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ESPtCIES DE Dysdercus GUtRIN-MENtVILLE J 1831 
PYRRHOCORIDAE) ASSiNALADAS NO ESTADO DE 

TAXONOMIA DE 
CHEMIPTERA -

SÃO PAULO. 

Autor: Airton Dieguez Brisolla 

Orientador: Dr. Roberto Antonio Zucchi 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estudar as

pectos morfológicos (notadamente das estruturas genitais) e 

cromáticos das espécies e subespécie do género Dysdercus 

Guérin-Menéville, 1831 (Hemiptera-Pyrrhocoridae), que ocor-

rem no Estado de são Paulo: D. albofasciatus Berg, 1878; 

D. chaquensis Freiberg, 1947; D. fernaldi fuscofasciatus 

Blote, 1931; D. honestus Blote, 1931; D. immarginatus 

Blote, 1931; D. longirostris Stal, 1861; D. maurus Distant, 

1901; D. peruvianus Guérin-Menéville, 1831; D. rufico llis 

(Linnaeus, 1764). Os exemplares estudados foram identifica

dos pelo autor e provieram das coleções do Museu de Zoolo

gia da Universidade de são Paulo (MZSP), Instituto Biológi

co de são Paulo (IBSP), coleção Costa Lima da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (CCL) , Fundação Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), Centro de Diagnóstico "Marcos 

Enrietti" , da Secretaria da Agricultura do Estado do Para

ná (CIME) , Museu de História Natural do Capão da Imbuia 

(Prefeitura Mun~cipal de Curitiba) (MHNCI) e de coletas efe

tuadas pelo autor nas principais regiões algodoeiras do Es

tado de são Paulo. Com base nos caracteres analisados ela

boraram-se chaves de identificação para machos e fêmeas. 
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TAXONOMY OF THE SPECIES OF Dysdercus GUtRIN-MENtVILLE J 1831 
CHEMIPTERA - PYRRHOCORIDAE) RECORDED IN SÃO PAULO STATE 

CBRAZILL 

Author: Airton Dieguez Brisolla 

Adviser: Dr. Roberto Antonio Zucchi 

SUMMARY 

It~is described morphological (especially 

genital characters) and chromatic aspects of the eight 

species and one subspecies of the genus Dysdercus Guérin

Menéville, 1831 (Hemiptera-Pyrrhocoridae) recorded in são 

Paulo State: D. albofasciatus Berg, 1878; D. chaquensis 

Freiberg, 1947; D. fernaldi fusaofasciatus Blote, 1931 r 
D. honestus Blote, 1931; D. immarginatus Blote, 1931; D. 

longirostris Stal, 1861; D. maurus Distant, 1901; D. peru

vianus Guérin-Menéville, 1831; D. ruficoZZis (Linnaeus, 

1764). Species identifications were done by the author. The 

specimens studied belong to the collections of "Museu de 

Zoologia da Universidade de são Paulo (MZSP)", " Instituto 

Biológico de são Paulo (IBSP)", "coleção Costa Lima da Uni

versidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CCL)", "Fundação 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)", "Centro de Diag

nóstico Marcos Enrietti (ClME)" and "Museu de História Na

tural do Capão da Imbuia (MHNCI)". Also, cotton-stainer 

bugs collected in fields in são Paulo State were studied. 

Species identification keys based on morphological and 

chromatic characteristics were prepared for both male and 

female. 
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INTRODUÇÃO 

Várias especles do gênero Dysdercus Guérin

Menéville, 1831 vêm sendo regularmente estudadas em seus 

aspectos bio-ecológicos, etológicos, taxonômicos e em rela-

çao a metodologias de controle. Isto se deve, sobretudo, 

por serem economicamente importantes em várias regiões pro

dutoras de algodão, terem um grande número de hospedeiros e 

formarem, em determinadas épocas, altas populações. Além 

disto, são insetos facilmente criados e manipulados em la

boratório, de ciclo relativamente curto, constituindo-se em 

excelente material para pesquisas entomológicas básicas e 

aplicadas. 

Desta forma, poucos generos de Hemiptera 

são, atualmente, tão ou mais conhecidos do que este pequeno 

grupo de pirrocorídeos. Apesar disto, ainda há muito que se 

pesquisar e difundir em relação a estes insetos. Ainda sao 

freqUentes os equívocos na identificação da maioria das es

pécies, o que reduz a confiabilidade nos registros sobre 

danos, distribuição geográfica, etc. 

Partindo desta premissa, este trabalho obje

tiva auxiliar os técnicos envolvidos com a cotonicultura a 
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reconhecerem as espécies de Dusdercus que ocorrem em suas 

regiões de atuação. Para tanto, utilizaram-se estudos bio

métricos, ilustrações dos adultos e chaves para identifica

ção das espécies registradas para o Estado de são Paulo. 

Em termos taxonômicos "sensu strictu" busca

se ampliar o conhecimento a respeito do gênero, através de 

um estudo detalhado das estruturas genitais, importantes na 

diagnose das espécies. A única revisão sobre Dysdercus no 

Novo Mundo data de 1968. Trata-se, sem dúvida, de um traba

lho relevante, sendo consulta obrigatória aos que se dedi

cam ao grupo; contudo, a qualidade das ilustrações deixa a 

desejar e estruturas genitais taxonômicamente importantes 

não foram consideradas. 

Finalmente, pretende-se fornecer elementos 

que estimulem o interesse pela taxonomia dos ~irrocorídeos, 

a fim de que questões filogenéticas e nomenclaturais, 

envolvendo o táxon, sejam elucidadas mais rapidamente. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

NOTAS HISTORICAS 

Durante muito tempo atribuiu-se a autoria do 

gênero a AMYOT & SERVILLE que, em 1843, caracterizaram o 

táxon mais deta1hadamente e designaram Dysdercus koenigii 

(Fabricius, 1775) espécie-tipo, por monotipia. 

Entretanto, em 1835, Boisduva1 (in Servi11e) 

descrevera as espécies decussatus, oceanicus e pyrochroa 

(esta última atualmente no gênero Dyndymus) , incluindo-as 

em Dysdercus. Baseando-se nisto, FREEMAN (1947) deu a Dys

dercus (Servi11e MS) BOisduva1, 1835 prioridade sobre Dys-

dercus Amyot & Servi11e, 1843; por designação subseqüente 

elegeu Dysdercus decussatus como espécie-tipo do gênero. 

Contudo, a maioria dos autores que tratou da 

questão nao considerou as notas de DISTANT (1902), DUPUIS 

(1952, 1955), BEQUAERT (1926), SHERBORN & WOODWARD (1905, 

1901) e KIRKALDY (1902c), que comprovam que a autoria do 

nome genérico deve ser creditada a Guérin-Menévi11e, con

tradizendo LIMA et aZii (1962) para quem lia figura e des

crição de Guérin são absolutamente deficientes para se po

der firmar uma opinião segura sobre o inseto". Isto porque 

ao publicar sua "Voyage autuo r du monde ... sur la corvette 
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Coquille ... par Duperrey", em 1838, Menéville precisou as 

datas de entrega das pranchas de desenhos que compõem o A

tlas "Zoologie", volume integrante da obra em questão. A 

prancha XII (Insectes), que contém a ilustração da espécie 

Dysdercus peruvianus (fig. 16) foi entregue em 29 de maio 

de 1831 (DUPUIS, 1952). Por outro lado, THE INTERNATIONAL 

COMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE, na terceira edição do 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, publicada 

em 1985, estabelece que um nome científico baseado em uma 

ilustração, publicado antes de 1931, mesmo que nao acompa-

nhado de uma descrição formal, deve ser considerado 

válido (artigo 11, b.7). 

Assim, a todos os táxons relacionados 

como 

na 

prancha XII deve-se atribuir a data de 1831. Os autores que 

consideraram o ano de 1830 basearam-se na data do frontis

pício do texto (tomo lI, parte 2, divisão 1) e os que con

sideraram o ano de 1838 tomaram a data colocada pelo pro

prio Guérin ao final do "Avant-Propos" do mesmo texto. Am

bas as posições estão erradas (DUPUIS, 1952). 

Portanto, Dysdercus Boisduval, 1835 e Dys

dercus Amyot & Serville, 1843 são sinônimos juniores de 

Dysdercus Guérin-Menéville, 1831. Por designação original, 

a espécie-tipo é Dysdercus peruvianus Guérin-Menéville,1831 

(DOESBURG, 1968; ST~HLIK, 1965b). 

Até a publicação dos trabalhos de ST:t:HLIK 

(1965a,b), o gênero era composto por dois subgêneros: Mega

dysdercus, segundo aquele autor, criado por Breddin em 1900 

para incluir a espécie D. mesiostigma Distant, 1888 e Dys

dercus s.str. no qual estavam nominadas as demais espécies 

conhecidas. Megadysdercus diferenciava-se do subgênero-tipo 

principalmente pela presença de fina pubescência na cabeça 

e no "callus" e, âs vezes, na região ventral do corpo e pe-
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los ângulos anteriores do pronoto serem 10bulares. 

BECCARI & GERINI (1970), SCHMIDT (1932), 

HUSSEY (1929) e WALKER (1872) incluíram em seus catálogos 

também o subgênero Piezodera Signoret, 1860. Na realidade, 

SIGNORET (1860) criou o gênero Piezodera para abrigar sua 

espécie P. rubra. Em 1866, Stal considerou este táxon como 

subgênero de Dysdercus e a espécie passou a ser denominada 

Dysdercus (PiezoderaJ ruber. 

Contudo, a revisão de FREEMAN (1947) nao in

clui esta espécie etiópica. t provável que tenha sido ante

riormente transferida para outro gênero, a julgar pela pro

pria descrição e ilustração (fig. 5, prancha 14) que Sig-

noret fez de sua espécie, as quais em muitos detalhes 

concordam com as características de Dysdercus. 

-nao 

FREEMAN (1947), principalmente com base em 

estruturas genitais pouco variáveis (parâmeros, processo 

vertical e formato geral do pigóforo, edeago e detalhes da 

espermateca), criou quatro grupos (koenigii, decussatus, 

intermedius e superstitiosus) para as espécies das regiões 

Oriental, Etiópica e Australasiana, por ele revisadas. Em 

seus trabalhos, STtHLIK (1965a,b) elevou estes grupos à ca

tegoria de subgêneros. 

Deste modo, as espécies dos grupos do Dys

dercus koenigii (Fabricius, 1775) e do Dysdercus decussa

tus, cujos machos têm o processo vertical no segmento IX 

foram colocadas, respectivamente, nos subgêneros paradys

dercus Stéhlik, 1965 e Megadysdercus. Os dois su~gêneros 

são limitados à Ásia e Austrália, exceção feita a Dysdercus 

(ParadysdercusJ festivus Gerstãker, que atinge, de 

escassa, o leste africano. 

forma 
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Por outro lado, as espécies dos grupos ~n

termedius Distant, 1888 e superstitiosus (Fabricius, 1775)~ 

cujos machos carecem do processo vertical do pigóforo, pas

saram a compor os subgêneros Neodysdercus Stéhlik, 1965 e 

Dysdercus s.str., respectivamente. O primeiro é limitado a 

África, notadamente ao leste do continente. No segundo, que 

também inclui espécies da região Etiópica, foram nominados 

todos os táxons americanos. Os representantes do sUbgênero, 

além de não terem no pigóforo o processo vertical, têm o IX 

segmento 

dondado, 

pigóforo 

não conspicuamente prolongado, com o ápice arre

exceto em D. andreae (L., 1758) em que o ápice do 

é algo cônico, ou com leve impressão medianai os 

parameros não se cruzam, são muito semelhantes em formato e 

estrutura e têm os esporões proximal e distaI situados no 

mesmo lado, embora não necessariamente no mesmo plano. Nas 

fêmeas, a espermateca apresenta '0 duto curto, largo na ba

se e delgado distalmente e é desprovida de "diverticulum 

ductus" (= glândula acessória), estrutura que está presen

te nas espéCies dos demais subgéneros (vide ST~HLIK 1965b, 

figs. 1 a 4). 

Em termos filogenéticos verifica-se, então, 

uma maior afinidade entre espécies americanas e africanas, 

e estas mais distanciadas das espécies asiáticas e austra

lasianas (DOESBURG, 1968; ST~HLIK, 1965a,b). 

DOESBURG (1968), ao revisar as espécies ame

ricanas, limitou-se a citar em nota de rodapé (p. 172) os 

então recentes trabalhos de ST~HLIK (1965a,b), sem comentá-

10Si considerou em suas discussões taxonômicas apenas os 

sUbgêneros Megadysdercus e Dysdercus s.str. 

Entretanto, chamou a atenção para o fato de 

FREEMAN (1947) incluir Dysdercus (Megadysdercus) mesios

tigma no grupo do Dysdercus (Dysdercus) decussatus; ou se-
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ja, as estruturas genitais da espécie de um sUbgênero pre

enchiam os requisitos para que ela fosse incluida entre es

pécies de outro subgênero. 

Logo, a distinção entre os táxons sUbgenéri

cos através de caracteristicas externas não estava correta. 

Estas considerações ratificaram, ao menos em parte, as pro

postas de STtHLIK (1965a,b) I que transferiu as espécies do 

grupo decussatus para o subgênero Megadysdercus. 

DOESBURG (1968) distribuiu as espécies ame

ricanas em seis grupos (albofasciatus, fernaldi, flavolim

batus, jamaicensis, maurus e mimus) , baseando-se principal

mente nas estruturas genitais de machos (conformação dos 

parâmeros, da lamela capsular e do pigóforo) e fêmeas (con

formação dos pares de gonocoxas) e na presença ou ausência 

de "annulus" no último articulo antenal. Ilustrou as peças 

genitais citadas sem, contudo, considerar a morfologia do 

edeago e da espermateca, estruturas que na opinião deste 

autor devem ser analisadas dentro de estudos taxonômicos e 

filogenéticos sobre o gênero. 

Mais recentemente, BECCARI & GERINI 

publicaram um catálogo das espécies de Dysdercus. 

provavelmente, a revisão de Doesburg foi publicada 

(1970) 

Corno, 

quando 

este catálogo estava ainda no prelo, os autores mantiveram 

como válidas as sinonimias propostas por DOESBURG (1968) em 

sua revisao. Adicionalmente, todas as ilustrações de geni

tálias foram copiadas de FREEMAN (1947) e não houve consul

ta aos trabalhos de STtHLIK (1965a,b). Perdeu, assim, o ca

tálogo muito de seu valor taxonômico e, talvez, seu grande 

mérito tenha sido o de compilar os extensos dados sobre 

distribuição geográfica e hospedeiros de todas as espécies 

do grupo. 
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IMPORTANCIA ECONOMICA 

Os "manchadores" sao encontrados em todas as 

regiões cotonicultoras (MENDES, 1936), tendo em várias de

las o "status" de praga chave (RAMOS et aZii, 1986; ALMEI

DA, 1983b; ALMEIDA et aZii, 1982a; JURBERG et aZii, 1982; 

BECCARI & GERINI, 1970; DOESBURG, 1966; MENDES, 1956, 1936; 

BARBOSA, 1950; TORRE-BUENO, 1941; KRUG, 1936; PIERCE, 

1917). Citam-se como exemplos a América Central (SWAIN, 

1952; WOLCOTT, 1933; WITHYCOMBE, 1925; FERRER, 1903), Âfri

ca tropical (BARBOSA, 1952; RAINEY, 1950; VAYSSIERE & MI

MEUR, 1926), Bolivia (MUNRO, 1954), Colômbia (LLANOS, 

1940), Peru (BACHINI, 1983, 1982; SIMON, 1968; BERRY, 1951) 

e Estados Unidos da América (PIERCE, 1925; MORRIL, 1918). 

No Brasil, segundo LIMA (1940), Hempel foi o 

primeiro a noticiar, em 1908, danos ocasionados por Dysder

cus. A partir de então, ataques destes percevejos têm sido 

regularmente registrados. No Estado de são Paulo e encon

trado em todas as zonas algodoeiras, causando em algumas 

regiões e sob determinadas condições danos expressivos, se

gundo MENDES (1936). 

