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VARIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE Dalbulus maidis
(DeLONG & WOLCOTT, 1923) (HEMIPTERA, CICADELLIDAE) DE
ALGUMAS LOCALIDADES DO BRASIL

Autor: Charles Martins de Oliveira
Orientador: Prof. Df. João Roberto Spotti Lopes

RESUMO

O gênero Dalbll/US DeLong compreende atualmente 13 espécies distribuídas
no continente Americano, principalmente no México (centro de origem) e América
Central, alimentando-se de milho (Zea mays L.) e outras gramineas dos gêneros Zea L. e
Tripsacum L. Dalbllllls maidis é a única espécie do gênero, registrada em milho no

Brasil, sendo vetora de fitopatógenos (Mollicutes e vírus) limitantes à produção de milho
na América Latina. Nesta pesquisa, avaliou-se a variação morfológica entre populações
de D. maidis de diferentes regiões do Brasil, com latitudes e altitudes variáveis. Foram
realizadas coletas de cigarrinhas em milho, em 27 localidades de 10 Estados brasileiros,
com latitudes na faixa de 5 a 28°S e altitudes variando de 16 a 1578 m. D. maidis foi a
única espécie de DalblllllS encontrada nas amostras. Foram examinados 10 machos e 10
fêmeas de D. maidis de cada amostra, quanto ao tamanho, pigmentação e peso do corpo.
Verificou-se uma diferença significativa entre os sexos, exceto para coloração, sendo as
remeas sempre maiores e mais pesadas que os machos, na mesma localidade. Para ambos
os sexos, observou-se uma correlação positiva e significativa entre os parâmetros
morfológicos avaliados e a latitude e altitude, onde os indivíduos foram coletados.
Indivíduos coletados em baixas latitudes (região Nordeste) são menores, menos
pigmentados e de menor peso que os de latitudes mais elevadas (região Centro-Sul).
Observou-se também uma tendência de aumento do peso, largura de cápsula cefálica e
comprimento de asas nas maiores altitudes. Concomitantemente ao estudo de variação
morfológica, realizou-se um levantamento de parasitóides de ovos de D. maidis, durante
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quatro plantios consecutivos de milho em Piracicaba, SP. Duas espécies de parasitóides
foram identificadas: Anagrus brevíphragma Soyka (Hymenoptera, Mymaridae) e
Oligosita sp. (Hymenoptera, Trichogrammatidae). As porcentagens de ovos parasitados

no primeiro e segundo plantios foram, respectivamente, 22,4 e 33,3% para A.
breviphragma, e 62,1 e 50,0% para Oligosita sp. A quantidade de ovos de D. maidis

coletada no terceiro e quarto plantios foi muito pequena, não permitindo uma avaliação
do parasitismo. As porcentagens de parasitismo observadas sugerem que estes
parasitóides exercem um papel significativo no controle natural de populações de D.
maidis.

MORPHOLOGICAL VARIATION AMONG POPULATIONS OF D. maidis
(DeLONG & WOLCOTT, 1923)(HEMIPTERA, CICADELLIDAE) FROM SOME
LOCALITIES IN BRAZIL

Author: Charles Martins de Oliveira
Adviser: Prof. Df. João Roberto Spotti Lopes

SUMMARY

The Dalbulus DeLong genus includes 13 species distributed in the American
Continent, mainly in Mexico, its center of origin, and Central America. These leafhoppers
feed on maize (Zea mays L.) and other closely related grasses of the genus Zea L. and

Tripsacum L. (gamagrasses). Dalbulus maidis is the single species ofthe genus recorded
on maize in Brazil, and it is the vector of important maize pathogens (Mollicutes and
virus) in Latin America. This study was carried out to evaluate the morphological
variation among populations of D. maidis of different regions of Brazil, with variable
latitudes and longitudes. Leafhopper samples were collected in maize from 27 localities in
10 Brazilian states, with latitudes in the zone of 5 to 28°S and altitudes varying of 16 to
1578m. D. maidis was the only species of Dalbulus, found in the samples. Ten males and
10 females of D. maidis of each sample were evaluated with respect to size, pigmentation
and body weight. Females were always bigger and heavier than the males in a same
locality. For both sexes, there was a positive and significant correlation between the
morphological variables measured and the latitude and altitude where the specimens were
collected from. Individuais collected from higher latitudes (Southern region) are bigger,
darker and heavier than those from lower latitudes (Northeastern region). There was also
a tendency of increase in body weight, head capsule width and wing lenght at higher
altitudes. This research also included a survey of egg parasitoids of D. maidis, during
four consecutive maize plantings in Piracicaba, SP. Two egg parasitoids were identified:

