), 
56(1�0), 58(2�0) 

M 8(1�0), 15(1�0), 54(0�1) 

N 4(0�1), 7(1�0), 31(0�1), 51(0�1) 

O 14(0�1), 32(0�1), 44(0�1) 

P 3(1�0), 42(0�1) 

Q 53(0�1) 

R 30(1�0), 39(1�0), 42(0�1) 

S � 

T 57(0�1) 

U 51(1�2) 

T. cribrata � 

C. caeliguttata 2(0�1), 10(0�1), 20(0�1), 23(0�1) 31(0�1), 32(0�1), 58(0�1), 59(0�1) 

R. olivacea 36(1�0) 

R. larissae � 

R. rex sp. nov. 51(1�0) 

P. rudicula 21(0�1), 32(0�1), 48(0�1), 59(2�1) 

S. golbachi 16(2�1), 28(1�0), 41(1�0), 43(0�2) 

S. interruptula 33(0�1), 43(0�1), 48(0�2) 

S. nargena 13(0�1), 17(0�1), 30(1�0), 49(0�1) 

S. oglobini 35(0�1), 40(0�1), 41(1�0) 

S. paula 55(1�0) 

S. penicula 38(0�1) 

S. subolivacea 40(0�1), 42(0�1), 44(0�1) 

S. altmanni 16(1�2), 39(0�1) 

S. plaumanni � 

S. splendida 55(1�0) 

S. euxloa sp. nov. 52(0�1), 54(1�0) 

S. amazonensis sp. nov. 3(1�0), 40(0�1), 42(0�1), 44(0�1) 

S. echinura 12(0�1) 

S. alba sp. nov. 26(2�0), 59(1�0) 
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Tabela 5.3 Continuação 
S. agkistroides sp. nov. 12(0�1), 35(0�1) 
S. dolixoura sp. nov. 2(1�0), 29(0�1), 44(0�1) 
S. osteiphera sp. nov. 40(0�1), 54(1�0) 

 

Discussão 

 A análise sustenta a hipótese de que Scopogonalia é monofilético (porém com baixo 

suporte: 11 de RS e 3 de Bremer) e que não há divergências na posição dos grupos externos. 

O monofiletismo do gênero se sustenta em três sinapomorfias não-ambíguas: a reversão do 

clípeo dos machos, tornando-se inflado (Figura 5.3 A) na linhagem Rotigonalia + 

Plerogonalia, retornado à condição não-inflado (Figura 5.3 B), mais comum, (caráter 11, 

estado 0), a abertura da base das células anteapicais mediana (19, 1) e interna (20, 1) das asas 

anteriores, a última também uma autapomorfia homoplástica de Cyclogonia caeliguttata. 

Considerando a otimização Acctran, há mais uma sinapomorfia do gênero, que são os ramos 

da paráfise passando de aproximadamente paralelos a para fora, com ápices divergindo um do 

outro (51, 1).  

 
Figura 5.3. Faces de Rotigonalia rex sp. nov. (A) e de Scopogonalia subolivacea (B). As 
setas pretas em A mostram os lobos do clípeo inflado, caráter 11(1), e a seta branca em B 
mostra a mácula marrom escura a negra na transição entre coroa e face, caráter 1(1). Barras de 
escala: 1,0 mm. 

 Certos caracteres, considerados por Young (1977) como diagnósticos de 

Scopogonalia, resultaram como simplesiomorfias, também presentes em um ou mais táxons 

do grupo externo. Esse é o caso da presença da mácula marrom escura a negra no ápice da 
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cabeça (Figura 4.5 B; 1, 1), também encontrada em Plerogonalia rudicula, táxon resultante 

como espécie-irmã de Scopogonalia (Figura 5.2; nó E). Também presente em P. rudicula está 

o processo longo e delgado na margem ventral do pigóforo (homoplástico em Tretogonia 

cribrata e nó E; 27, 0) com forma de escova no ápice (28, 1), o qual muda para um ápice 

agudo em S. golbachi (28, 0). Um caráter, de genitália masculina, que se transforma no 

ancestral comum de Rotigonalia, Plerogonalia e Scopogonalia (nó B), é o comprimento dos 

estilos, que se tornam bem mais longos (34, 1). Outro na mesma situação é a presença de um 

ramo basi-dorsal da paráfise articulado com a base do edeago (47, 1). Além disso, os ramos 

apicais da paráfise mudando de quase retos para curvados dorsalmente surge no nó C, que tem 

Rotigonalia larissae na base (50, 1). Dos caracteres diagnósticos (Young, 1977) de 

Scopogonalia, restam como sinapomorfias apenas a abertura das bases das células antiapicais 

interna e mediana das asas anteriores (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4. Asa anterior de Scopogonalia subolivacea. Barra de 
escala: 1,0 mm. 