Entretanto, devido a inúmeros fatores, no 

Brasil as infestações são normalmente tardias e a ação dos 

"manchadores", mesmo que se observem altas populações, e 

pouco importante quando comparada com outras regiões produ

toras (MENDES, 1936; KRUG, 1936). Nestas, as infestações o

correm na maioria das vezes na época de formação das maçãs, 

estado fenológico em que pequenas populações do inseto são 

capazes de causar danos elevados. À medida que as maçãs a

madurecem as populações aumentam rapidamente, pois segundo 

BALLARD & EVANS (1928) "uma estação favorável ao algodão 

também é uma estação favorável ao Dysdercus". 
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Os danos ocasionados pelos "manchadores" são 

diretos e indiretos, sendo estes mais importantes do que a

queles (MENDES, 1936; LLANOS, 1940; WOLCOTT, 1933; SIMON, 

1968), embora a perda de peso da semente, afetando de for

ma direta o teor de óleo, seja relevante economicamente 

(BARBOSA, 1952; FONSECA, 1934). 

Os prejuízos de ordem indireta sao provoca

dos pela inoculação de microorganismos causadores da "po

dridão interna dos capu1hos" , principal problema fitossani

tário em várias regiões produtoras (ALMEIDA, 1983b; MOREL, 

1983; PINCKARD et aZii, 1981; LEACH, 1952; SWAIN, 1952; 

RAINEY, 1950; FREEMAN, 1947; LLANOS, 1940; MENDES, 1938a, 

1936; KRUG, 1936; WOLCOTT, 1933; MORRIL, 1918). De ocorrên

cia endêmica nas faixas tropical e subtropical, a doença e 

provocada pela fermentação dos açúcares que envolvem as fi

bras em desenvolvimento. Perto de 170 espécies de microor

ganismos (fungos, leveduras e bactérias), saprófitas ou pa

rasitos verdadeiros, estão associados ao apodrecimento dos 

capulhos do algodão (PINCKARD et aZii, 1981). Contudo, ape

nas alguns são relacionados como agentes da "podridão in

terna", destacando-se corno principais Nematospora coryZi, 

N. gossypii, N. nagpuri, Spermophthora gossypii e Eremothe

cium cymbaZariae (KRUG, 1936; MENDES, 1936). A citação de 

RhodotoruZa sp. (BARBOSA, 1952) não deve ser considerada, 

urna vez que trata-se de um grupo de leveduras destituídas 

de importância econômica, freqüentemente encontradas conta-

minando meios de cultura em laboratório (ALEXOPOULOS, 

1962) . 

Credita-se (ALMEIDA, 1983b; GOMES, 1938; 

FONSECA, 1934) aos "manchadores" a capacidade de inocularem 

o agente da antracnose GZomereZZa gossypii em frutos jovens 

e sementes, com o que não concordam alguns autores. O que 

provavelmente ocorre é que as lesões feitas pelo inseto fa-



vorecem a penetração do patógeno nos tecidos 

(KRUG, 1936). 
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vegetais 

As evidências indicam que os microorganismos 

são introduzidos, obrigatoriamente, durante a alimentação 

dos insetos vetores (alêm de Dysdercus outros hemípteros 

podem inocular a doença), principalmente sobre maças novas, 

nas quais a molêstia progride rapidamente (BACHINI, 1983; 

PINCKARD et alii, 1981; MUKERJI, 1968a,b; BARBOSA, 1952; 

LEACH, 1952; KRUG, 1936), embora maçãs maduras também sejam 

atacadas (MENDES, 1936; MONTE, 1936), mas com menores pre

juizos (SIMON, 1968). 

A doença é transmitida mais eficientemente 

em dias úmidos e ensolarados, que viabilizam as estruturas 

reprodutivas dos microorganismos e facilitam a movimentação 

dos vetores (MUKERJI, 1968a). 

O grau de infecção está portanto associado 

à idade, umidade e conteúdo de açúcares das maçãs e as con

dições atmosféricas. 

Uma característica da ação dos agentes da 

podridão interna, e que os diferencia dos demais organismos 

causadores de podridões de maçãs, é que o apodrecimento do 

tecido vegetal não é visível externamente, notando-se a 

presença da doença apenas quando da abertura da maçã, fi

cando expostas as fibras manchadas e as sementes deformadas 

(KRUG, 1936; WOLCOTT, 1933; MORRIL, 1918). 

Talvez o único sintoma morfológico externo 

se verifique quando a(s) loja(s) é(são) atacada(s) precoce

mente, com o capulho curvando-se em direção à(s) loja(s) a

tacada(s). As picadas dos insetos são reconhecíveis na pa

rede interna do capulho como pequenas saliências, devido à 
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hipertrofia celular, e na superfície externa como pequenos 

pontos negros, nem sempre facilmente detectados (BARBOSA, 

1950; MENDES, 1936). 

Alguns autores denominam de "stigmatomy-

cosis" o quadro sintomatológico geral da podridão interna 

(MUKERJI, 1968a,b; LIMA, 1940; LLANOS, 1940; MENDES, 1936), 

termo que não é aceito de forma unânime (PINCKARD et aZii, 

1981; KRUG, 1936; MENDES, 1936) visto que não apenas fungos 

mas também bactérias (e.g. Xanthomonas maZvacearum) (ALMEI

DA, 1983b; SIMON, 1968; DOESBURG, 1966; LLANOS, 1940; GO

MES, 1938) podem causar a doença. 

A bibliografia inerente ao assunto é pródiga 

em relatar (embora com algumas contradições) os danos dire

tos provocados pelos "manchadores". Compilando-se estas in

formações, pode-se afirmar que, basicamente, estes danos 

derivam: 

a) na ausência de maçãs, da sucção da seiva 

de várias estruturas (VAYSSIERE & MIMEUR, 1926), tais como 

folhas, ramos, brotações e botões florais, podendo causar a 

queda dos últimos devido à ação mecânica das picadas (BA

CHINI, 1983) i 

b) apos a formação das maças, o ataque con

centra-se sobre elas. Os insetos perfuram o pericarpo até 

atingirem as sementes e as fibras em formação (SIMON, 1968; 

WOLCOTT, 1933; MORRIL, 1918). As maçãs novas, em função da 

sucção da seiva e das picadas (RAINEY, 1950), caem ou têm 

seu desenvolvimento prejudicado, com deiscência anormal e 

prematura; 

C) as maças atacadas desenvolvem-se anormal

mente e abrem-se de forma defeituosa (carimã), uma vez que 

a loja (raramente duas ou três lojas sao atacadas) atingida 

permanece fechada e torna-se enegrecida, dura e encolhida. 

Uma vez abertos os capulhos, os insetos alimentam-se quase 
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que exclusivamente das sementes (LIMA, 1940), principalrnen-

te das mais maduras (MOREL, 1983), as quais deterioram-se 

devido a ação de microorganismos, ou desenvolvem-se anor

malmente (MORRIL, 1918). As sementes atacadas têm seu po

der germinativo reduzido, menor teor de óleo e, conseqüen

temente, menor peso (BARBOSA, 1952, 1950; KRUG, 1936; MEN

DES, 1936; MONTE, 1936); 

d) urna das principais conseqüências do ata

que as maças, além da inoculação de microorganismos, é o 

manchamento e o enfraquecimento ou apodrecimento das fibras 

(LLANOS, 1940; PIERCE, 1917), principalmente das mais novas, 

devido à interrupção no fornecimento de nutrientes (WOODWARD 

et aZii, 1973). As fibras tornam-se manchadas, principalmen

te pela disseminação do conteúdo protoplasmático das células 

mortas no interior das lojas (MENDES, 1936; FONSECA, 1934). 

Entretanto, também atribui-se o manchamento das fibras à a

ção dos agentes causais da "podridão interna" (ALMEIDA, 

1983bi MUKERJI, 1968a,b; RAINEY, 1950; LEACH, 1940), carac

terizando-se corno um dano indireto. 

Prováveis causas menores de manchamento são 

as dejeções, as excreções dos poros abdominais e a saliva 

tóxica excretada pelos insetos (WOLCOTT, 1933). De forma er

ronea, tem-se atribuido o manchamento a gotas de óleo exsu

dadas, quando o inseto retira os estiletes do interior da 

semente (SIMON, 1968; MONTE, 1936; BLATCHLEY, 1926) e ao es

magamento dos percevejos quando do processamento das semen

tes para extração do óleo (WOLCOTT, 1933; VAYSSIERE & MI

MEUR, 1926). 

A açao destes hemipteros estende-se a outras 

culturas de importância econômica (feijão, cana-de-açucar, 

arroz, trigo, etc.), embora não com a mesma relevância que 

na cotonicultura, mas podendo e~entualmente causar danos. Em 

citricos, por exemplo, ao perfurarem a casca facilitam a in-
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trodução de esporos de PenicilZium itaZicum e Penicillium 

digitatum, o que torna os frutos imprestáveis para o consu

mo (GOMES, 1938). 

DISTRIBUiÇÃO GEOGRAFICA 

O genero Dysdercus encontra-se representado 

nas regiões Neotropical, Neártica, Paleártica, Etiópica, O

riental e Australasiana (DOESBURG, 1968; DISTANT, 1904). 

Distribui-se entre os trópicos das Américas 

(sul dos Estados Unidos até a região setentrional da Argen

tina, incluindo as Antilhas), África (desde o sul do Saara 

e incluindo Madagascar), índia, sudeste asiático, Filipi

nas, Indonésia, Malásia e o leste da Austrália, com posição 

extrema a leste nas Ilhas Sanava, na Polinésia (GONÇALVES, 

1985; ALMEIDA, 1983a,b). A não ocupação de outras regiões 

teria como principal fator limitante a indisponibilidade de 

hospedeiros adequados (ALMEIDA, 1983a). 

Esta ampla distribuicão geográfica é uma das 

evidências da antiguidade do gênero e algumas teorias têm 

procurado explicar como o grupo dispersou-se, de modo a a

tingir as seis regiões zoogeográficas. 

ST~HLIK (1965a), com base nas característi

cas dos subgêneros por ele estabelecidos, propôs que o cen

tro de origem de Dysdercus foi a Ásia. A partir deste cen

tro, houve a colonização do continente africano, através de 

três invasões. A primeira é representada pelo ramo a partir 

do qual evoluiu o sUbgênero-tipo. Esta invasão teria ocor

rido em um período em que houve a possibilidade de disper

sa0 para a área que hoje é a América do Sul~ A segunda in-



14 

vasao foi feita, apos a falha tectônica no leste da África, 

pelo ramo do qual evoluiu o subgênero Neodysdercus e, na 

mais recente a espécie Dysdercus festivus (subgênero Para

dysdercus) atingiu e colonizou o leste africano, embora de 

forma escassa devido à falta de condições propícias para 

seu desenvolvimento. 

Também para ALMEIDA (1983a), o genero teve 

seu centro de origem na região oriental ("gondwana orien

tal"), no período Jurissico-Creticeo. A partir deste centro 

dispersou-se predominantemente para oeste, atingindo o ex

tremo sudeste da região Paleirtica; a região Australasiana 

foi colonizada a partir do ramo oriental-etiópico. A acen

tuada disjunção na irea de distribuição do grupo seria ex

plicada pela deriva dos continentes, após a ruptura gondwâ

nica. Aquele autor descarta a hipótese do gênero ter sido 

introduzido na América pelo homem, urna vez que este ocupou 

o continente hi aproximadamente dez mil anos, tempo insufi

ciente para explicar a ampla distribuição do tixon na regi

ão neotrópica; justifica o sucesso do grupo na ocupação da 

região Neotropical devido à ausência de competição com ou

tros pirrocorídeos, ao mimetismo protetor e à grande adap

tação ao clima tropical. 

Observe-se que as duas teorias concordam em 

três pontos importantes: (a) o grupo é monofilético, (b) 

com o centro de origem na região oriental e (c) atingiu o 

continente arnerieano em razão da deriva dos blocos 

nentais. 

DOESBURG (1968), sem formular urna 

conti-

teoria 

propriamente dita, levando em conta que os cerca de trinta 

gêneros que compõem a família Pyrrhocoridae são encontrados 

no Velho Mundo (mixima diversidade de grupo), afirmou que 

(p.171) "é portanto óbvio que a origem e desenvolvimento da 



família como um todo ocorreu no Velho Mundo e que o 

americano deve ter derivado de imigrantes". 
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ramo 

Reforçando estas teorias, HUSSEY (1929) ar

gumentou que "cerca de um terço das espécies e mais da me

tade dos gêneros de Pyrrhocoridae ocorre na região indo

malaia, que assim parece ser o centro de dispersão da famí

lia" . 

Considera-se, atualmente, ser Dysdercus o u

nico gênero de pirrocorideo no continente americano, uma 

vez que a subfamilia Larginae (anteriormente Euryophthal

minae) foi elevada à categoria de família (Largidae Amyot & 

Serville, 1843) e que as dúvidas sobre a ocorrência de Pyr

rhocoris apterus (L., 1758) parecem dirimidas, a julgar pe

las afirmações de FROESCHNER (1985, 1981) e HUSSEY (1929). 

Em 1883, DISTANT (p.228, figo 25), com base 

em vários exemplares coletados por Van Patten na Costa Ri

ca, registrou a presença de P. apterus na América. Contudo, 

no Suplemento de sua "Biologia Centrali-Americana" (1893), 

admitiu não ter recebido uma confirmação adicional da pre

sença da espécie em nosso continente. 

Durante longo tempo este foi, ao que parece, 

o único registro de P. apterus no Novo Mundo. Até que, em 

1911, BARBER, ao examinar a coleção de E~ G. Love, encon

trou dois exemplares machos provenientes de Snake Hill, New 

Jersey, coletados em 1896. 

Isto levou vários autores (TORRE-BUENO, 

1941; VAN DUZEE, 1917, 1916; HUSSEY, 1929; BLATCHLEY, 1926; 

LETHIERRY & SEVERIN; 1893) a incluírem a espécie em seus 

"check-lists", catálogos e monografias sobre os he6ipteros 

americanos. 
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Mais recentemente, entretanto, FROESCHNER 

(1985, 1981), sem entrar em detalhes sobre a base ou fonte 

de suas opiniões, afirmou ser Dysdercus o único represen

tante de Pyrrhocoridae no hemisfério ocidental, urna vez que 

"Pyrrhocoris est~ agora restrito ~ Eur~sia". 

GREGARISMO 

o gregarismo em Dysdercus tem sido registra

do pela maioria dos autores que trataram do grupo. t obser

vado em campo e mantido nas condições não naturais de labo

ratório, urna vez que entre estes insetos "as descobertas da 

alimentação e dos congêneres estão estreitamente relaciona

dos e se traduzem pela formação de agregadoslt (Duviard, 

1977, citado por ALMEIDA et alii, 1985). 

Ao contr~rio das afirmações de SIMON (1968), 

e um comportamento exibido por adultos e ninfas de todos os 

instares, que freqüentemente são encontrados juntos (KRUG, 

1936; WOLCOTT, 1933; BARBER, 1925), exceção feita as de 

primeiro est~dio que nao se agregam com adultos e 

mais velhas. 

ninfas 

Segundo ALMEIDA et alii (1985), estes agre

gados, que podem ser mono ou multiespecificos, são favorá

veis dentro de urna densidade limitada, de modo que os indi

viduos que coexistem no mesmo hospedeiro auxiliem-se mutua

mente na proteção mimética e na exploração dos recursos 

Duviard, D. Migrations of Dysdercus spp. (Hemiptera, pyr

rhocoridae) related to movements of the Inter-tropical Con

vergence Zone in West Africa. Bull. Ent. Res. (67): 185-

204. 1977 
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tróficos e facilitando o acesso das ninfas ao alimento. 