Anagrus

breviphragma

Soyka (Hymenoptera,

Mymaridae)

and

Oligosita

sp.
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(Hymenoptera, Trichogrammatidae). The rates of egg parasitism in the first and second
planting were, respectively, 22,4 and 33,3% for A. brevíphragma, and 62,1% and 50%
for Oligosita sp., An evaluation of parasitism in the third and fourth plantings was not
possible because very few eggs of D. maídis were collected. The high rates of egg
parasitism observed in the field suggest this parasitoids play an important role in the
natural controI of D. maídis.

1. INTRODUÇÃO

o

milho (Zea mays L.) é atualmente um dos maIS importantes produtos

agrícolas brasileiros, constituindo-se num dos principais insumos para o segmento
produtivo (Fancelli, 1988). Dentre as várias pragas que assolam esta cultura, atualmente
tem merecido atenção a espécie Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) (Hemiptera,
Cicadellidae), vulgarmente conhecida como cigarrinha-do-milho. O ataque desta praga se
dá principalmente no início do desenvolvimento da cultura, e sua importância reside no
tàto de ser esta cigarrinha vetor de três patógenos importantes do milho, o vírus da risca
do milho ("maize rayado fino virus" -MRFV), Spiroplasma kunkelli Whitcomb et aI.
("com stunt spiroplasma" -CSS) e "maize bushy stunt phytoplasma"(MBSP), os quais são
fatores limitantes na produção de milho na América Latina (Nault, 1990). Os Mollicutes
CSS e MBSP são os principais agentes associados ao enfezamento do milho na América
Latina (Nault & Bradfute, 1979). Quando as populações são muito altas, pode também
ocorrer seca e morte de plantas jovens em função da intensa atividade de sucção de seiva
e da grande quantidade de ovos colocados nas mesmas (Marín, 1987).
Até recentemente, as doenças do milho associadas a vírus e Mollicutes
transmitidos por D. maidis tinham pouca expressão no Brasil (Kitajima et aI., 1984;
Kitajima & Nazareno, 1985) e esta praga era considerada secundária. Entretanto, a partir
de meados da década de 80 a incidência de enfezamento do milho aumentou
consideravelmente na região Centro-Sul, especialmente em plantios tardios (dezembro a
março) (Fernandes & Balmer, 1990; Silva et aI., 1991). Atualmente, o enfezamento do
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milho é considerado uma enfermidade de grande importância econômica em região onde
se cultiva o milho "safrinha"(2ª safra).
Apesar da cigarrinha-do-milho ter sido bastante estudada com relação à
bioecologia, comportamento, evolução e status como vetor de fitopatógenos em milho no
México e América Central (Heady & Nault, 1984; Triplehom & Nault, 1985; Nault,
1990; Larsen et aI., 1992; Larsen & Nault, 1994), existem poucos trabalhos sobre esta
praga na América do Sul. Fatores de mortalidade natural de D. maidis também têm sido
pouco estudados, particularmente para a fase de ovo (Gladstone et aI., 1994). Para os
estágios de ninfa e adulto são relatados predadores, como aranhas, coccinelídeos e
formigas, além de duas espécies de fungos entomopatogênicos e duas espécies de
parasitóides (Vega & Barbosa, 1990). No Brasil, não existem estudos sobre inimigos
naturais atacando D. maidis. Pouco se conhece sobre variações genéticas, morfológicas e
biológicas entre populações de D. maidis na área de distribuição desta espécie.
Apesar do gênero Dalbulus DeLong compreender 13 espécies (Nault & Styer,
1994), apenas a espécie D. maidis tem sido relatada em milho no Brasil (Menezes, 1972).
Entretanto, por ser o Brasil um país de dimensão continental, é possível que existam
variações fenotípicas e/ou genotípicas entre populações de D. maidis de diferentes
regiões do país, com possíveis implicações na biologia e comportamento deste inseto
vetor.