 O grupo monofilético formado por S. splendida, S. plaumanni e S. euxloa sp. nov. 

posiciona-se basalmente no grupo interno por manter estados plesiomórficos em nove 

caracteres, que se transformam no nó G. O primeiro deles é a cabeça mais curta, com 

comprimento mediano da coroa menor que um quarto da distância transocular (2, 0), que, no 

nó G é revertido posteriormente em S. dolixoura sp. nov. O segundo é a sutura epicranial 

indistinta, tal como em todos os grupos externos (5, 0). O terceiro é a ausência a mácula 

marrom escura em forma de Y ou T na coroa (3,0). O quarto refere-se à posição dos ocelos, 
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em que se apresentam alinhados com os ângulos anteriores dos olhos (6, 1) e não atrás. O 

quinto é a ausência de máculas sobre e em torno dos ocelos (8,0). O sexto é a curvatura do 

edeago, que se mantém ventral (37, 0), passando para dorsal em seu grupo irmão. O sétimo é 

a ausência de um processo dentiforme ventral apical no edeago (41, 0). O oitavo é a presença 

de um par de processos em forma de garra direcionados ventralmente, no ápice do edeago (45, 

1) e o nono é a margem posterior do esternito abdominal VII feminino convexa (54, 1). 

 Os caracteres que sustentam o monofiletismo do grupo em questão são três não 

ambíguos. Um deles é a presença de um mosaico de máculas marrom escuras a negras 

formadas por um arco anterior aos ocelos e um após cada ocelo (4, 1). Outro é de posição dos 

ocelos, em que eles posicionam-se equidistantes entre a linha mediana da coroa o ângulo 

anterior do olho adjacente (7, 0) ao invés de mais próximo do ângulo anterior. O último, 

homoplástico com uma autapomorfia de C. caeliguttata, refere-se ao comprimento das placas 

subgenitais, que é cerca de três vezes a largura na base (31, 1), ao invés de duas vezes. 

 Para unir o grupo monofilético que contém S. subolivacea na base (nó I), surge uma 

mácula marrom escura em forma de osso, na parte anterior do pronoto (13, 1), ocorre neste nó 

e paralelamente em S. nargena. Também há a cor do mesosterno, passando de amarela a 

negra (16, 2), que sofre uma reversão em S. golbachi (16, 1) e ocorre paralelamente em S. 

altmanni. O grupo também é unido pela presença de um par de máculas marrons escuras a 

negras nos ângulos basais do escutelo (17, 1), surgindo como homoplasia em S. nargena. 

Considerando a otimização Acctran, outra sinapomorfia é a direção da curvatura dos ramos da 

paráfise, revertendo a condição para fora, surgida em Scopogonalia, para aproximadamente 

paralelos (51, 0). Já a presença de uma mácula marrom escura a negra na porção mediana 

basal do escutelo reúne o grupo irmão de S. subolivacea (nó K; 18, 1). O par de espécies 

irmãs S. interruptula + S. golbachi é unido por três sinapomorfias não ambíguas. A primeira é 

refere-se à forma do pigóforo masculino abruptamente acuminado (30, 0), ocorrendo 

paralelamente em Tretogonia cribrata e S. nargena. A segunda é a ausência de um estrutura 
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em forma de capuz na porção dorso-apical do edeago (39, 0) e a terceira é a presença de um 

par de processos laterais no ápice do edeago (42, 1) presentes paralelamente em S. 

subolivacea, S. amazonensis e no nó L. Com a otimização adotada, os processos laterais no 

ápice do edeago, surgidos no nó G em forma de asa, passam para dentiformes em S. 