Aquele mesmo autor verificou que o gregaris

mo independe da planta hospedeira, da densidade dos inse

tos, da época do ano e da presença de outras espécies i

gualmente ou mais abundantes, o que tem sido confirmado 

pelas observações do autor. 

Estes agregados movem-se de planta a planta 

em busca de alimento, interrompendo seu deslocamento ao en

contrarem suprimento adequado de recursos tróficos (BARBER, 

1925), de forma que mesmo durante a dispersão os individuos 

continuam a auxiliarem-se mutuamente. 

Um outro fator a ser lembrado é que caracte

risticamente os "manchadores" são insetos grandes e colori

dos e, desta forma conspicuos. Isto se aplica principalmen

te às ninfas, que a despeito de seu menor tamanho têm cores 

mais chamativas do que os adultos (WOLCOTT, 1933). Para 

contrapor a esta visibilidade, os insetos secretam substân

cias que podem ajudar na defesa (FROESCHNER, 1985). Pode-se 

inferir que estas secreções tenham maior eficiência nos a

gregados do que em individuos isolados. 

Por tudo isto, o hábito gregário trouxe evi

dentes beneficios· aos "manchadores", uma vez que" animais 

agregados dentro de certa densidade, com freqüencia apre

sentam aumento de sobrevivência, de biomassa e agilização 

no desenvolvimento" (Andrewartha, 1973, citado por ALMEIDA 

et alii, 1985). 

Andrewartha, H. G. Introdución al estudio de poblaciones 

animales. Madrid. Ed. Alhambra, 1973. 332p. 
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HOSPEDEIROS 

Urna das habilidades desenvolvida pelos man

chadores, que em muito contribuiu para o êxito do grupo em 

termos de sobrevivência e dispersão, foi a capacidade de 

explorar tróficamente um considerável número de espécies 

vegetais. 

A literatura consultada registra 244 espe-

cies hospedeiras, especialmente herbáceas - distribuídas em 

120 gêneros e 33 famílias - muitas das quais capazes de a

brigar os microorganismos causadores da podridão interna 

dos capulhos (KRUG, 1936). 

Destas, parecem exercer urna atratibilidade 

especial as malváceas, esterculiáceas, bombacáceas e com

postas (ALMEIDA, 1983a,b; JURBERG et aZii, 1982; ALMEIDA et 

aZii, 1981b, 1980; SIMON, 1968; BERRY, 1951; LLANOS, 1940; 

MONTE, 1936; BALLARD & EVANS, 1928). 

Com base nas opiniões de ALMEIDA (1986b) , 
estes hospedeiros seriam preferenciais por terem ampla dis

tribuição, fenofases estáveis e regulares e recursos trófi-

cos compatíveis com as exigências nutricionais dos 

chadores" . 

"man-

Embora as estruturas vegetais exploradas va

riem em função do hospedeiro, com os insetos alimentando

se de meristemas de caules (especialmente para obtenção de 

água), glândulas foliares, inflorescências e pseudofrutos 

(ALMEIDA, 1983b), são as estruturas reprodutivas, particu-

larmente as sementes (RAMOS et aZii, 1986; FROESCHNER, 

1985; BACHINI, 1983; ADIS & FROESCHNER, 1982; WOLCOTT, 

1933), os principais recursos tróficos dos "manchadores". 
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Raramente observam-se estes insetos sobre hospedeiros que 

não estejam frutificando. 

Por explorarem órgãos diferentes de um mes

mo hospedeiro, as espécies são capazes de coexistirem por 

não serem inteiramente competidoras (MIZUGUCHI 

1979) . 

et alii, 

Por outro lado, entre indivíduos de uma mes

ma espécie há competição por interferência, uma vez que ex

ploram os mesmos recursos alimentares (RAMOS et alii, 

1986) . 

Como sitófagos, têm alta dependência em re

lação à fenologia dos hospedeiros. A maioria destes formam 

sementes apenas periódicamente, estando este recurso dispo

nível somente durante determinadas épocas. Assim, para ob

terem um suprimento contínuo de nutrientes, os "manchado

res" ao final da fenofase de frutificação de um hospedeiro, 

necessitam deslocar-se (migração) para outro hospedeiro que 

esteja frutificando (ALMEIDA, 1983b; DOESBURG, 1968). 

A maioria das espécies compartilha de hospe

deiros comuns, mas cada qual pode ter um número variável de 

outros hospedeiros mais ou menos específicos, em função da 

capacidade exploratória intrínseca (ALMEIDA, 1983b). Além 

disto, um hospedeiro que é tróficamente significativo para 

uma espécie, pode servir para outra(s) apenas como comple

mento de dieta (ALMEIDA et alii, 1982b). 

Por exemplo, DOESBURG (1968) observou, no 

Suriname, que D. mimus Say, 1832 mostrou uma distinta pre

ferência por espécies de Siàa (Malvaceae), enquanto D. fer

naldi fuscofasciatus foi mais freqüentemente encontrado em 

Hibiscus bifurcatus (Malvaceae). 
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Este é um dos fatores (talvez o principal) 

determinantes da importância relativa das espécies, em ter

mos de cotonicultura. Para algumas (e.g. D. peruvianus) o 

algodão é um hospedeiro essencial, enquanto que para outras 

(e.g. D. aZbofasciatus) serve apenas como um recurso trófi

co ocasionalmente utilizado. 

De modo geral, as espécies capazes de explo

rar maior diversidade de plantas ocupam maior área geográ

fica (ALMEIDA, 1983b). 

Entretanto, em Dysdercus os hábitos alimen-

tares transcendem à fitofagia, com as espécies 

zando-se em explorar outros recursos tróficos. 

especiali-

A predação e a saprofagia sao hábitos comuns 

no grupo. Larvas de Dermatobia hominis (L.) lDiptera, Cute

rebridae) (ALMEIDA, 1983b), lagartas de AZabama argiZZacea 

(Huebner) e Anomis erosa Huebner (Creighton, 1936, citado 

por DOESBURG, 1968), pupas de Earias hugeZZi (BALLARD & 

EVANS, 1928), além de indivíduos do próprio gênero ou mesmo 

espécie (FROESCHNER, 1985i ALMEIDA, 1983bi JURBERG et aZii, 

1982; ALMEIDA et aZii, 1981b) servem de alimento aos "man

chadores". Interessante observar que ovos nao protegidos 

podem ser sugados por adultos, mas uma fêmea nao preda sua 

própria postura (BALLARD & EVANS, 1928). 

Segundo BALLARD & EVANS (1928), este fenôme-

no foi muito freqüente em laboratório, mesmo em condições 

adequadas de criação, contrariando a afirmação de CLARKE & 

SARDESAI (1959) de que o canibalismo se verifica em cultu

ras superpopulosas e mal alimentadas. 

Creighton, J.T. Ann. Rept. Tech. Servo Dept. Agric. Haiti, 

1928-29. BuZZetin (1?): 157-166, 5 figs. 1929. 
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Ao contrário das observações de JURBERG et 

a&ii (1982), aqueles autores verificaram sempre a predação 

de individuos mais jovens sobre os de estágios mais adian

tados. 

BALLARD & EVANS (1928) julgaram tratar-se de 

um sintoma patológico, mas sem evidências de hereditarie

dade. Isto porque individuos que praticaram o canibalismo, 

produziram descendências que nao demonstraram maiores ten

dências à esta prática do que ninfas originadas de pais não 
-canibais. Evidenciaram ainda que "normalmente uma 

canibal não sobrevive muito além de suas vitimas". 

geraçao 

Complementam ainda a dieta dos 

res" , exsudatos de mudas, néctar de plantas e 

de coccideos (DOESBURG, 1968; ALMEIDA, 1983b). 

"manchadQ 

"honey-dew" 

Esta diversidade de hábitos alimentares po-

de estar ligada à escassez na disponibilidade de recursos 

tróficos, frente à demanda de consumo dos insetos e as va

riações temporais na composição qúimica (e.g. teor relativo 

de minerais e porcentagem de extratos não nitrogenados) das 

diferentes estruturas vegetais (ALMEIDA et alii, 1986b). 

INIMIGOS NATURAIS 

Os principais inimigos naturais de Dysdercus 

sao taquinideos (Diptera) (tabela 1). Cerca de trinta espe

cies (muitas das quais podem ser sinonimias, segundo comu

nicação pessoal do Prof. J. H. Guimarães) são citadas na 

literatura (GUIMARÃES, 1977; SILVA et alii, 1968; TOWNSEND, 

1940, 1938, 1937; MENDES, 1938c), destacando-se Acaulona 

brasiliana Townsend, 1937 (LIMA, 1940; MENDES, 1938c; 
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TOWNSEND, 1937). 

Apesar de TOWNSEND (1937) considerá-los "ca

pazes de dar contrôle no caso dos manchadores", o grau de 

parasitismo é em geral muito baixo, o que tem frustrado 

tentativas de controle biológico empregando taquinídeos 

(BERRY, 1951; BARBOSA, 1950). 

Esta baixa porcentagem de parasitismo deve-

se principalmente a falhas na ovoposição, ao parasitismo 

solitário, ao hiperparasitisrno (e.g. PeriZampus) , com os 

hiperparasitos tendo um ciclo de vida mais longo do que os 

taquinídeos e devido a que as larvas não afetam os tecidos 

vitais do hospedeiro, o que possibilita que fêmeas parasi

tadas ovopositem normalmente (BERRY, 1951; BARBOSA, 1950). 

Segundo BARBOSA (1950), apenas adultos sao 

parasitados, desde que ovos depositados em ninfas são des

cartados com a exúvia. Contudo, BERRY (1951), citando re

gistros de H.L. Parker, relata o processo de ovoposição de 

AaauZona peruviana, durante o qual "a fêmea caminha sobre o 

hospedeiro e, quando posicionada, golpeia-o com o ovoposi

tor e deposita um ovo dentro da cavidade do corpo", o que 

demanda apenas alguns segundos. 

Da mesma forma, WILLE (1943), afirmou que 

as fêmeas inserem os ovos em ninfas a partir do segundo 

instar, com a larva completando seu desenvolvimento no a

dulto. 

Muito provavelmente esta contradição de in

formações seja devida ao elevado número de espécies de pa

rasitos, com diferentes comportamentos. 

As larvas alojam-se inicialmente no metató-
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Tabela 1. Algumas espécies de Tachinidae (Diptera) 

parasitos de Dysdercus 

AcauZona brasiZiana Townsend, 1937. 

AcauZona peruviana Townsend, 1913. 

AZophoreZZa brasiliensis Townsend, 1938. 

AZophorella dysderci Townsend, 1938. 

EpauZophasia officialis Townsend, 1934. 

Eutrichopoda abdominalis Townsend, 1929. 

Homogenia dysderci (Townsend, 1937). 

HyaZomya chilensis Macquart, 1851. 

HyaZomyodes brasiliensis Townsend, 1929. 

ItaxanthomeZana grandis Townsend, 1927. 

Paraphasiana dysderci Townsend, 1940. 

Paraphasiana peruviana Townsend. 

Paraphorantha brasiliana Townsend, 1937. 

Paraphorantha dimidiata Townsend, 1937. 

Paraphorantha mendesi Townsend. 

Paraphorantha peruviana Townsend, 1936. 

Paraphorantha politana Townsend, 1938. 

Phoranthélla mendesi Townsend, 1938. 

Fonte: ALMEIDA et alii, 1981a; GUIMARÃES, 1977; 

aZii, 1968; MENDES, 1959; BERRY, 1951; TOWNSEND 

MENDES, 1938c; TOWNSEND, 1937, 1913. 

SILVA et 

1940; 
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rax, alimentando-se do tecido adiposo. Completamente desen

volvidas ocupam a maior parte da região metatorácica e to

da a cavidade abdominal (BALLARD & EVANS, 1928). 

Ao final do período larval, abandonam o cor

po do hospedeiro através dos segmentos genitais (ALMEIDA et 

alii, 1981a; WILLE, 1943; BALLARD & EVANS, 1928, fig.7) e 

empupam no solo. 

Ao que parece, certas espécies de Dysdercus 

sao mais parasitadas do que outras (MENDES, 1938ci TOWN

SEND, 1913) e também haveria alguma especificidade dos pa

rasitos em relação a espécies ou grupos de espécies (BERRY, 

1951). Estes fatos, provavelmente redundam em maiores difi

culdades dentro de programas de controle biológico. 

Ainda em termos de parasitismo, alguns aca

ros (e.g. Leptus sp., Hemipteroscius sabbaticus e Treatia 

dysderci) têm sido estudados, mais por seus hábitos peculi

ares do que por sua eficiência paraSitária. Parasitam adul

tos, abrigando-se de preferência na inserção alar (ALMEIDA 

et alii, 1981ai WILLE, 1943), destroem as asas e ovários, 

afetando a migração dos insetos parasitados (BALLARD & 

EVANS, 1928). 

Interessante observar que entre os acaros o 

parasitismo é exclusivo e que embora ocupem nichos diferen

tes, raramente há coexistência de ácaros e taquinídeos (AL

MEIDA et alii, 1981a). 

Por outro lado, coccinelídeos (Megilla macu

lata), tripes, formigas (Prenolepsis longicornis, Soleno

psis geminata e Odontomaches haematodes) , reduviídeos (Pho

noctonus spp.), mantídeos e outros pirrocorídeos (Anti

lochus coqueberti e A. nigripes) têm sido referenciados co-
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mo predadores de Dysdercus. (BECCARI & GERINI, 1970; BARBO

SA, 1950; BALLARD & EVANS, 1928; Sands, 1917, citado por 

DOESBURG, 1968). Contudo, são ainda menos eficientes do que 

os parasitos em controlar as populações de "manchadores". 

Isto porque têm um potencial biótico muito menor do que su

as presas. Em geral, colocam menor número de ovos e têm 

maior suscetibilidade às condições do meio. Em conseqüên-

cia, ao contrário do que se observa com as populações de 

Dysdercus, um pequeno número de indivíduos predadores atin

ge o estágio adulto (BARBOSA, 1950). 

DOESBURG (1968, p.189-191), citando vários 

autores, relatou que de um modo geral, os vertebrados (a

ves, anfíbios, répteis e peixes) agem como inimigos inci

dentais de Dysdercus, cumprindo um papel insignificante no 

controle natural destes insetos. 

Este amplo sucesso de Dysdercus frente aos 

inimigos naturais deve-se sobretudo aos hábitos de postura, 

ao elevado numero de descendentes por fêmea, ao notável 
- -gregarismo de ninfas e adultos, as secreçoes defensivas 

(FROESCHNER, 1985; WILLE, 1943) e ao mimetismo exibido por 

muitas espécies (DOESBURG, 1968). 

PADROES DE COLORAÇÃO 

Além dos diferentes padrões de coloração 

interespecíficos, as variações cromáticas intraespecíficas 

são comuns à maioria dos "manchadores" (ST~HLIK, 1965a: LI-

Sands, W.N. The native-food-plants and feeding habits of 

the cotton-stainer (Dysdercus delauneyi, Leth.) in St. Vin

cento Agric. News, Barbados, 15: 369-370, 1917. 
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MA et alii, 1962; MENDES, 1939b). 

Estes diferentes padrões sao formados com 

base, principalmente, em combinações do amarelo, preto, la

ranja e vermelho (MORRIL, 1918) e são genéticamente deter

minados, em função de pressões do ambiente (ação de preda

dores, clima, etc.) (ALMEIDA et alii, 1984). 

Segundo ALMEIDA et alii (1984) I entre espe

cies de Dysdercus, habitando uma mesma região, há uma "alta 

freqüência dos padrões de cores semelhantes 11 , com as espé

cies palatáveis mimetizando as impalatáveis. 