o

presente trabalho teve por objetivo avaliar variações morfológicas entre

indivíduos de D. maidis coletados em diferentes regiões do Brasil, em localidades com
latitudes e altitudes variáveis, e verificar a ocorrência de outras espécies do gênero
Dalbulus em milho neste país. Estudou-se também a ocorrência de parasitóides atacando

ovos de D. maidis.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. A cultura do milho (Zea mays L.)

o milho

tem como centro de origem o México, é uma planta anual, robusta,

monocotiledônea, utilizada preferencialmente como fonte alimentar e pertencente a
família das Gramíneas, subfamília Panicoidea, tribo Andropogoneae, subtribo Tripsacinae,
gênero Zea L. e espécie Z. mays, existindo ainda mais quatro espécies no gênero, que
são Z. mexicana (Schrad.), Z. perennis (Hitchcock), Z. diploperennis Iltis; Doebley &
Guzman e Z. luxurians (Durieu & Ascherson), comumente conhecidas como teosintos,
mas restritos à América Central e EUA (Fischer & Palmer, 1984).
O milho, há alguns séculos, vem sendo utilizado na alimentação humana e de

animais domésticos e, sua importância não se restringe apenas ao fato do seu grande
volume mundialmente produzido, mas também ao importante papel sócio-econômico que
representa. Na indústria, é empregado na produção de amido, óleo, farinha, produtos
químicos, rações animais e elaboração de formulações alimentícias (Pinazza, 1993).
Dentre os cereais cultivados no mundo, ocupa o terceiro lugar em produção e
área plantada, sendo precedido apenas pelo trigo e arroz. O Brasil ocupa a terceira
posição mundial em produção, respondendo por 5% do montante produzido e 10% da
área cultivada (Fornasier Filho, 1992). Os Estados maiores produtores encontram-se no
Centro-Sul do país e juntos produzem mais de 90% de toda safra brasileira
(Agrianual, 1996)

2.2. A espécie Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott)

Oman (1934) descreveu originalmente o gênero Baldulus, com B. montanus
Oman como a espécie-tipo. Ele incluiu Deltocephalus elimatus Ball em Baldulus.
Posterionnente Cicadllla maidis DeLong & Wolcott foi adicionada a Baldllllls
(Dorst, 1937). Baseando-se em diferenças na fonna da cabeça, pigóforo e edeago,
DeLong (1950), dividiu o gênero em Baldulus e Dalbulus com D. elimatus (Ball)
designada como a espécie-tipo de Dalbulus. A cigarrinha-do-milho também foi
transferida para Dalbulus, sendo D. maidis o nome válido.

Sinonímias:

Cicadula maidis DeLong & Wolcott, 1923;
Baldulus maidis Dorst, 1937;
Dalbulus (Dalbulus) maidis Linnavuori, 1959;
De acordo com Triplehom & Nault (1985), a cigarrinha-do-milho pertence à
ordem Hemiptera, familia Cicadellidae, subfamília Deltocephalinae. Encontra-se na tribo
Macrostelini, gênero Dalbulus e espécie maidis.
Além da espécie D. maidis, o gênero compreende ainda mais dez espécies que
podem utilizar como hospedeiros primários o milho, outras espécies do gênero Zea
(teosintos) e também gramineas do gênero Tripsacum L. Estas espécies são D.

quiquenotatlls DeLong & Nault, D. chiapensis Triplehom & Nault, D. grama/otes
Triplehom & Nault, D. tripsacoides DeLong & Nault, D. charlesi Triplehom & Nault,

D. guzmani DeLong & Nault, D. gelbus DeLong, D. longulus DeLong, D. guevarai
DeLong e D. elimatus (Nault, 1985, 1990). As seis primeiras espécies citadas não
utilizam o milho como hospedeiro. Recentemente mais duas espécies foram descritas, D.

cimmyti e D. ebberti, coletadas em Tripsacum e a última eventualmente em milho (Nault
& Styer, 1994).