interruptula (43, 1) e espiniformes em S. golbachi (43, 2). Apesar de as duas formas terem 

sido codificadas como estados diferentes, elas são similares por serem processos agudos, com 

a diferença de o espiniforme ser bem mais longo. É possível que o ancestral comum das duas 

espécies possuísse um dos dois estados ou um par de processos agudos, mas de comprimento 

intermediário entre as duas formas. O clado que contém S. paula na base (nó K) é reunido por 

duas sinapomorfias não-ambíguas. Elas são a presença de uma mancha marrom escura a negra 

na porção mediana do escutelo (18, 1) e uma estrutura em forma de capuz na porção dorsal do 

ápice do edeago (39, 1), sendo revertina no nó R e ocorrendo paralelamente em S. altmanni. O 

clado que possui S. penicula na base (nó M) não possui sinapomorfias não-ambíguas, mas três 

otimizadas como Acctran. A primeira é a ausência de manchas sobre e em torno dos ocelos 

(8, 0), revertida no nó R. A segunda é a perda das manchas marrom escuras a negras na região 

lateral do protórax (15,0) e a terceira é a margem do esternito abdominal feminino VII 

convexa (54, 1), revertendo em S. osteiphera sp. nov. O grupo em S. osteiphera sp. nov. na 

base (nó O) é reunido por três sinapomorfias não-ambíguas. Uma é um par de manchas 

laterais no pronoto extedendo-se pela margem anterior (14,1), outra é a forma da margem 

externa das placas subgenitais estreitada abruptamente (32,1) e a última é o ápice do edeago 

de forma aguda (44,1).  

 O grupo irmão do tratado no parágrafo anterior (nó H) é o que reúne as espécies de 

asas anteriores hialinas e S. amazonensis sp. nov. Esta última se une ao grupo em sua base 

pela perda das faixas marrom escuras e negras sobre e ao longo das veias das asas anteriores 

(24, 0) e a aquisição do lobo pré-apical nos estilos (35, 0). Scopogonalia nargena é unida às 

suas espécies irmãs pela mancha sobre e em torno dos ocelos tornado-se marrom (9, 1) 



90 

 

homoplástica em S. golbachi + S. interruptula, pela textura das asas anteriores completamente 

hialinas (22, 1) e pela distribuição das macrocerdas das placas subgenitais multisseriadas (33, 

1) homoplástica em S. interruptula. 

 
Figura 5.5. Dentes da porção mediana da Válvula II do 
ovipositor de S. osteiphera sp. nov. (A) e de S. 

agkistroides sp. nov. (B). Caráter 56, estados 0 e 1, 
respectivamente, 57(2, 0), respectivamente. 
 

 Dentro deste, um grupo que obteve alto suporte (94 de RS e 11 de Bremer) foi o das 

espécies com asas hialinas amarelas (nó L) e alguns de seus caracteres serão comentados. 

Uma mácula marrom a negra na parte lateral do protórax une as espécies deste nó (15,1). Mas 

o mesmo estado de caráter é uma homoplasia que surge em S. subolivacea e é revertina no nó 

M. A mudança da cor verde das asas anteriores para amarela (23, 3) é também um caráter que 

une o grupo. Já dois caracteres, um da presença da listras marrons escuras entre as veias 

Rádio e Cúbito das asas anteriores (25, 1) e outro do padrão de cor do tergo do abdômen com 

um par de faixas marrons laterais (26, 2) unem o grupo, sendo revertido em S. alba sp. nov. 

(26, 0). 

 Foi observada pouca variação na genitália feminina, inclusive no grupo externo, o que 

já foi comentado em outros estudos filogenéticos de cicadelíneos (Ceotto & Mejdalani, 2005; 

Catanach et al., 2013). Esse fato fez com que Catanach et al. (2013), apesar de terem 

examinado, não incluíram nenhum caráter dessas estruturas. Ceotto & Mejdalani (2005) 

comentam que caracteres genitais femininos aparecem mais conservativos, menos 

homoplásticos, parecendo resolver mais nós basais que os de genitália masculina. No presente 

estudo, foram formulados caracteres apenas de esternito VII e válvula II do ovipositor, tendo 
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sido, especialmente os da segunda estrutura, bastante úteis para reforçar o monofiletismo do 

nó L. No ancestral comum deste grupo, a margem posterior do esternito VII passa de côncava 

para convexa (54, 1), o que ocorre em homoplasia em nos nós A, M e revertido em S. 