Aquele mesmo autor estabeleceu dois grupos , 
cromáticos funcionais: a) críptico, que torna o inseto me

nos notado, exibido usualmente pelas espécies palatáveis e 

com maior capacidade de dispersão. Como exemplo tem-se as 

formas melânicas de D. maurus, D. ruficollis e D. peruvia

nus, esta discutida por MENDES (1939a)i b) aposemático, que 

torna o inseto mais conspícuo e é exibido pelas espécies 

impalatáveis. Dentro deste grupo inclui-se, entre outras, 

D. honestus e as formas não melânicas das espécies citadas 

anteriormente. 

Os padrões de coloração foram 

mente discutidos por DOESBURG (1968). 

CARACTERfSTICAS DAS NINFAS 

apropriada-

Da mesma forma que os adultos, as ninfas de 

Dysdercus sao facilmente reconhecíveis. 

Na maioria das espécies, neste estágio, o 
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vermelho e a coloração predominante e a partir do segundo 

instar a porção proximal do último artículo antenal exibe, 

na maioria das espãcies, um evidente anel branco ("annu

lus") . 

Entretanto, estas características sao com

partilhadas por outros hemipteros (especialmente ligeideos) 

e, assim, estruturas mais confiáveis corno os tricobotrias 

dos uroesternos e as glândulas dorsais abdominais devem ser 

consideradas na distinção das ninfas de Pyrrhocoridae (HER

RING & ASHLOCK, 1971). 

A localização, numero e arranjamento daque

las estruturas são mais facilmente visualizadas em ninfas 

de quarto e quinto instares. 

Em Pyrrhocoridae, no segmento V há três 

tricobotrias dispostos em linha transversa, anteriores ao 

espiráculo. Estão agrupadas próximas à margem antero- late

ral em urna área pigmentada. Outros três tricobotrias estão 

presentes no segmento VI. Dispõem-se de forma triangular, 

um anterior e dois posteriormente ao espiráculo, enquanto 

que no segmento VII há apenas dois tricobotrias, ambos pos

teriores ao espiráculo (DE COURSEY, 1971). 

Por outro lado, as aberturas das glândulas 

dorsais localizam-se nos segmentos abdominais III, IV e V e 

os escleritos que as envolvem são iguais em tamanho 

SON, 1959). 

(LAW-

As aberturas do urotergo III sao muito pro

ximas e as do urotergo IV estão arranjadas no ápice do an

guIo que se forma com a deflexão da margem posterior deste 

segmento abdominal (HERRING & ASHLOCK, 1979; LESTON & 

SCUDDER, 1956). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Parte do material que serviu de base aos es

tudos morfológicos. e cromáticos das espécies, constitui-se 

de exemplares criados em laboratório, descendentes de espé

cimens (ninfas e adultos) coletados pelo autor nas princi

pais regiões algodoeiras do Estado de são Paulo. Outra par

te pertence às coleções do Museu de Zoologia da Universida

de de são Paulo (MZSP), Museu Costa Lima da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (MCL), Museu de História 

Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), Centro de Identificação 

"Marcos Enrietti lt da Secretaria da Agricultura do Estado do 

Paraná (CIME) , Fundação Instituto Agronômico do Paraná (IA

PAR) e Instituto Biológico de são Paulo (IBSP). 

Os casais coletados em campo foram mantidos, 

separadamente, sob condições não controladas de temperatura 

e umidade relativa, em frascos de vidro com 12 em de altura 

por 6,5 em de diâmetro, vedados com filó fixado por elás

tico. No interior dos frascos colocou-se uma camada de a

reia lavada, com aproximadamente 3 em, para servir de subs

trato às posturas e absorver as dejeções dos insetos. 

A alimentação consistiu de sementes de algo-
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dão, embebidas em água por cerca de 24 horas e armazenadas 

em geladeira. A cada casal eram fornecidas, em média, três 

sementes, substituídas a cada dois dias. Por ocasião da 

troca, procedia-se a uma limpeza geral do frasco. 

o fornecimento de água foi feito através de 

urna mecha de algodão hidrófilo, colocada sobre a tela de 

vedação e umidecida sempre que necessário. 

Realizada a postura, o casal era transferido 

para outro frasco em idênticas condições. As ninfas foram 

criadas nos próprios frascos em que eclodiam, utilizando-se 

a mesma metodologia descrita acima, exceto que o numero de 

sementes fornecidas era proporcional à população do frasco. 

Conseguiu-se desta forma um número expressivo de exemplares 

das espécies de maior importância, sem a necessidade de re

alizar-se coletas em demasia. 

Em termos biométricos foram medidos: o com

primento do corpo (medido da extremidade do "tylus" a ex

tremidade do abdome, ao longo da linha longitudinal late

ral) e a largura do pronoto (medida entre os ângulos poste

riores externos). As medidas, expressas em milímetros, fo

ram obtidas com régua milimetrada e representam as médias 

das mensuraçoes realizadas em um número variável de exem

plares para cada espécie, em função da disponibilidade de 

material. 

As ilustrações das estruturas genitais foram 

realizadas com o auxIlio de câmara-clara acoplada a micros

cópio biológico. Das estruturas genitais do macho delineou

se o parâmero direito em vistas lateral e frontal, a capsu

la genital em vistas dorsal, lateral e frontal e o "phal

lus" em vistas dorsal, ventral e lateral. Da genitália fe

minina ilustrou-se a espermateca e a vista frontal do con-
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junto formado pelos pares de gonocoxas VIII e IX, par de 

laterotergitos IX e "proctíger" (segmento X). 

Para tanto, a extremidade posterior do abdo

me (contendo a genitália) era tratada com solução de hidró

xido de potássio (KOH) 10% a quente. Para a eliminação do 

excesso de base, as peças foram lavadas em água e, sob es

tereomicroscópio, limpas e dissecadas. Quando necessário, 

as partes tergais e esternais aderidas à genitália foram 

removidas. Após diafanizadas em fenol, foram acondicionadas 

em tubos de vidro, imersas em glicerina. 

Para confecção das ilustrações adotou-se, 

com pequena alteração, a metodologia empregada por 

DOESBURG (1968). A estrutura a ser desenhada é posicionada 

em lâmina de microscopia, sobre uma fina camada de vaselina 

sólida. Circunda-se a peça com um anel de plástico de es

pessura aproximada de 1,5 mm, adicionando-se gotas de gli

cerina, de modo que a peça fique completamente imersa. Res-

salte-se que pequenas mudanças no posicionamento da peça, 

resultam em significativas alterações em seu aspecto geral. 

As ilustrações dos adultos e das extremida

des abdominais de macho e fêmea foram realizadas com auxí

lio de câmara-clara acoplada a microscópio estereoscópio. 

MORFOLOGIA DAS GENITALIAS 

Poucas espécies americanas de Dysdercus po

dem ser seguramente identificadas com base apenas em carac

terísticas estruturais externas e/ou cromáticas. Por exem

plo, D. ruficeps Perty, 1883 e D. andreae Linnaeus, 1758 

são prontamente reconhecidas através de seus padrões de co-
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loração e em D. obscuratus Distant, 1883, ao contrário das 

demais espécies americanas, as margens laterais do pronoto 

não são refletidas. 

Mas, para a grande maioria das espécies o 

que se observa e uma uniformidade estrutural acentuada, com 

as v~rias estruturas e apêndices tendo um restrito valor 

taxonômico,e uma alta variação nos padrões de coloração 

(e.g. D. ruficollis), principalmente em função da distribu

ição geográfica. 

Desta forma, na separaçao dos táxons empre

gam-se as peças da genitália externa, que exibem considerá

vel variação interespeclfica (apenas entre um número redu

zido de espécies verificam-se semelhanças entre algumas es

truturas); as variações intraespecíficas sao, normalmente, 

de pequena amplitude e eventuais dúvidas são facilmente di-

rimidas com o exame da genitália de ambos os sexos 

SOLLA, 1987). 

(BRI-

Na realidade, a maioria dos estudiosos do 

grupo vem valendo-se das estruturas genitais em suas des

crições, caracterizações e estudos comparativos. 

Entretanto, muitos (e.g. FREIBERG, 1947; 

BLOTE, 1937, 1933, 1931) ilustraram estruturas pouco eluci

dativas, como a margem externa do pigóforo, e apenas alguns 

(e.g. DOESBURG, 1968, 1966; LIMA et alii, 1962; SAILER, 

1947; PEARSON, 1932) deram maior importância as estruturas 

realmente diferenciadoras corno os parâmeros, lamela capsu

lar, etc. 

Devido ã relevância destas estruturas na ta

xonomia do grupo' e a fim de que as ilustrações e chaves de 

identificação, que integram este trabalho, sejam correta-
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mente interpretadas, os principais aspectos das genitálias 

masculina e feminina são a seguir sucintamente discutidos. 

Adota-se a terminologia de DUPUIS (1970, 1955), exceto que 

emprega-se o termo "lamela capsular" ao invés de 

drium" . 

"hypan-

Não sao consideradas ou ilustradas as fíbu

las e gonapófises, ambas da genitália da fêmea, por não te

rem, ao menos dentro dos propósitos deste trabalho, uma im

portância maior. Também, a fim de nao sobrecarregar os de

senhos em detalhes sem interesse, nao são ilustradas as 

cerdas do pigóforo, das gonocoxas VIII e dos laterotergitos 

IX. 

Nos machos, as estruturas genitais estão in

clusas no segmento IX, denominado cápsula genital ou pigó

foro (pgf) , basalmente protegido pelo segmento VIII, ao 

qual se une por uma membrana, através de uma abertura ante

rior, o foramen basal (fb). Ambos ficam retraídos no seg

mento VII. 

No interior do pigóforo, a camara genital, 

formada pelo dia~ragma (= membrana intersegmental), abriga 

o "phallus" (ph) e as bases dos parâmeros (pa) ("basis pa

rameri"). Estes últimos são duas estruturas móveis, escle

rotizadas, que se posicionam lateralmente ao "phallus". 

Cada paramero e formado proximalmente pelo 

"corpo" (com pélos sensoriais, cujo número e distribuição 

tem certo valor taxonômico) e distalmente pela "cabeça", 

separados por uma região mais ou menos estreitada denomina

da IIpescoço". 

roes 

Na "cabeça" evidenciam-se um ou dois 

(um proximal e outro distal), entre os quais pode 

espo

ha-
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ver um numero variável de dentículos. Geralmente, os dois 

esporoes são igualmente bem desenvolvidos, mas em algumas 

espécies há redução do esporão distaI ou do proximal. 

Outra estrutura do pigóforo taxonômicamente 

importante é a lamela capsular (lmc) (= "hypandrium de DU

PUIS, 1970). Localiza-se na parte posterior da cápsula geni

tal, correndo transversalmente, abaixo dos parâmeros. 

Em vista posterior, acima da camara genital, 

evidenciam-se duas aberturas no pigóforo, ambas sustentadas 

pelo diafragma. A superior corresponde ao segmento X (" proc-

tíger"), que envolve a verdadeira abertura anal (segmento 

XI) e a inferior é a abertura genital, ladeada pelos parâme

ros e pela qual ocorre a extrusão do "phallus" durante a có

pula. 

O "p hallus" é formado pelo edeago (ed) e apa

relho articular (art) , que se fixa na parede do pigóforo. O 

edeago, corno é comum entre os Pentatomorpha, é constitúído 

externamente pela conjuntiva Ccj), com seus processos (pcj), 

e pelo "phallosoma" (phs) e internamente pelo endosoma 

(end) e pela vesica (v), 

(pend, pvs). 

com seus respectivos processos 

Nas fêmeas, a genitália é do tipo placas ge

nitais (" p l a te-like type") e formada por estruturas e apen

dices originados dos segmentos VIII e IX. Há que se desta

car, em termos taxonômicos, os dois pares de gonocoxas (gc): 

o anterior, formado pelas gonocoxas VIII e o posterior, for

mado pelas gonocoxas IX. 

As anteriores são largas e achatadas e sobre-

poem-se as posteriores e a abertura vaginal; suas margens 

distais internas podem ser angulosas ou arredondadas e neste 
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último caso exibirem diferentes graus de redução. Os bordos 

internos proximais se superpõem e os distais são afastados. 

As gonocoxas posteriores são laminares e fortemente escle

rotizadas distalmente. Podem estar largamente separadas ou 

mostrarem diferentes graus de fusão. 

Unidos a margem superior das gonocoxas pos

teriores encontram-se os laterotergitos IX (ltg) (parater

gitos de SCUDDER, 1959), que são quase contíguos distalmen

te. Acima destes, observa-se o "proctíger" (segmento X), 

envolvendo o verdadeiro tubo anal (segmento XI). 

Urna estrutura nao evidenciada por vários au

tores que têm se ocupado da taxonomia de Dysdercus, mas que 

é reconhecidamente importante deste ponto de vista (FREE

MAN, 1947; JURBERG et alii, 1982; ST~HLIK, 1965a,b) é a es

perrnateca (esp) (= "receptaculum seminis"). ~ formada basi

camente por um bulbo esférico (bul) e pelo "ductus seminis" 

(ds) (= canal da espermateca). Conforme já salientado, a 

presença do "diverticulurn ductus" (= glândula acessória) 

varia nos subgêneros, sendo que nas espécies americanas es

ta estrutura está ausente. O formato do bulbo e o formato, 

comprimento e enovelamento do duto podem variar intraespe

cificamente dentro de certos limites, mas os aspectos prin

cipais são constantes dentro da espécie. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dysdercus Guérin-Menévi11e, 1831. 

Do grego "dys" (mal) e "derco" (visão), em 

alusão a ausência de oce1os (AMYOT & SERVILLE, 1843). 

Dysdercus Guérin-Menévi11e, 1831; Froeschner 

(1985, 1981), Gonçalves (1985), Almeida (1983a,b), Jurberg 

et aZii. (1982), Doesburg (1968, 1966), Stéhlik (1965a,b). 

Dysdercus Boisduva1, 1835; Beccari e Gerini 

(1970), Mendes (1964), Lima et aZii (1962), Freeman (1947). 

Dysdercus Servi11e, 1835; Schmidt (1932), Wa1-

ker (1872). 

Dysdercus Amyot & Servi11e, 1843; China (1954), 

Poisson (1951), Froeschner (1944), Torre-Bueno (1941, 

1940), Lima (1940), Hussey (1929), B1atch1ey (1926), Van 

Duzee (1917, 1916), Bergroth (1913), Distant (1904, 1883), 

Lethierry & Severin (1893), Uh1er (1886, 1861), Wa1ker 

(1872), Sta1 (1870, 1868, 1860), Signoret (1860). 



Cimex Linnaei, 1758 (partim). 

Lygaeus; Fabricius (1803) (partim) , Hahn 

(partim) . 

Pyrrhocoris Fallén; Hahn (1834) (partim) , 

rich-Schãffer (1842, 1844) (partim). 

Dyndimus; Walker (1873) (partim). 
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(1835) 

Her-

Astemma Lepeletier & Serville, 1825; Kirkaldy, 

(1902b,d), Kirkaldy & Edwards (1902) (partim). 

Para maiores detalhes a respeito de Astemma, 

consultar CHINA (1954). 

Espécies alongadas ou oval-alongadas, cor

po glabro, variavelmente puncturado, de tamanho médio (8-

18 rnrn). Cabeça convexa, triangular, arredondada no ápice, 

inserida ou quase no tórax até a altura dos olhos e mais 

larga entre eles do que a margem anterior do pronoto; ante

nas delgadas, usualmente com o artículo I mais longo do que 

os demais, II e IV subiguais, III o mais curto de todos 

(cerca de metade do comprimen~o de I)i rostro de comprimen-

to variável, com segmentos I, II e III, IV subiguais, atin

gindo, na maioria das espécies, os segmentos abdominais II 

ou III; em alguns casos (e.g. D. longirostris) estendendo

se até quase a extremidade posterior do abdome (neste caso 

o segmento III muito alongado), com o segmento I pouco mais 

longo do que a cabeça; olhos pequenos, subsésseis, próximos 

dos tubérculos anteníferosi pronoto subtrapezoidal, mais 

estreitado anteriormente, ângulos posteriores arredondados, 

margens laterais retas ou sinuosas, agudas, refletidas (ex

ceto D. obscuratus, dentre as espécies americanas) dividido 

em dois lobos (ncallus" e disco), por uma impressão trans-
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versa; colar do lobo anterior inteiro, não interrompido 

ventralmente; escutelo pequeno, porém evidente, sem carenas 

ou puncturas nas espécies americanas; fêmures anteriores 

armados com pequenos espinhos pré-apicais; hemiélitros com

pletos, ultrapassando o ápice do abdome, com o ângulo dis

taI do côrio agudo; membrana com cerca de seis veias longi

tudinais ramificadas, anastomosadas na base, formando célu

las distintas; asas anteriores sem "hamus" (JURBERG et 

aZii, 1982; GONÇALVES, 1980; DOESBURG, 1968; FREEMAN, 1947; 

BLATCHLEY, 1925). 

Atualmente, no continente americano estão 

registradas 36 espécies, 16 das quais ocorrendo no Brasil. 

Destas, para o Estado de são Paulo, confirmando-se as cita

ç6es de literatura, registrou-se as espécies D. aZbofasaia

tus Berg, 1878; D. ahaquensis Freiberg, 1947; D. fernaZdi 

fusaofasaiatus Blote, 1931; D. honestus Blote, 1931; D. im

marginatus Blote, 1931 i D. Z ongiros tris Stal, 1861; D. mau

rus Distant, 1901; D. peruvianus Guérin-Menéville, 1831 e 

D. rufiaoZZis (Linnaeus, 1764). 

O registro de D. sutureZZus (H.-S., 1843), 

feito por SILVA et aZii (1968) é evidentemente baseado em 

espécimens erroneamente identificados, uma vez que esta es

pécie restringe-se ao sul dos Estados Unidos e América Cen

tral. 

Mais recentemente, ALMEIDA (1983b) registrou 

D. mimus Say, 1832 e D. fuZvoniger (De Geer, 1773), no mu

nicipio de Campinas (SP). Infelizmente, segundo informação 

pessoal daquele autor, os exemplares foram acidentalmente 

destruidos, o que impossibilita confirmar-se a ocorrência 

das duas espécies no Estado de são Paulo. Desta forma, op

tou-se por não considerá-las neste estudo. 
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As que têm maior interesse econômico, quer 

pelas suas freqüências, quer pelas altas populações obser

vadas, são D. maurus, D. peruvianus e D. ruficollis (MEN

DES, 1956, 1939b, 1938a,bi BERRY, 1951; LIMA, 1940; FONSE

CA, 1934). são espécies que têm maior participação na ex

ploração dos recursos tróficos (ALMEIDA et alii, 1986b). 

D. chaquensis e D. honestus sao 

menos freqüentemente e, ao que parece, sao menos 

tes econômicamente. Entretanto, em 1987, o autor 

encontradas 

importan

identifi-

cou exemplares da primeira espécie, provenientes de planti

os fortemente atacados na região de Adamantina e observou 

infestações da segunda em algodoais do "campus" da UNESP de 

Ilha Solteira (SP). 

As espécies D. albofasciatus, D. ferna ldi 

fuscofasciatus, D. immarginatus e D. longirostris raramen

te são encontradas em alqodão e suas populações são reduzi

das, quando comparadas com as das outras espécies. são es

péCies com pequena participação na exploração dos recursos 

tróficos. Muito provavelmente para elas, o algodão seja um 

eventual complemento da dieta ou mesmo um recurso nao uti

lizado na alimentação. Ocorrem normalmente em outras malvá

ceas, bombacáceas, compostas, etc. 

DOESBURG (1968) incluiu D. albo.fasciatus e 

D. peruvianus no grupo albo.fasciatus; D. chaquensis, D. 

longirostris, D. honestus e D. maurus no qrupo maurus; D. 

fernaldi e D. immarginatus no grupo fernaldi. D. ruficol

lis, devido às suas particularidades, foi relacionado em 

"incertae sedis". Estes grupos de espécies não são conside

rados neste trabalho, devido à falta de estudos filogenéti

cos que venham a confirmar ou não as opiniões daquele au

tor. 
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CHAVE PARA AS ESPtCIES DE Dysdercus REGISTRADAS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

A Margem anterior do uroesterno VII sinuosa; região medi

ana ventral do uroesterno VI estreitada (fig. 1) (machos) 

..................................................................... 1 

B Margem anterior do uroesterno VII não sinuosa; região 

mediana ventral do uroesterno VI não estreitada (fig. 2) 

( f ême as) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1 Coloração geral preta, com 1+1 manchas amarelas no co

rio (fig. 3); lamela capsular, em vista posterior, com 

dois tubérculos (fig. 6); parâmero proximal fortemente 

curvado para baixo (fiq. 7) .............. albofasciatus 

l' Padrão de coloração nao como ac1ma ................... 2 

2 Rostro muito lonqo, atingindo a margem posterior do uro-

esterno IV .......................................... .. longirostris 

2' Rastro curto................................................... 3 

3 parâmeros com um único espora0 (figs. 95,96) ............ . 

.................................................................. ruficolZis 

3' parâmeros com dois esporoes.......................... 4 

4 Pigóforo com margem lateral profundamente côncava (figs. 

16,71) ............................................... 5 

4' Pigóforo com margem lateral reta ou quase reta ....... 6 

5 Lamela capsular com elevação mediana na margem dorsal 

(fig. 72); coloração geral acinzentada (forma melânica) i 
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pronoto com margens laterais vermelhas ........ . maurus 

5' Lamela capsular com margem dorsal medianamente concava e 

com duas projeções agudas submedianas (fig. 28} ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chaquensis 

6 Esporões bem desenvolvidos........................... 7 

6' Esporões pouco desenvolvidos; o distaI em forma de ca

puz, côncavo em vista posterior; o proximal muito redu-

zido (figs. 29,51) ................................... 8 

7 Esporão distaI mais curto do que o proximali 

proximal largo e achatado (fig. 40) ..•...•.... 

-espora0 

honestus 

7' Esporões aproximadamente do mesmo tamanho; o proximal 

fortemente recurvado para baixo (fig. 84) .............. . 

............................................ peruvianus 

8 Altura da lamela capsular com cerca de 1/4 da sua largu

r a ( f i g. 2 8) • • • • • • • • • • • • • • • • • •• f e rn a Z d i f use o f a s c i a t u s 

8' Altura da lamela capsular com cerca de 1/3 da sua largu-

ra (fig .. 50) ............................. .. immarginatus 

9 Coloração geral escura, com 1+1 manchas amarelas no co

rioi segundo par de gonocoxas fundido, formando placa 

genital fortemente esclerotizada, com dobras na marqem 

ventral (fig. 12) ......................... aZbofasciatus 

9' Padrão de coloração não como acima .................. 10 

10 Rostro muito lonqo, atingindo o sexto uroesternoi segun

das gonocoxas largas, com margem distaI irregular e 

curvada para dentro (fig. 67) ............. Zongirostris 
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10' Rostro curto............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

11 Segundo par de gonocoxas fundido, formando uma placa 

genital esclerotizadai espécies de coloração amarelada 

12 

11' Segundo par de gonocoxas não fundido .............. . 13 

12 Placa genital larga, expandida lateralmente (fig. 34) 
-t:' "1d' f ~ . ..................•...... ...... Jerna~ ~ usco!asc~atus 

12' Placa qenital nao expandida lateralmente, bilobada na 

margem inferior (fig. 56) ................ immarginatus 

13 Primeiro par de qonocoxas com margem distaI em ângulo 

(figs. 23,45,78) .....•..•.......................... 14 

13' Primeiro par de gonocoxas com marqem distaI curvada, 

não formando ânqulo.................................................. 15 

14 Segundas gonocoxas largas, com margem distaI irregular, 

e distintamente curvada para dentro (fig. 45} ......... . 

honestus 

14' Segundas gonocoxas estreitas, não pronunciadamente en-

curvadas para dentro ............................... 16 

15 Segundas gonocoxas laminares, retas, não pronunciada

mente encurvadas distalmente, com indentação médio-

ventral (fig. 100} ......................... ruficoZZis 

15' Segundas gonocoxas distalmente recurvadas para dentro, 

em vista superior formando seção cônica (fiq. 89) ..... . 

. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ......................... . peruvianus 
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16 Segundo par de gonocoxas parcialmente unido por uma ca

rena mediana; segundas gonocoxas não côncavas distal-

mente; espermateca não enovelada (fiqs. 78,79} ........ . 

maurus 

16' Segundo par de gonocoxas distintamente separado; segun

das gonocoxas distalmente côncavas; espermateca enove-

lada (fiqs. 23,24) ......................... chaquensis 
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• 

VI 

0.1 mm 

0.1 mm 

Figs. 1, abdome do macho; 2, abdome da fêmea. 



Dysdercus albofasciatus Berg, 1878. 

(figuras 3 - 13) 
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D. albofasciatus Berg, 1878; Lethierry & Se

verin, 1893; Hussey, 1929; Blote, 1933; Mendes, 1938a,b,d; 

Lima, 1940; Hargreaves, 1948; Berry, 1951; Lima et alii, 

1962; Doesburg, 1968 (rev.); Silva et alii, 1968; Beccari & 

Gerini, 1970 (cat.); Almeida, 1983b. 

Cabeça: coloração geral escura; olhos verme

lhos. Antenas com artículos pretos e "annulus" distinto. 

Rostro atingindo o segundo uroesterno, com segmentos r a 

rrr alaranjados a vermelho-alaranjados; segmento rv (não 

raro também o rII) castanho-escuro a preto. 

Tórax: pronoto com colar preto, margens la

terais e "callus" vermelhos (mais raramente, o "callus" 

tingido de preto); disco e escutelo castanho-escuro a pre

to. Pleuras, lobos coxais, "abas" pleurais posteriores, es

ternos e crista esternal alaranjados. Coxas, trocanteres e 

fêmures vermelhos, os últimos com ápices enegrecidos; tíbi

as e tarsos castanho-escuros a pretos. Hemiélitros com Có

rio castanho-escuro a preto, com 1+1 manchas amarelas qua

drangulares, conspícuas, bem definidas; membrana castanha a 

preta. 

Abdome: uroesternos r a V branco-leitosos a 

branco-acinzentados; VI e VIr alaranjados, podendo o pri-

meiro ser parcial ou totalmente preto; anteriormente filE~

tados de vermelho-alaranjado e com margens superiores aver

melhadas. Genitálias: macho com pigóforo alaran;ado, com 

margem lateral quase reta; lamela capsular distinta, trape

zoidal, com a margem superior sinuada; parâmeros com cerdas 
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concentradas na região mediana do corpo e com dois esporoes 

bem desenvolvidos, o proximal fortemente curvado para bai

xo; entre os esporões pode haver número variável de denti

culos. Fêmeas com primeiro par de gonocoxas alaranjado; se

gundo par largamente fundido, formando urna placa fortemen

te esclerotizada, com várias dobras ao longo da margem in

ferior; espermateca pouco enovelada. 

Dimensões: macho, comprimento: 10,4 

12,0); largura: 3,5 (2,7-3,8); fêmea, comprimento: 

(10,0-14,0); largura: 3,7 (3,5-4,5). 

(9,1-

11,4 

Distribuição geográfica: Argentina, Brasil 

(PR, SC, SP e RS), Paraguai e Uruguai (DOESBURG, 1968). 

Material examinado: SÃO PAULO: Barueri, 3-

IX-1961, K. Lenko, col., 1 fêmea; 20-VII-1960, K. Lenko 

col., 1 fêmea; 29-I-1961, K. Lenko col., 1 fêmea; 9-IV-

1961, K. Lenko col., 1 macho; 5-VI-1966, K. Lenko col., 1 

macho (MZSP). PARANÁ: Curitiba, ~~1981, n9 30602, N. Gon

çalves col., (sem segmentos genitais); II-1982, n931065, 

I. Camargo col., 1 fêmea. Palmeira, 09-II-1983, L. Marati

go colo, n9 33172, 1 fêmea, n9 33173, 1 macho; ;Rio Branco 

do Sul, ll-V-1983, I. Camargo col., n9 35185, 35186, 2 fê

meas; Almirante Tamandaré, 28-IV-1983, I. Camargo col., n9 

33964 (sem segmentos genitais) (MHNCI). SANTA CATARINA: Bom 

Retiro, Santa Catharina, I-1929, sem dados do coletor, 2 

fêmeas. ARGENTINA: Provincia de Buenos Aires, sem data, 

Bosq col., 1 fêmea; Misiones, Argentina, IX-1935, sem dados 

do coletor, 1 fêmea (IBSP). 

Espécie raramente encontrada em algodoeiro. 

t facilmente reconhecivel por seu padrão de 

coloração, preto com 1+1 manchas amarelas na região mediana 

do cório. 
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Fig. 3 - D. albofasciatus, macho. 



D. aZbofasciatus. Figs. 

pig6foro ~lateral}; 6, 

fb 

5 O·2mm 

pa 

4, pig6foro (dorsal); 

pig6foro (posterior). 
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5, 
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. ; . 
: ( 1 :" . 

. < ... ,;. ... -.. _... ed 

D. atbofasciatus. Figs. 7, parâmero direito 

(lateral direita) i 8, parâmero direito (posterior); 9, ede

ago (dorsal); 10, edeago (lateral); 11, edeago (ventral). 



O.2mm 

13 

D. aZbofasciatus. Figs. 12, genitã1ia da fêmea 

(posterior); 13, espermateca. 
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Dysdercus chaquensis Freiberg, 1947. 

(figuras 14 - 24) 
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D. chaquensis Freiberg, 1947; Lima et aZii, 

1962; Mendes, 1964; Doesburg, 1968 (rev.)i Beccari & Geri

ni, 1970 (cat.)i Almeida et alii, 1981b; Almeida 1983b, 

1985. 

D. chaquencis i Almeida et alii, 1980 (Zap-

sus) . 

D. propinquus Mendes, 1941 (nomem nudum). 

Cabeça: castanho-avermelhada, região pos-

ocular podendo exibir áreas escuras; olhos vermelhos. Ante

nas com o primeiro articulo castanho, enegrecido apical

mente; segundo articulo de um castanho mais escuro, mas po

dendo ser concolor ou ter apenas o ápice mais escuro; ter

ceiro e quarto castanho-escuros, com "annulus" distinto. 

Rostro curto, não ultrapassando o segundo uroesterno; seg

mentos I, II e III castanho-avermelhados, IV castanho-es

curo, notadamente no ápice. 

Tórax: pronoto com colar branco, sulco pre

calar enegrecido; "callus" castanho-avermelhado; sulco pós

calar enegrecido, usualmente na região mediana com a mesma 

coloração do "callus"i margens laterais laranja-pálido a 

castanho-avermelhado; disco ocre, com nitida faixa preta 

posterior; escutelo castanho-avermelhado, não raro tingido 

de preto. Pleuras e esternos castanho-avermelhados. Lobos 

epicoxais, crista esternal e n abas" pleorais 

brancas. Coxas, trocanteres, fêmures e tibias 

posteriores 

castanho-a-

vermelhadas (por vezes, as tibias castanho-escuras ou ape-
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nas com o ápice escurecido); segmento tarsal I castanho-es

curo, 11 e III quase pretos. Hemiélitros com cório ocre e 

membrana castanho-claro. 

Abdome: uroesternos I-VII, nas fêmeas, e I

V, nos machos, azul-esverdeados: nos machos, o sexto e se

timo parcial ou totalmente alaranjados. Margens anteriores 

marginadas com fina faixa castanho-escura. Genitálias: ma

chos com pigóforo alaranjado, com margem lateral profunda-

mente côncava; lamela capsular com duas elevações, usual-

mente agudas, na região mediana: parâmeros delgados, com 

dois esporoes relativamente curtos: cerdas distribuídas por 

todo o corpo, embora concentradas na região proximal. Fê

meas com primeiro par de gonocoxas alaranjado, com margem 

distaI formando ângulo: segundo par com margem superior si

nuosa, distalmente côncavo, não fundido; espermateca enove

lada. 