osteiphera sp. nov. Na válvula II, as seguintes transformações ocorrem. A proeminência pré-

apical é perdida (55,0), ocorrendo como autapomorfias homoplásticas em S. splendida e S. 

paula e a margem dorsal passa de quase retilínea para convexa (56, 0). Os dentes primários da 

porção mediana, que tinham forma trapezóide inclinada (Figura 5.5, A; 58, 2) passam para 

triangulares (Figura 5.5, B; 58, 0). Já a porção esclorosada dorsal incluindo os dentes espessa 

e bem delimitada (Figura 5.6, B e C; 57, 1) une S. agkistroides sp. nov. e S. alba sp. nov. 

Quanto à extensão da margem ventral da porção apical denteada, relativa à margem dorsal, 

pode-se observar uma transformação em três estágios. Passa-se do estado mais comum, que é 

a margem ventral mais longa (Figura 5.6 A; 59, 2), para mais curta no nó L (Figura 5.6 B; 59, 

1) e depois para aproximadamente do mesmo tamanho em S. alba sp. nov. (Figura 5.6 C; 59, 

1). 

 
Figura 5.6. Ápices da válvula II do ovipositor de S. osteiphera sp. nov. (A), de S. 

agkistroides sp. nov. (B) e de S. alba sp. nov. (C). Caráter 59 (estados 2, 1, 0, 
respectivamente). As siglas MD e MV indicam as margens dorsal e ventral da área denteada 
apical, respectivamente.  
 
 Exceto pelo clado S. altamanni + S. oglobini, as espécies do nó L foram registradas em 

vegetação de savana, ou no núcleo do Bioma Cerrado, ou em encraves de savana na 

Amazônia ou na Floresta Atlântica no estado da Paraíba, Brasil (Capítulo 3). Scopogonalia 

echinura foi registrada em todas essas áreas (Young, 1977; Capítulo 3) e S. alba sp. nov. foi 

registrada em um encrave de savana na Floresta Atlântica da Paraíba, chamada de tabuleiro, e 
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em uma área do limite do Cerrado no estado do Piauí, Brasil (Capítulo 3). Já S. dolixoura sp. 

nov. e S. agkistroides sp. nov. têm registro na área núcleo do Cerrado (Capítulo 3). Os dados 

de ocorrência combinados à filogenia corroboram uma hipótese de que a vegetação de 

tabuleiros costeiros nordestinos é uma distribuição disjunta do Cerrado do Brasil Central 

(Oliveira-Filho, 1993). Essa vegetação possui uma fisionomia de savana em encraves dentro 

da Mata Atlântica e, por causa disso, bem como da composição da flora, lhe foi sugerido o 

nome de domínio das savanas (Andrade-Lima, 1960). 

 Um clado dentro da Mata Atlântica enquadra-se em um padrão de relacionamento 

entre áreas de endemismo reconhecido a partir de filogenias de opiliões (DaSilva & Pinto-da-

Rocha, 2011). É o que inclui S. plaumanni e S. euxloa sp. nov., no Paraná, e S. splendida, 

registrada nas Serras da Bocaina e da Mantiqueira (nó N), que mostra a ligação entre os 

blocos central e sul de áreas de endemismo da Mata Atlântica delimitadas com base na 

distribuição de opiliões (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2011).  

Referências 

Andrade-Lima, D. 1960. Estudos fitogeográficos de Pernambuco. Arquivos do Instituto de 

Pesquisa Agronômica de Pernambuco, 5: 305-341. 

Bremer, K. 1994. Branch support and tree stability. Cladistics, 10 (3): 295-304. 

Bryant, H. N. 1995. Why autapomorphies should be removed: a reply to Yeates. Cladistics, 

11 (4): 381-384. 

Cavichioli, R. R. 1986. O gênero Scopogonalia Young e descrição de três espécies novas 

(Homoptera, Cicadellidae). Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, 15 (1): 151-

160. 

Cavichioli, R. R. 1997. Análise cladística e revisão de Parathona Melichar (Homoptera, 

Cicadellidae, Cicadellinae). Revista Brasileira de Zoologia, 14 (3): 523-537. 

Carvalho, R. A. 2010. Análise filogenética dos gêneros neotropicais Exogonia Melichar, 

Hanshumba Young e Ochrostacta Stål (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae). Tese 



93 

 

(Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia)). Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Museu Nacional. xxi + 84p. 