Dimensões: macho, comprimento: 10,5 

11,0): largura: 3,3 (3,0-4,0); fêmea, comprimento: 

(11,5-12,5); largura: 3,8 (3,5-4,0). 

(10,0-

11,8 

Distribuição geográfica: Argentina, Bolívia, 

Brasil (MG, MS, MT, SP), Equador e Paraguai (DOESBURG, 

1968). 

Material examinado: MATO GROSSO DO SUL: Co

missão, Instituto Oswaldo Cruz, Zona da N.O.B., Salobra, 18 

-X-1938, n9 71585, 71586, 71587, 71588, 71589, 71590,71591, 

71599,71600 (fêmeas), 71583, 71584,71592,71593, 71594, 

71595, 71596, 71601 (machos), 71597 e 71602 (sem segmentos 

genitais) (MZSP). SÃO PAULO: Nova Europa, Fazenda Itaquerê, 

24-VIII-1963, K. Lenko col., 2 fêmeas (MZSP): PARANÂ: Lon

drina, VI-1989, A. Briso11a co1., macho; 15-111-1979, Sonia 

M.T. Silva co1., 1 macho, 1 fêmea (IAPAR); Marialva, 14-IV-
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Fig. 14 - D. chaquensis, macho. 



15 

17 

D. chaquensis. Figs. 

pigóforo (lateral) 

'-----' 
O.2mm 

16 

15, pigóforo (dorsal); 16, 

17, pigóforo (posterior). 
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O.2mm 

21 
..... , ...... \.. :. :.: 

... .i: 

.;:::···~.·····f·/ .. ···_.;· 
.:' ~ :':' ~ 

.... f..~_ .. ""_'!: ••••• :; 

. :; ........ ;--.~. 
',:';". ", 

D. chaquensis. Figs. 18, parâmero direito (lateral 

direita); 19, parâmero direito (posterior); 20, edeago 

(dorsal); 21, edeago (lateral) i 22, edeago (ventral). 
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O.2mm 

D. chaquensis. Figs. 23, genitália da fêmea (posterior); 

24, espermateca. 
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1986, Elbelentani (?) col., 1 macho; Ivatuba, 2-IV-1985, A. 

O. Tasca col., 1 macho (ClME). 

Relativamente comum nas regiões algodoeiras 

do Estado de são Paulo. 

Na descrição da espécie, FREIBERG (1947) i

lustrou o pigóforo em vista posterior, salientando a lamela 

capsular, por ele caracterizada como uma "laminilla cuadri

látera transversal, que en su parte media se eleva en una 

cfispide poco marcada". 

Em termos de padrão de coloração, esta espe

cie muito se aproxima da forma não melânica de Dysdercus 

maurus. Em relação ao padrão genital, os pigóforos e para

meros das .duas espécies são muito semelhantes. Distinguem

se, entretanto, pela conformação da lamela capsular, grau 

de enovelamento da espermateca e grau de fusão do segundo 

par de gonocoxas. 

Adicionalmente, o padrão de coloração asse

melha-se também ao de Dysdercus honestus, embora esta seja 

uma espécie de maior porte. 

Desta forma, o exame das peças genitais e 

necessário para uma segura identificação do táxon. 

Dysdercus fernaZdi fuscofasciatus Blote, 1931. 

(figuras 25 - 35) 

D. fernaZdi fuscofasciatus Blote, 1931; Do

esburg, 1968 (rev.); Adis & Froeschner, 1982; Adis et aZii, 
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1985. 

D. austeni Blote, 1933; Lima et aZii, 1962. 

D. fuscofasciatus Blote, 1931 

1948; Beccari & Gerini, 1970 (cat.). 

Hargreaves, 

Cabeça: vermelho-alaranjada a vermelho vivo; 

região guIar laranja-avermelhada; olhos vermelhos. Antenas 

com artículos castanho-avermelhado escuro, o primeiro po

dendo exibir a região proximal vermelha e o último com "an

nulus" distinto. Rostro vermelho-alaranjado a vermelho-cas

tanho escuro, atingindo o terceiro uroesternoi o primeiro 

segmento usualmente mais 'avermelhado, o último parcial ou 

totalmente enegrecido, principalmente na extremidade dis

taI. 

Tórax: pronoto com colar branco, por vezes 

tingido de vermelho ou totalmente vermelho; sulcos pré e 

pós-calar vermelho vinho; "callus" e margens laterais ver

melho-alaranjado a vermelho escuro. Disco amarelo-gema a 

amarelo pálido, com distinta faixa escura submarginal, usu

almente larga, e que pode estender-se sobre a região media

na do discOi margem posterior amarelada. Escutelo alaranja

do a castanho-alaranjado. Pleuras, esternos, coxas e tro

canteres alaranjados. Lobos epicoxais, "abas" pleurais pos

teriores e crista esternal brancas. Tíbias, fêmures e seg

mentos tarsais castanho-avermelhados; extremidades proxi

mais e/ou distais dos fêmures e/ou tíbias e segmentos tar

sais II e III às vezes mais escuros. Hemiélitros com cório 

amarelo-gema a amarelo pálidoi membrana castanha. 

Abdome: uroesternos azul-esverdeado, com 

margem superior vermelho-alaranjado, margens anteriores fi-
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letadas de laranja ou castanho. Notadamente nos machos, os 

dois últimos uroesternos visíveis parcial ou totalmente la

ranja-avermelhado a vermelho. Genitálias: machos com pigó-

foro alaranjado, com margens laterais levemente concavas 

distalmente; lamela capsular distinta, aproximadamente re

tangular, estreita e laminar, com 1+1 pequenas projeções 

subrnedianas na margem superior. parâmeros com esporões re

duzidos, o distal em forma de capuz, côncavo em vista pos

terior; o proximal muito reduzido e curvo i pescoço com nu

mero variável de denticulosj cerdas restritas a região dis

tal do corpo. Fêmeas com primeiras gonocoxas distalmente 

curvadas, reduzidas, de modo a deixar a descoberto a maior 

parte do segundo pari este largamente fundido, oriqinando 

uma placa genital fortemente esclerotizada, larga, trape

zoidal; espermateca enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 10,4 

12,5): largura: 3,1 (2,5-3,6); fêmeas, comprimento: 

(9,5-12,9): largura: 3,3 (2,5- 4, O) • 

(8,5-

11,6 

Distribuição geográfica: Brasil (AM, PA, RO 

(?), SP), Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela (A

DIS & FROESCHNER, 1982: DOESBURG, 1968). 

Material examinado: AMAZONAS: Uypiranga, Ma

naus, X-941, Escola Nacional de Agronomia, n9 9261, 7 fê

meas, 1 macho (CCL). MARANHÃO: Ilha de são Luiz, Pedrinhas, 

4-IX-1987, A. Brisolla col., 13 machos, 6 fêmeas; 6-V-1987, 

A. Brisolla col., 1 macho, 1 fêmea; l-IX-1987, M.G.P. Giner 

col., 1 macho, 2 fêmeas (IBSP). SÃO PAULO: Guarujã, 1939, 

F. Lane col., 1 macho (MZSP). 

Aparentemente, no Estado de são Paulo, esta 

espécie nao utiliza o algodoeiro como recurso trófico, em

bora haja registros em outras regiões (Venezuela e Suri-
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name) , de sua associação com Gossypium spp. 

A despeito das várias coletas que realizou, 

o autor não obteve exemplares da espécie. Portanto, a cara

cterização e mensurações foram baseadas principalmente em 

espécimens coletados na Ilha de são Luiz, Maranhão. 

Segundo DOESBURG (1968), BaIlou descreveu, 

em 1906, a espécie D. fernaldi com base em espécimens cole

tados em Grenada. 

Em 1931, BLOTE descreveu D. fuscofasciatus, 

a partir de exemplares coletados nas Guianas. Na descrição 

ilustrou o pigóforo (fig. 6e), caracterizando a lamela cap

sular. 

Em 1933, o mesmo autor descreveu D. austeni, 

cuja localidade-tipo é Parintins, no Baixo Amazonas. Na o

casião, ao lado da ilustração do pigóforo, destacou a con

formação da lamela capsular. 

DOESBURG (1966), ao tratar das espécies do 

Suriname, sem examinar os tipos, considerou D. fuscofascia

tus sinônimo junior de D. fernaldi. E, ao revisar as espe

cies americanas, em 1968, com base na distribuição geogra

fica, estabeleceu duas subespécies: D. fernaldi fernaldi J 

restrIta às Antilhas Menores e D. fernaldi fuscofasciatus, 

que se distribui por várias regiões das Américas Central e 

do Sul, sinonimizando a esta última a espécie D. austeni. 

Embora seja difícil, sem o exame do mate-

rial-tipo, emitir opinião segura sobre a validade das alte

rações propostas por DOESBURG (1968, 1966), as figuras das 

estruturas genitais dos tipos, feitas por aquele autor, em 

conjunto com as ilustrações e descrições detalhadas das la-



60 

r[ 

Fig. 25 - D. fernaldi fuscofasciatus, fêmea. 
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26 

02mm 
~ 

27 

D. fernaldi fuscofasciatus. Figs. 26, piqóforo (dorsal) 

27, pigóforo (lateral) i 28, pigóforo (posterior). 
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O.2mm 

D. fernaldi fuscófasciatus. Figs. 29, paramero direito 

(lateral direita); 30, parâmero direito (posterior); 31, 

edeago (dorsal); 32, edeago (lateral); 33, edeago (ventral). 



O.2mm 

( , 

~ 

35 

63 

D. fernaldi fuscofasciatus. Figs. 34, genitália da fêmea 

(posterior); 35, espermateca. 
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melas capsulares, feitas por BLOTE (1933, 1931) e com as 

informações disponíveis sobre a distribuição geográfica da 

espécie, optou-se por manter o nome subespecífico 

trabalho. 

Dysdercus honestus Blote, 1931. 

(figuras 36 - 46) 

neste 

D. honestus Blote, 1931; Mendes, 1938 a,b,d, 

1939a; Lima, 1940; Hargreaves, 1948; Lima et aZii, 1962; 

Mendes, 1964; Doesburg, 1966, 1968 (rev.); Silva et aZii, 

1968; Beccari & Gerini, 1970 (cat.); Almeida et aZii~ 1979, 

1980, 1981a,b; Adis & Froeschner, 1982; Almeida et aZii, 

1982a,bi Jurberg et aZii, 1982; Almeida, 1983b; Adis et 

aZii, 1985; Almeida et aZii, 1985, 1986b. 

Cabeça: castanho-claro a castanho-escuro;re

gião guIar castanho-claro; olhos vermelhos. Antenas com ar

tículos I e 11 castanhos; 111 variando do castanho-claro ao 

castanho-escuro, por vezes apenas o ápice escurecido; IV 

castanho-escuro, com Itannulus" distinto. Rostro, atingindo 

o uroesterno 111, com os tres primeiros segmentos 

nhos, o último mais escuro, enegrecido no ápice. 

casta-

Tórax: pronoto com colar branco; sulcos pre

e pós-calar usualmente castanho-escuro; "callus" e margens 

laterais castanho-alaranjado a castanho-avermelhado, as úl

timas um pouco mais pálidas, quase amarelas. Disco amarelo 

pálido a ocre, com distinta faixa escura submarginal; mar

gem posterior branca. Escutelo castanho-claro a pardo-aver-

melhado. Pleuras, esternos, coxas e trocanteres castanho-
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claro. Lobos epicoxais, "abas" pleurais posteriores e cris

ta esternal brancas. Fêmures, tíbias e tarsos castanho-cla

ro a pardo-avermelhado, não raro os últimos dois segmentos 

castanho-escuro. Hemiélitros com cório variando do amarelo 

pálido ao ocre; membrana castanho-claro. 

Abdome: uroesternos azul-esverdeados, com 

margem anterior castanha. Genitálias: machos com pigóforo 

alaranjado a castanho, com margem lateral quase reta; lame

la ca~sular distinta, triangular; parâmeros com dois espo

rões, o proximal largo, achatado e curvado para baixo; o 

distal curto e não recurvado; presença de dentículos entre 

os dois esporões. Fêmeas com primeiro par de gonocoxas ama

relo pálido, com margem distal em ângulo; gonocoxas do se

gundo par não fundidas, largas, recurvadas distalmente; es

permateca enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 11,7 (10,0-

13,5); largura: 3,1 (2,8-3,6) i fêmeas, comprimento: 12,8 

(11,5-14,0): largura: 3,8 (3,0-4,5). 

Distribuição geográfica: Bolívia, Brasil 

(AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, RJ, SC, SP), Colombia, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela (ADIS & 

FROESCHNER, 1982; DOESBURG, 1968). 

Material examinado: MARANHÃO: Ilha de são 

Luiz, 20-VII-1984, A. Briso11a col., 1 fêmea: l8-VII-1984, 

A. Briso11a col., 1 macho, 1 fêmea; IV-1974, Iva1do col., 

1 macho; V-1975, Hi1tomar co1., 1 macho (IBSP); SÃO PAULO: 

Balsamo, 27-X-1988, E.C. Bergmann col., "em seringueira", 3 

machos, 8 fêmeas; Campinas, IV-1936, L.O.T. Mendes col., n9 

11342, 2 machos, 1 fêmea: são Paulo, 1987, obtidos em labo

ratório, 12 machos, 8 fêmeas (IBSP). 
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36 

Fig. 36 - D. honestus, macho. 



D. 

37 

O.2mm 

39 

honestus. Figs. 

(lateral); 

37, pigóforo 

39, pigóforo 

67 

(dorsal) i 38, pigóforo 

(posterior) . 
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~\ 
71, ~,z,"!\ \ 

O.2mm' 

6. honestus. Figs. 40, pararnero direito (lateral direita); 

41, parâmero direito (posterior); 42, edeago (dorsal); 43, 

edeago (lateral); 44, ede~go (ventral). 



I I 

O.2mm 

D. honestus. Figs. 45, genitália da fêmea (posterior) 

46, esperrnateca. 

69 
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Espécie relativamente freqüente nas areas 

algodoeiras do Estado de são Paulo. O autor observou, em 

1987, infestações tardias em Ilha Solteira e tem recebido 

exemplares coletados na região de são José do Rio Preto. Em 

ambas predomina a forma melânica, ao contrário do que ocor

re na região de Campinas, onde os espécimens são de colora

çao mais pálida. 

Aproxima-se, em relação ao porte e ao pa-

drão genital (notadamente dos machos), de D. lon~irostris. 

Dysdercus immarginatus Blote, 1931. 

(figuras 47 - 57) 

D. immarginatus Blote, 1931; Lima et alii, 

1962; Doesburg, 1968 (rev.); Silva et alii, 1968; Beccari & 

Gerini, 1970 (cat.); Almeida et alii 1981b, 1982b; Almeida, 

1983; Almeida et alii, 1985. 

D. inmarginatusi Almeida et alii, 1980 (lap-

sus) . 

Cabeça: variando do vermelho-alaranjado ao 

vermelho-castanho; olhos vermelhos. Antenas com o primeiro 

articulo avermelhado, usualmente enegrecido no ápice; se

gundo e terceiro vermelho-alaranjado a vermelho-castanho 

escuro, por vezes com extremidades distais e/ou proximais 

enegrecidas; último, castanho-escuro a preto com "annulus" 

distinto. Rostro raramente excedendo o uroesterno 111, seg

mentos I e 11 vermelho-alaranjado; 111 vermelho- alaranjado 

a castanho-claro; IV castanho-escuro a preto (ou apenas 
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com o ápice enegrecido). 

Tórax: pronoto com colar avermelhado, rara

mente branco; sulcos pré e pós-calar usualmente levemente 

enegrecidos, mas podendo ter a mesma coloração, ou serem 

mais escuros, do que o colar. "Callus" e margens laterais 

vermelho-alaranjado a vermelho-escuro. Disco amarelado a 0-

cre-acinzentado, raramente com uma faixa posterior submar

ginal estreita, mal definida. Escutelo castanho-alaranjado 

a castanho-avermelhado. Pleuras e esternos alaranjados. Lo

bos epicoxais e "abas" pleurais posteriores brancas. Crista 

esternal branca, alaranjada ou castanha. Coxas e trocante

res vermelho-alaranjado a vermelho escuro; tíbias vermelho

alaranjado a vermelho-castanho escuro; tarsos castanho-es

curo a preto. Hemiélitros com cório amarelo-gema; membrana 

castanho-claro a castanho-escuro. 

Abdome: uroesternos azul-esverdeados, ante

riormente filetados de castanho, VI e VII, principalmente 

nos machos, parcial ou totalmente alaranjados a vermelhos. 

Genitálias: machos com pigóforo alaranjado, com margens la

terais distalmente levemente côncavas; lamela capsular ere

ta, conspícua, trapezoidal. Parâmeros com esporões reduzi

dos, o distal em forma de capuz, côncavo em vista posterior 

e o proximal muito reduzido e curvado; pescoço com numero 

variável de dentículoSi cerdas sensoriais concentradas na 

região distaI do corpo. Fêmeas com primeiras gonocoxas cas

tanhas, arredondadas distalmente; segundo par sinuado ven

tralmente, fundido, formando uma placa genital fortemente 

esclerotizada, bilobada na margem inferior; espermateca 

muito enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 11,9 

13,0); largura: 3,7 (3,0-4,0) i fêmeas, comprimento: 

(12,0-13,7); largura: 4,11 (4,0-4,5). 

(10,5-

12,8 
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Fig. 47 - D. immarginatus, macho. 



48 

50 

D. immarginatus. Figs. 

foro (lateral); 

73 

49 

O.2mm 

48, pigóforo (dorsal); 49, pigó-

50, pigóforo (posterior). 
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0.2 mm 

54 

D. immarginatus. Figs. 51, paramero direito (lateral 

direita); 52, paramero direito (posterior); 53, edeago 

(dorsal); 54, edeago (lateral); 55, edeago (ventral). 



"'r 
I;:) 

O.2mm 

57 

D. immarginatus. Figs. 56, genitália da fêmea (posterior); 

57, espermateca. 
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Distribuição geográfica: Argentina, 

(ES, GO, MG, MT, RJ, SC, SP), Colombia, Paraguai, 

Trinidad e Venezuela (DOESBURG, 1968). 

Brasil 

Peru, 

Material examinado: SÃO PAULO: S2C Paulo, 

1987, obtidos em laboratório, 21 machos e 19 fêmeas (IBSP). 

Espécie pouco freqüente em algodoeiro. A 

criação em laboratório teve origem em exemplares coletados 

na cidade de são Paulo, que é a localidade-tipo da espécie, 

e na região de Piracicaba. 

Dysdercus longirostris Stal, 1861. 

(figuras 58 - 68) 

D. longirostris Sta1, 1861; Walker, 1872; 

Lethierry & Severin, 1893; Hussey, 1929; Schmidt, 1932; Go

mes, 1938; Mendes, 1938b,d; Lima, 1940; Mendes, 1959; Lima 

et alii, 1962; Doesburg, 1968 (rev.); Silva et alii, 1968; 

Beccari & Gerini, 1970 (cat.); Almeida, 1983b; Almeida et 

alii, 1985. 

D. longi ros tri; Mendes, 1939a (lapsus). 

Cabeça: castanho-avermelhado; região gular 

alaranjada; olhos vermelhos. Antenas com artículos casta

nho-avermelhado, o último usualmente castanho-escuro, com 

"annulus" distinto, ocupando cerca do quarto basal. Rostro 

muito longo, atingindo, nos machos, a margem posterior do 

uroesterno IV e, nas fêmeas, atingindo ou ultrapassando a 

margem posterior do uroesterno VI; segmentos castanhos, o 
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primeiro por vezes mais escuro na base e o último usualmen

te castanho escuro, enegrecido no ápice. 

Tórax: pronoto com colar branco, sulcos pre 

e pós-calar enegrecidos; "callus" castanho-alaranjado; mar

gens laterais branco-sujo ao castanho pálido. Disco ocre, 

com fina faixa escura, submarginal; margem posterior bran

ca. Escutelo pardo-avermelhado escuro. Pleuras e esternos 

alaranjados, as primeiras marginadas anteriormente de cas

tanho escuro; crista esternal, lobos epicoxais e "abas" 

pleurais posteriores brancas. Coxas e trocanteres alaran-

jados; fêmures, tíbias e tarsos castanhos; extremidades 

proximais e/ou distais das tíbias e fêmures e segmentos 

tarsais II e III por vezes castanho-escuro. Hemiélitros com 

cório ocre e membrana castanha. 

Abdome: os exemplares examinados têm uroes

ternos branco-amarelado. Esta coloração é observada na ma

ioria dos espécimens conservados por longo tempo. Desde que. 

o autor não coletou exemplares desta espécie, julgou-se 

conveniente consultar outros autores. Segundo GOMES (1938), 

que manteve criações de D. longirostris em laboratório, "a 

face ventral do abdome exibe tonalidade verde". DOESBURG 

(1968) os caracterizou corno "sternites yellow", muito pro-

vavelmente por ter também trabalhado exclusivamente com ma

terial conservado. Margens anteriores filetadas de castanho 

escuro. Genitálias: machos com pigóforo alaranjado a casta

nho; margem lateral não côncava; larnela capsular distinta, 

triangular (conformação triangular não tão bem definida co

mo em D. honestus). parâmeros com dois esporoes, o proximal 

largo, achatado e levemente recurvado para baixo; distaI 

curto, também levemente recurvado para baixo; dentículos 

entre os esporões; cerdas sensoriais distribuídas por todo 

o corpo. Fêmeas com primeiras gonocoxas distalmente arre

dondadas; segundas gonocoxas largas, não fundidas, esclero-
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tizadas distalmente, com margem apical recortada; esperma

teca pouco enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 12,2 

12,5); largura: 3,2 (3,0-3,5); fêmeas, comprimento: 

(14,0-15,0); largura: 3,8 (3,5-4,0). 

(12,0-

14,8 

Distribuição geográfica: Brasil (AL, ES, PE, 

RJ, SP) (DOESBURG, 1968). 

Material examinado: MINAS GERAIS: Lavras, 

l5-VII-1948, J.P. Mattos col., 1 macho (CCL). RIO DE JANEI

RO: Urca, l-X-1940, n9 9270, A. Silva col., 2 machos, 2 fê

meas; Gávea, 22-VII-1940, n9 9271, Sebastião col., 1 macho; 

Defesa Sanitária Vegetal n9 3445, sem dados de coleta, "su

ga fructos de laranjeira", Citrus sp., 1 fêmea; Nichteroy, 

(atualmente Niterói), Escola Superior de Agricultura, n9 

4503, sem dados do coletor, 1 fêmea; Santa Teresa, 7-IV-

1943, n9 11393, Bloise (7) col., 1 macho (CCL). SÃO PAULO: 

Engenheiro Lefreve, Campos de Jordão, l200m, 28-IX-1962, L. 

T.F. Papavero, Rabello, L. Silva e Zanettin col., 1 fêmea; 

são Paulo, Alto da Serra, IX-1933, n9 71614, R. Spitz col., 

1 macho; Salesópolis, Estação Biológica de Boracéia, 27-X-

1961, n9 288, E.X. Rabello col., 1 fêmea (MZSP). 

Ao que tudo indica, esta espécie não utiliza 

o algodoeiro como recurso trófico ou o faz de forma muito 

restrita. Assim, é reduzido o número de exemplares para es

tudo. 

Tem como característica marcante o rostro a

longado, embora não seja a única espécie do gênero a exibir 

este caráter. 

Em termos de padrão genital, notadamente em 
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Fig. 58 - D. longirostris, fêmea. 
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60 

O.2mm 

D. Zongirostris. Figs. 59, pigóforo (dorsal); 60, pigó

foro (lateral); 61, pigóforo (posterior). 
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D. Zongirostris. Figs. 62, parâmero direito (lateral 

direita) i 63, paramero direito (posterior); 64, edeago 

(dorsal); 65, edeago (lateral); 66, edeago (ventral). 
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D. longirostris. Figs. 67, genitáiia da fêmea (posterior) i 

68, espermateca. 



relação a conformação dos parameros e da lamela 

aproxima-se de D. honestus. 

Dysdercus maurus Distant, 1901. 

(figuras 69 - 79) 

83 

capsular, 

D. maurus Distant, 1901; Hussey, 1929; Pear

son, 1932; Harnbleton & Sauer, 1938; Mendes, 1938b, 1939a; 

Lima, 1940; Hargreaves, 1948; Lima et alii, 1962; Mendes, 

1964; Doesburg, 1966, 1968 (rev.); Silva et alii, 1968; 

Beccari & Gerini, 1970 (cat.); Almeida et alii, 1979; Mizu

guchi et alii, 1979; Almeida et alii, 1980; Gonçalves, 

1980; Almeida et alii, 1981 a,b; Froeschner, 1981; Almeida 

et aZii, 1982a,b; Jurberg et alii, 1982; Almeida, 1983b; 

Almeida et alii, 1984, 1985, 1986a,b; Almeida & Xerex, 

1986. 

D. paZlidus Blote, 1931; Mendes, 1959; Lima 

et alii, 1962; Beccari & Gerini, 1970 (cat.). 

Cabeça: variando do vermelho ao preto, por 

vezes mesclando as duas cores; olhos vermelhos; região gu

lar vermelho-alaranjado, não raro com áreas avermelhadas ou 

escuras. Antenas com articulos castanho-escuro a preto, o 

primeiro normalmente castanho-claro a castanho- avermelhado 

na base; o último com "annulus" distinto. Rostro atingindo 

o uroesterno III, com os tres primeiros segmentos variando 

do castanho-alaranjado ao castanho escuro; último castanho

escuro a preto, notadamente enegrecido no ápice. 

Tórax: pronoto com colar branco; margens la-
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terais e "callus" vermelho-alaranjado a vermelho-escuro. 

Disco cinza a ocre acinzentado, com distinta faixa posteri

or, escura, estreita e submarginal; margem posterior bran

ca. Escutelo castanho-avermelhado a preto. Lobos epicoxais, 

crista esternal e "abas" pleurais posteriores brancas. Es

ternos e pleuras laranja-avermelhado a castanho-avermelha

do. Coxas e trocanteres castanho-avermelhado a verme lho

alaranjado; tíbias, fêmures e tarsos variando do castanho

claro ao castanho-escuro; tíbias e fêmures, por vezes, com 

extremidades distais e/ou proximais e segmentos tarsais 11 

e 111 enegrecidos. Hemiélitros com cório cinza a ocre-acin

zentado; membranas castanhas. 

Abdome: uroesternos azul-esverdeados, file

tados de castanho-escuro a preto na margem anterior, VI e 

VII não raro total ou parcialmente alaranjados. Genitálias: 

machos com pigóforo alaranjado a castanho-claro; 

laterais profundamente côncavas; lamela capsular 

margens 

distinta 

com uma elevação mediana convexa; parâmeros delgados; com 

dois esporões relativamente curtos, com cerdas distribuídas 

por todo o corpo. Fêmeas com primeiras gonocoxas alaranja

das, distalmente angulosas; gonocoxas do segundo par lami

nares, estreitas, parcialmente unidas por uma carena media

na; espermateca não enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 8,8 

9,6}; largura: 2,8 (2,4-3,5); fêmeas, comprimento: 

(9,0-11,1); largura: 3,2 (2,5-3,5). 

(8,0-

10,3 

Distribuição geográfica: Brasil (AM, AP, BA, 

ES, MG, PA, PE, RJ, SE, SP), Colombia, Curaçao, Guiana, Su

riname, Trinidad e Venezuela (DOESBURG, 1968). 

Material examinado: MARANHÃO: Ilha de são 

Luiz, 4-IX-1987, A. Brisolla col., 5 machos, 1 fêmea; 31-
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Fig. 69 - D. maurus, macho. 
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86 

70 

D. maurus. Figs. 70, pigóforo (dorsal) i 71, pigóforo 

(lateral); 72 pigóforo (posterior). 
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76 

D. maurus. Figs. 73, paramero direito (lateral direita) 

74, parâmero direito (posterior) i 75, edeago (dorsal) 

76, edeago (lateral) i 77, edeago (ventral). 



O.2mm 

79 

D. maurus. Figs. 78, genitália da fêmea (posterior); 

79, espermateca. 

88 
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VIII-1987, M.G.P. Giner col., 1 macho, 1 fêmea (IBSP). RIO 

DE JANEIRO: Itaguaí, 8-XI-1986, Takahashi col., 1 macho; 3-

IX-1986, Heitor col., 1 fêmea; 24-VI-1987, A. Brisolla 

col., 1 macho (IBSP). SÃO PAULO: são Paulo, 1987, obtidos 

em laboratório, 8 machos, 7 fêmeas; Campinas, sem data, n9 

4724, P. Veleger (?) col., 1 macho, 1 fêmea (IBSP). 

Espécie encontrada com freqüencia nas 

cotonicultoras do Estado de são Paulo, principalmente 

regiões de Piracicaba e Campinas. 

-areas 

nas 

Sua forma melânica, sobre a qual DISTANT 

(190l) descreveu o táxon, é a mais comum no Estado de são 

Paulo e usualmente pode ser distingüida das demais espéci

es aqui discutidas, através do padrão de coloração. 

BLOTE (1931), com base em exemplares nao me

lânicos, descreveu D. palliàus que, segundo aquele autor, 

muito se assemelha a D. honestus no que diz respeito ao pa

drão cromático. 

Esta forma nao melânica exibe coloração ge

ral amarelo-palha o que a aproxima também do padrão não me

lânico de D. ruficollis. 

Por outro lado, seu padrão genital asseme-

lha-se muito ao de D. chaquensis, conforme discutido nas 

considerações sobre esta última espécie. 

Dysàercus peruvianus Guérin-Menéville, 1831. 

(figuras 80 - 90) 
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D. peruvianus Guérin-Menévi11e, 1831: Wa1-

ker, 1872: Uh1er, 1886: Van Duzee, 1916, 1917; Hussey, 

1929: Torre-Bueno, 1941; L1anos, 1940: Hargreaves, 1948; 

Berry, 1951; Dupuis, 1952; Lima et alii, 1962; Mendes, 

1964; Doesburg, 1968 (rev.): Silva et alii, 1968; Simon, 

1968; Almeida et alii, 1980; Froeschner, 1981: Bachini, 

1982, 1983; Almeida et alii, 1986b; Briso11a, 1987. 

D. brevis B10te, 1931: Lima et alii, 1962. 

D. columbicus B10te, 1931; L1anos, 1940: Li

ma et alii, 1962; Beccari & Gerini, 1970 (cat.). 

D. colombicus; Hargreaves, 1948 (lapsus). 

D. mendesi B1ote, 1937: Mendes 1938a,b,c, 

1939a,b; Lima, 1940; Townsend, 1940; Hargreaves, 1948; 

Berry, 1951; Mendes, 1956, 1959, 1960, 1961: Lima et alii, 

1962; Mendes, 1964; Silva et alii, 1968; Beccari & Gerini, 

1970 (cat.); Almeida et alii, 1979, 1981a,b: Gonçalves et 

alii, 1981; Almeida et alii, 1985, 1986b. 

Lygaeus peruvianus; Sta1, 1870; Lethierry & 

Severin, 1893. 