Carvalho, R. A.; Mejdalani, G. & Takiya, D. M. 2011. Phylogenetic placement and taxonomy 

of the Neotropical sharpshooter genus Desamera Young, with description of its sister 

group, Ciccamera gen. nov. (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae). Systematics and 

Biodiversity, 9 (1): 59-75. 

Catanach, T. A.; Dietrich, C. H. & Woolley, J. B. 2013. A revision of the New World 

sharpshooter genus Xyphon Hamilton (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae). 

Zootaxa, 3741(4): 490-510. 

Ceotto, P. C. & Mejdalani, G. 2005. Phylogenetic analysis of the Abana group of genera 

(Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae: Proconiini). Systematic Entomology, 30 (3): 

480-496. 

Ceotto, P. C.; Mejdalani, G. & Takiya, D. M. 2007. Phylogeny of the Neotropical 

sharpshooter genus Acrobelus Stål (Hemiptera, Cicadellidae, Cicadellinae). Deutsche 

entomologische Zeitschrift, 54 (1): 35-41. 

DaSilva, M. B. & Pinto-da-Rocha, R. 2011. História Biogeográfica da Mata Atlântica: 

Oplilões (Arachnida) como para sua inferência, p. 221-238. In: Carvalho, C. J. B. de & 

Almeida, E. A. B. (Orgs.). Biogeografia da América do Sul: Padrões & Processos. 

Editora Roca. 306p.  

Dietrich, C. H. 1994. Systematics of the leafhopper genus Draeculacephala Ball (Homoptera: 

Cicadellidae). Transactions of the American Entomological Society, 120: 87-112. 

Farris, J. S.; Albert, V. A.; Källersjö, M.; Lipscomb, D. & Kluge, A. G. 1996. Parsimony 

jackknifing outperforms neighbor-joining. Cladistics, 12 (2): 99-124. 

Felix, M. E. 1999. Análise filogenética do gênero Lissoscarta Stål, 1869 (Hemiptera: 

Cicadellidae: Cicadellinae). Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas 

(Zoologia)). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional. xiii + 117p. 



94 

 

Felix, M. & Mejdalani, G. 2011. Phylogenetic analysis of the leafhopper genus Apogonalia 

(Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) and comments on the biogeography of the Caribbean 

islands. Zoological Journal of the Linnean Society. 163 (2): 548-570. 

Fitch, W. N. 1971. Toward defining the course of evolution: minimum change for a specified 

tree topology. Systematic Zoology, 20 (4): 406-416. 

Goloboff, P. A. 1993. Estimating character weights during tree search. Cladistics, 9 (1): 83-

91. 

Goloboff, P. A.; Farris, J. S.; Källersjö, M.; Oxelman, B.; Ramírez, M. J. & Szumik, C. A. 

2003a. Improvements to resampling measures of group support. Cladistics, 19 (4): 324-

332. 

Goloboff, P.; Farris, J.; Nixon, K. 2003b. T.N.T.: Tree Analysis Using New Technology. 

Program and documentation. Disponível em: <http://www.lillo.org.ar/phylogeny/tnt> 

(Accesso em: 15/06/2014). 

Goloboff P. A.; Farris, J. S. & Nixon, K. C. 2008. TNT, a free program for phylogenetic 

analysis. Cladistics, 24 (5): 774-786. 

Hamilton, K. G. A. 1981. Morphology and evolution of the rhynchotan head (Insecta: 

Hemiptera, Homoptera). Canadian Entomologist, 113 (11): 953-974. 

Kopuchian, C. & Ramírez, M. J. 2010. Behaviour of resampling methods under different 

weighting schemes, measures and variable resampling strengths. Cladistics, 26 (1): 86-

97. 

Leal, A. H.; Mejdalani, G.; Cavichioli, R. R. & Carvalho, R. A. 2009. Taxonomy and 

phylogeny of the leafhopper genus Scoposcartula (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae). 

Systematics and Biodiversity, 7 (2): 215-233. 

Maddison, W. P. & Maddison, D. R. 2011. Mesquite: a modular system for evolutionary 

analysis. Version 2.75. Available at: <http://mesquiteproject.org> (Accessed 15 june 

2014). 



95 

 

Mejdalani, G. 1998. Morfologia externa dos Cicadellinae (Homoptera, Cicadellidae): 

comparação entre Versigonalia ruficauda (Walker) (Cicadellini) e Tretogonia cribrata 

Melichar (Proconiini), com notas sobre outras espécies e análise da terminologia. 

Revista Brasileira de Zoologia, 15 (2): 451-544. 

Mejdalani, G. 2000. Morfologia externa e análise cladística dos gêneros de Proconiini 

com o mero posterior exposto (Hemiptera, Cicadellidae, Cicadellinae). Tese 

(Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia)). Universidade de São Paulo, Instituto 

de Biociências. xiii + 221p. 

Mirande, J. M. 2009. Weighted parsimony phylogeny of the family Characidae (Teleostei: 

Characiformes). Cladistics, 25 (6): 574-613. 

Moran, N. A.; Tran, P. & Gerardo, N. M. 2005. Symbiosis and Insect Diversification: an 

Ancient Symbiont of Sap-Feeding Insects from the Bacterial Phylum Bacteroidetes. 

Applied and Environmental Microbiology, 71 (12): 8802-8810. 

McKamey, S. H. 2007. Taxonomic catalogue of the leafhoppers (Membracoidea). Part 1. 

Cicadellinae. Memoirs of the American Entomological Institute, 78: 1-394. 

Oliveira-Filho, A. T. 1993. Gradient analysis of an area of coastal vegetation in the state of 

Paraiba, northeastern Brazil. Edinburgh Journal of Botany, 50 (2): 217-236. 

Oman, P. W. 1949. The Nearctic leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). A generic 

classification and check list. Memoirs of the Entomological Society of Washington, 

3: 1-253. 

de Pinna, M. C. C. 1991. Concepts and tests of homology in the cladistic paradigm. 

Cladistics, 7 (4): 367-394. 

Raven, J. A. 1984. Phytophages of xylem and phloem: a comparison of animal and plant sap-

feeders. Advances in Ecological Research, 13: 135-234. 



96 

 

Redak, R. A.; Purcell, A. H.; Lopes, J. R. S.; Blua, M. J.; Mizell, R. F. & Andersen, P. C. 

2004. The biology of xylem fluid–feeding insect vectors of Xylella fastidiosa and their 

relation to disease epidemiology. Annual Review of Entomology, 49: 243-70. 

Sereno, P. C. 2007. Logical basis for morphological characters in phylogenetics. Cladistics, 

23 (6): 539-637. 

Takiya, D. M. 2007. Systematic studies on the leafhopper subfamily Cicadellinae 

(Hemiptera: Cicadellidae). Tese (Doutorado em Entomologia), University of Illinois, 

Urbana, xvii + 166p. 

Takiya, D. M. & Mejdalani, G. 2004. Taxonomic revision and phylogenetic analysis of the 

sharpshooter genus Balacha Melichar (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellini). 

Systematic Entomology, 29 (1): 69-99. 

Takiya, D. M.; Tran, P. L.; Dietrich, C. H. & Moran, N. A. 2006. Co-cladogenesis spanning 

three phyla: leafhoppers (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) and their dual bacterial 

symbionts. Molecular Ecology, 15 (13): 4175-4191. 

Wilson, M. R.; Turner, J. A. & McKamey, S. H. 2009. Sharpshooter Leafhoppers of the 

World (Hemiptera: Cicadellidae subfamily Cicadellinae). Amgueddfa Cymru - 

National Museum Wales. Disponível em: 

<http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/Sharpshooters> (Acesso: 03/06/2014). 

Yeates, D. 1992. Why remove autapomorphies? Cladistics, 8 (4): 387-389. 

Young, D. A. 1968. Taxonomic study of the Cicadellinae (Homoptera, Cicadellidae). Part 1, 

Proconiini. Bulletin of the United States National Museum, 261: 1-286. 

Young, D. A. 1977. Taxonomic study of the Cicadellinae (Homoptera: Cicadellidae). Part 2, 

New World Cicadellini and the genus Cicadella. Technical Bulletin of the North 

Carolina Agricultural Experimental Station, 239: 1-1135. 