Cabeça: castanho-avermelhado; região pos-

ocular tingida de preto. Antenas com o primeiro artículo 

com os 2/3 basais castanho, terço apica1 castanho-escuro; 

11, 111 e IV castanho-escuro a preto; ausência de "annu-

1us"; olhos vermelhos. Rostro atingindo o uroesterno 111; 

os tres primeiros segmentos castanho-avermelhado a verme

lho-alaranjado; o último (às vezes também o terceiro) total 

ou parcialmente castanho-escuro, enegrecido no ápice. 
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Tórax: pronoto com colar branco, ?or vezes 

com manchas castanhas, esparsas; sulco pré-calar vermelho 

vinho a preto; "callus" vermelho-alaranjado; margens late

rais alaranjadas, castanho-escuro a pretas próximo aos an

gulos anteriores. Disco alaranjado-escuro a acastanhado. 

Escutelo castanho-avermelhado. Pleuras e esternos laranja

avermelhado. Lobos epicoxais e "abas" pleurais posteriores 

brancas; crista esternal alaranjada. Coxas, trocanteres e 

fêmures castanho-alaranjado; os últimos apicalmente enegre

cidos; tíbias castanho a castanho-escuro, com extremidades 

distais e proximais usualmente enegrecidas; tarsos com pri

meiro segmento castanho-escuro, segundo e terceiro pretos. 

Hemiélitros com cório variando do castanho-amarelado ao 0-

cre; membrana castanha a preta. 

Abdome: uroesternos variando do alaranjado 

ao vermelho-alaranjado, anteriormente filetados de casta-

nho-escuro, o último com margem posterior branca; margem 

superior avermelhada. Genitãlias: machos com pigóforo ala

ranjado, com margem lateral quase reta. Parâmeros com dois 

esporões bem desenvolvidos, o proximal fortemente curvado 

para baixo; usualmente dentículos marginais, em número e 

tamanho variâveis, entre os esporões; cerdas sensoriais 

concentradas na região mediana do corpo. Fêmeas com primei

ras gonocoxas alaranjadas, distalmente arredondadas; segun

das gonocoxas não fundidas, conicamente curvadas no âpice; 

espermateca não enovelada. 

Dimensões: machos, comprimento: 11,2 

12,0); largura: 3,4 (3,0-4,0); fêmeas: comprimento: 

(11,0-14,6) i largura: 4,3 (3,0-5,0). 

(11,0-

12,9 

Distribuição geográfica: Argentina, Bolívia, 

Brasil (GO, MG, PE , RJ, SP) I Colombia, Equador, Paraguai e 

Peru (DOESBURG, 1968). 
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Material examinado: RIO DE JANEIRO: Nichte

roy (atualmente Niterói), Escola Superior de Agricultura, 

sem data de coleta e dados do coletor, n9 3391 (sem segmen

tos genitais) (CCL). SÃO PAULO: são Paulo, 1986, obtidos em 

laboratório, 10 machos, 8 fêmeas; Bauru, l3-IX-1987, M.V.F. 

Brisolla col., 1 fêmea; Piracicaba, 8-X-1986, A. Brisolla 

col., 1 macho; Campinas, sem data de coleta, n9 4724, P. 

Valeger (?) col., 2 fêmeas (IBSP): Limeira, 10-VIII-1952 

(?), Duarte col., 2 fêmeas (CCL). ARGENTINA: Formosa, X-

1943, Freiberg col., 1 fêmea (CCL). 

Uma das espéCies mais abundantes no Estado 

de são Paulo. 

Os exemplares coletados pelo autor, nas va

rias regiões cotonicultoras do Estado, mostraram pequena 

variação intraespecifica no que concerne ao tamanho e pa

drões de coloração. 

Entretanto, nas coleções examinadas encon

tram-se exemplares mais pálidos, usualmente identificados 

como D. mendesi. Esta espécie foi descrita por BLOTE, em 

1937, com base em espécimens coletados em Campinas, SP. 

Na descrição, aquele autor destacou a grande 

semelhança entre D. mendesi, D. columbicus e D. brevis, as 

duas últimas descritas por BLOTE em 1931, com localidades

tipo na Colombia e são Paulo, respectivamente. 

Por ter baseado suas descrições em padrões 

de coloração, em caracteres estruturais taxonomicamente 

pouco relevantes e em ilustrações da vista posterior do pi

góforo (que apresenta variações intraespecíficas), conside

rou-as espécies distintas: os parâmeros, apesar da conspi-
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cuidade nao foram ilustrados ou mencionados na descrição. 

Fato semelhante já ocorrera com D. coZumbi

cus, em cuja descrição salientou não haver diferenças entre 

os pigóforos de D. coZumbicus e D. brevis. 

LIMA et aZii (1962), ao discutirem as espe

cies americanas de Dysdercus, comentaram ser o paramero de 

D. columbicus parecido com o de D. mendesi. E, ao tratarem 

de D. peruvianus teceram considerações sobre a semelhança 

entre os parâmeros daquela espécie e os de D. mendesi. 

Também deduziram que sendo semelhantes as 

genitálias masculinas de D. peruvianus, D. mendesi, D. co

lumbicus e D. brevis, nao seria possível manter esta última 

como espécie distinta. 

Aventaram, entretanto, a possibilidade de 

haver, entre aquelas espécies, subespécies oriundas de um 

ancestral com os "caracteres típicos de D. peruvianus", o 

que, sabe-se hoje, não se justifica. 

Adicionalmente, citaram opinioes de L.O.T. 

Mendes, expressas em carta datada de ll-III-1961, em que a

quele entomologista afirmava não acreditar que D. brevis, 

D. coZumbicus e D. mendesi fossem táxons distintos, refor

çando as conclusões de LIMA et aZii (1962) sobre a validade 

de D. peruvianus e sobre a semelhança de D. mendesi com a

quela espécie. 

DOESBURG (1968) I ao comparar as genitálias 

dos tipos de BLOTE (1937, 1931) com a da espécie-tipo pôde 

ratificar as opiniões acima, propondo serem D. brevis, D. 

coZumbicus e D. mendesi sinônimos juniores de D. peruvia-

nus. 
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Fig. 80 - D. pe~uvianus, macho. 
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95 

82 

D. peruvianus. Figs. 81, pigóforo (dorsal) i 82, pigóforo 

(lateral); 83, pigóforo (posterior). 
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D. peruvianus. Figs. 84, parâmero direito (lateral direí

ta); 85, parâmero direito (posterior); 86, edeago (dorsal); 

87, edeago (lateral); 88, edeago (ventral). 
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O.2mm 

D. peruvianus. Figs. 89, genitália da fêmea (posterior); 

90, espermateca. 
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Estas considerações ilustram muito bem a im

portância das estruturas genitais nos estudos sobre Dysder

cus. Mesmo sem o exame dos tipos, LIMA et alii (1962) (e 

também Mendes), através do estudo comparado das genitálias, 

e não levando em consideração nenhum outro aspecto, puderam 

propor questões taxonômicas recentemente confirmadas. 

Dysdercus ruficollis (Linnaeus, 1764). 

(figuras 91 - 101) 

D. ruficollis (L., 1764); Arnyot, 1846; Stal, 

1868, 1870; Walker, 1872; Distant, 1883; Lethierry & Se

verin, 1893; Kirkaldy, 1902ai Osborn, 1904; Townsend, 1913; 

Pierce, 1917; Barber, 1923; Hussey, 1929; Fonseca, 1934; 

Monte, 1936; Mendes, 1938a,b,c,d, 1939a; Lima, 1940; Town-

send, 1940; Hargreaves, 1948; Berry, 1951; Mendes, 1959; 

Lima et alii, 1962; Mendes, 1964; Doesburg, 1968 (rev.) i 

Silva et alii, 1968; Simon, 1968; Beccari & Gerini, 1970 

(cat.); Almeida et alii, 1979, 1980, 1981a,b; Adis & 

Froeschner, 1982; Almeida et alii, 1982b; Jurberg et alii, 

1982; Almeida, 1983b; More1, 1983; Adis et alii, 1985; Al-

meida et alii, 1985; Gonçalves, 1985; Almeida et 

1986b; Ramos et alii, 1986. 

D. ruficollis Fabricius; Stal, 1860. 

alii, 

D. caribbaeus Distant, 1901; Bergroth, 1913; 

Hussey, 1929; Beccari & Gerini, 1970 (cat.). 

D. clarki Distant, 1902; Bergroth, 

Hussey, 1929; Lima, 1940. 

1913; 
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D. :~Zvoniger (nec De Geer, 1773); Hargrea-

ves, 1948. 

D. ruficoZZis varo aZbomembranaceus Blote, 

1931; Mendes, 1938b; Silva et aZii, 1968; Beccari & Gerini, 

1970 (cat.). 

D. ruficoZZis varo annuZus (Fabricius, 

1803); Blote, 1931; Mendes, 1938b; Silva et aZii, 1968. 

D. ruficoZZis varo cZarki Distant, 

Mendes, 1938b, 1939; Silva et aZii, 1968. 

1902; 

D. ruficoZZis varo cZarckii Beccari & Geri

ni, 1970 (cat.) (Zapsus). 

Cabeça: vermelho a preto, com vários gradi

entes do castanho-avermelhado; por vezes vermelha com man

chas escuras e vice-versa; olhos vermelhos. Antenas com os 

tres primeiros artículos parcial ou totalmente castanho-a

vermelhado a preto, o último usualmente castanho-escuro a 

preto, com "annulus". Rostro vermelho-alaranjado a verme-

lho-castanho; segmento IV castanho-escuro, enegrecido no a

pice~ no máximo, pouco excedendo o uroesterno 111. 

Tórax: pronoto com colar usualmente branco, 

não raro com máculas vermelhas ou castanhas; 11 callus 11 e 

margens laterais variando do amarelo-pálido ao vermelho-es

curo. Disco amarelo-pálido a castanho-claro; faixa posteri

or, quando presente, indistinta, pálida. Escutelo amarelo

pálido a preto. Pleuras e esternos laranja-avermelhado a 

vermelho-castanho. Lobos epicoxais e "abas" pleurais poste

riores brancas; crista esternal branca a castanha. Coxas e 

trocanteres laranja-avermelhado a vermelho-castanho. Fêmu-
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res, tíbias e tarsos vermelho-alaranjado a preto, normal

mente apenas com as extremidades enegrecidas. Hemiélitros 

com cário variando do amarelo-palha ao cinza-escuro, dentro 

de um amplo gradiente de amarelo, castanho, ocre e cinzai 

manchas triangulares e retangulares, quando presentes, sao 

normalmente bem nítidasi as triangulares usualmente esten

dem-se até às membranas, separando o cário em uma região 

anterior mais clara e uma região posterior escurai as re

tangulares geralmente sao menores, mas mais bem definidas; 

por vezes as formas melânicas e nao melânicas, notadamente 

estas últimas, exibem mosqueado com cores mais escuras, a

parentando estar o cário sujoi membrana branco-acinzentado 

a castanho-escuro. 

Abdome: uroesternos azul-esverdeados, com 

margens anteriores filetadas de castanho-escuro. Principal

mente os dois últimos segmentos visíveis, algumas vezes, a

marelados a avermelhados. Genitálias: machos com pigóforo 

alaranjado, margens laterais não côncavas; com um consplcuo 

processo esclerotizado, dorsalmente bilobado e anterior a 

lamela capsulari parâmeros com um único esporão; numero re

duzido de cerdas sensoriais. Fémeas com primeiro par de go

nocoxas arredondadas distalmente; segundas gonocoxas lamina

res, retas, estreitas e não fundidas; espermateca pouco eno

velada. 

Dimensões: machos, comprimento: 9,0 

11,4}; largura: 3,5 (2,4-4,3); fêmeas, comprimento: 

(8,5-11,5); largura: 4,2 (3,8-4,5). 

(8,0-

10,2 

Distribuição geográfica: Argentina, Antilhas, 

Brasil (AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Gu

iana, México, Paraguai e Suriname (ADIS & FROESCHNER, 1982; 

DOESBURG, 1968). 
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Material examinado: BAHIA: Itabuna, A. Bri

solla col., 19-IV-1985, 2 fêmeas, 5 machos (IBSP). RIO DE 

JANEIRO: 1taguai, U.F.R.R.J., 24-11-1987, A. Brisolla col., 

10 machos, 8 fêmeas (IBSP). SÃO PAULO: são Paulo, 1986, ob

tidos em laboratório, 17 machos, 14 fêmeas (IBSP). PARANÂ: 

Almirante Tamandaré, 28-IV-1983, n9 33965, 33966, 33968, I. 

Camargo col., 3 machos~ Foz do Iguaçu, 7-XII-1966, Exc. 

Dept. Zoo., n9 28815, 28816; Almirante Tamandaré, 28-IV-

1983, N. Gonçalves col., 5 machos, 3 fêmeas (MHNCI). Lon

drina, 20-1-1984, SilvaR.J. col., em "Gossypiumsp~", 1 

macho, 1 fêmea; 28-1-1983, Pizzamiglio, M.A. colo, em "GoS""':' 

sypium Sp.", 1 macho, 1 fêmea (IAPAR); Curitiba, 27-111-

1985, A. Pivatto col., 3 fêmeas (CDME). 

Urna das espécies mais freqüentes no Estado 

de são Paulo e a que exibe a maior variabilidade intraespe

cifica, quanto aos padrões de coloração. 

Ocorre normalmente em grandes populações, 

formadas por individuos melânicos e não melânicos, aparen

tando haver duas ou mais espécies explorando o mesmo recur

so trófico, o que pode induzir a interpretações erroneas. 

MENDES (1938b) sintetizou esta notável vari

abilidade da espécie, ao relatar que "têm havido e ainda ha 

grande confusão na identificação de muitas espécies do ge

nero, entre as quais, entre nós e fora do país, Dysdercus 

ruficollis que, si de um lado é bastante abundante e apre

senta vasta distribuição geográfica, de outro dificulta 

muito o estudo aos não ainda com completo dominio sobre o 

grupo, em virtude da grande variabilidade que apresenta, 

quer no colorido, como também no tamanho e, as vezes, na 

forma geral do corpo. Por isso se explica a freqüencia com 

que várias espécies têm sido erroneamente identificadas co

mo Dysdercus ruficollis, pelo fato de apresentarem algumas 
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semelhanças em determinada direção. 
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O.2mm ..--. 

D. ruficoílis. Figs. 92, pigóforo (dorsal); 93, pigóforo 

(lateral); 94, pigóforo (posterior). 
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O.2mm 

D. ruficollis. Figs. 95, paramero direito (lateral direi

ta): 96, parâmero direito (posterior); 97, edeago (dorsal); 

98, edeago (lateral) i 99, edeago (ventral). 
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0.2 mm 

D. ruficollis. Figs. 100, genitália da fêmea (posterior) i 

101, espermateca. 
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CONCLUSÕES 

No Estado de sâo Paulo ocorrem oito esp~cies 

e uma subesp~cie de Dysdercus: D. albofasciatus Berg, 1878; 

D. chaquensis Freiberg, 1947; D. fernaldi fuscofas~iatus 

Blote, 1931; D. honestus Blote, 1931; D. immarginatus Blo

te, 1931; D. longirostris Stal, 1861; D. maurus Distant, 

1901; D. peruvianus Gu~rin-Men~ville, 1831 e D. ruficollis 

(Linnaeus, 1764). 

As esp~cies mais abundantes sâo: D. peruvia

nus, D. maurus e D. ruficollis. 

As esp~cies comumente associadas ao algodo

eiro sao: D. peruvianus, D. ruficollis, D. maurus, D. ho

nestus e D. chaquensis. As demais esp~cies nâo utilizam, ou 

utilizam muito raramente, as estruturas reprodutivas de al

godão como recurso trófico. 

Nenhum exemplar de D. mimus e de D. fulvoni-

ger, proveniente do Estado de são Paulo, foi encontrado 

nas coleções estudadas ou coletado pelo autor. 

As esp~cies são seguramente identificadas 
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com base nas estruturas genitais de machos e fêmeas. 

As únicas espécies seguramente identificadas 

através de caracteres não genitais são D. longirostris e 

D. albofasciatus. 

o porte e os padrões cromáticos, para a mai-

oria das espécies, sao úteis como elementos diagnósticos 

secundários. 
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