  



97 

 

Capítulo 6 

Considerações finais 

 Com o Capítulo 3, mais seis espécies são acrescentadas ao gênero Scopgonalia Young, 

porém poderiam ser mais ou menos. Isso por causa do conceito de espécie aplicado, que são 

vários, os quais são apresentados e citados em (Wiley & Lieberman, 2011). Reconhecer uma 

espécie não é uma tarefa objetiva, pois o taxonomista em geral, inclusive os do grupo com 

que trabalhei, usa o Conceito Morfológico de Espécie, que afirma que uma espécie 

morfológica é aquela cujas diferenças mofológicas de outra espécie são típicas sobre o que 

pensamos de espécies diferentes. Consultei taxonomistas experientes e concordei com uns, 

Prof. Antônio Creão-Duarte e Prof. Gabriel Mejdalani e, em parte, discordei de outro, Prof. 

Rodney Cavichioli para definir o que penso serem as espécies. A diferença é que o Prof. 

Cavichioli considerou que os espécimes tratados como S. amazonensis sp. nov. comporiam 

duas espécimes, uma com espécimes provenientes do Acre e outra com espécimes do 

Amazonas. No mestrado (Leal, 2006), fiz um trabalho semelhante com outro gênero da 

mesma tribo, mas era um grupo bem mais didático de se diferir espécies, seja pelo padrão de 

cor, genitália masculina ou feminina, o que fazia parecer que o reconhecimento morfológico 

de uma espécie descrita ou nova tinha muito menos subjetividade. 

 No Capítulo 4, também houve dúvida de identifição. Ou o espécime da nova espécie, 

tomado de empréstimo como sendo Plerogonalia rudicula era uma Plerogonalia nova sem 

processo no pigóforo, uma Rotigonalia relativamente grande ou um gênero novo. O resultado 

da análise filogenética do Capítulo 5 apontava para a última opção, mas a consulta ao Prof. 

Mejdalani concluía pela segunda, à qual eu também me inclinava. 

 No Capítulo 5, fiz uma análise filogenética com um pouco mais de táxons termiais do 

que a do trabalho do mestrado e levantei menos caracteres, resultando aparentemente em um 

mesmo grau de complexidade. No entanto acredito que fiz um progresso. Usei menos 

carateres por causa das dificuldades sobre o Capítulo 3, mas compreendi melhor como foi 
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feita a análise filogenética ao invés de entregar os dados ao computador sem entender tão bem 

como ele chegou a esses resultados. 

 Três das espécies novas descritas tiveram como holótipo espécimes coletados em 

localidades conhecidas mundialmente como áreas protegidas e na legislação brasilera como 

unidades de conservação (Brasil, 2000). Por esse motivo foi escolhidos como nomes das 

localitades-tipo o nome dessas áreas protegidas, que, no caso, foram a Reserva Biológica 

Guaribas, na Paraíba, o Parque Estadual da Serra de Santa Bárbara, no Mato Grosso, ambas 

no Brasil, e o Parque Nacional de Yanachaga-Chemillhén, em Pasco, no Peru. Usar como 

localidade-tipo o nome da área protegida serve como uma estratégia de marketing 

conservacionista, atraindo mais pesquisadores para a área. Desta forma, estes interagiriam 

mais com os gestores das áreas, criando oportunidades para realizarem pesquisas em 

colaboração. Salzo (2014) concluiu que pesquisas conduzidas por servidores de unidades de 

conservação tendem a conter mais recomendações de manejo para estas comparadas àquelas 

de servidores de outros tipos de unidades do órgão ambiental. O mesmo autor concluiu que 

parcerias com pesquisadores externos são fundamentais para que servidores de unidades de 

conservação consigam concluir suas pesquisas. Mas isso depende de haver na unidade pelo 

penos um servidor com perfil de pesquisador que compreenda como a pesquisa se relaciona 

coma gestão da mesma.  

 Por fim, esta tese deixa novos questionamentos. Uma análise com base em caracteres 

moleculares chegaria a resultados semelhantes? E a distribuição em um hábitat disjunto de S. 

echinura? Será que uma análise filogeográfica desta espécie traria mais luz às relações das 

savanas da América do Sul? Tenho certeza de que essa tese contribuiu para a melhoria da 

minha formação como biólogo e espero que ela, embora eu não seja gigante, contribua para o 

avanço da ciência. 
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