Os adultos de D. maidis são de coloração amarelo-palha, relativamente
pequenos, 3,0 a 4,4 mm de comprimento (Nault & DeLong, 1980; Nault et aL, 1983;
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Triplehorn & Nault, 1985). As fêmeas são maiores e apresentam ovipositor em forma de
sabre, que, quando em repouso, fica na porção ventral do abdome. Os machos são
menores e apresentam abdome obtuso na porção terminal. Adultos apresentam na coroa
manchas circulares negras bem marcadas, o que permitem diferenciá-los das outras
cigarrinhas comumente encontradas na cultura do milho. Localizam-se nos ponteiros,
principalmente no interior do cartucho das plantas e são mais ativos que as ninfas (Marín,
1987). Porém, a identificação exata da espécie só é possível através da observação da
genitália masculina, auxiliada pela observação da forma do sétimo esternito da remea
(Barnes, 1954).

2.2.1. Aspectos morfológicos e biológicos

Os ovos de D. maidis são de coloração branca, com córion transparente e
medem cerca de 1,3 mm. A região do opérculo é mais delgada que o extremo posterior.
Os ovos podem ser depositados isolados, em pares ou grupos de cinco ou seis na
superfície superior das folhas (Marín, 1987). São inseridos nos tecidos da planta na
metade basal das folhas, subepidermalmente no mesófilo e em posição horizontal,
formando linhas paralelas com as nervuras; ocasionalmente são colocados nas nervuras
das folhas (Heady et al., 1985). O período embrionário é de 8 dias à 23,4°C e 83% de

u.R. (Marín, 1987).
Os caracteres mais importantes para descrição de ninfas de D. maidis são a
coloração e quetotaxia (Barnes, 1954). A ninfa I mede aproximadamente 1,0 mm; a
cabeça é triangular com os olhos compostos ovais e de coloração roxo escuro no
extremo posterior da mesma. As antenas são inseridas abaixo dos olhos, com os dois
primeiros segmentos curtos e grossos. O flagelo é setiforme e segmentado. O protórax é
mais desenvolvido do que o meso e metatórax, que são aproximadamente do mesmo
tamanho. As pernas são largas e de coloração marron-amareladas. O abdome é oval e
alargado apicalmente (Marín, 1987).A ninfa I apresenta um par de cerdas sobre à margem
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dorsal posterior do metatórax, seis cerdas na submargem posterior do oitavo tergito
abdominal e quatro cerdas na ponta do abdome (Barnes, 1954) (Figura IA). A ninfa H é
de coloração branca leitosa e mede aproximadamente 1,5 mm, sendo semelhante a ninfa
I, só que o mesotórax é emarginado e as pernas são mais desenvolvidas (Marín, 1987). A
quetotaxia do toráx é semelhante ao primeiro estádio e com um par de cerdas na
submargem dos tergitos abdominais de IH a VIH em fileiras longitudinais (Barnes, 1954)
(Figura 1B). A ninfa IH é de coloração amarela leitosa e com 2,0 mm de comprimento,
apresenta tecas alares, meso e metatórax claramente desenvolvidos (Marín, 1987) e
quetotaxia do tórax e abdome semelhante à do segundo estádio (Barnes, 1954) (Figura
IC). A ninfa IV mede aproximadamente 2,5 mm, é amarela-leitosa, com tecas alares bem
desenvolvidas alcançando o primeiro segmento abdominal (Marín, 1987), um par de
manchas bem definidas no oitavo tergito, e quetotaxia do abdome como no terceiro
estádio, porém sem o par de cerdas do tórax (Barnes, 1954) (Figura lD). A ninfa V é de
coloração amarela e mede aproximadamente 3 mm, apresenta os olhos de coloração
verde-amarelada, o meso e metatórax bem desenvolvidos e tecas alares alcançando o
segundo segmento abdominal (Marín, 1987), quetotaxia como no quarto estádio (Barnes,
1954) (Figura lE). Os estádios ninfais (I a V) têm duração de 2,0,2,0, 2,5 3,0, 3,0 dias,
respectivamente, a 23,4°C e 83%

u.R. (Marín,

1987). Tsai (1987) relatou que a média de

desenvolvimento por instar (I a V) foi de 11,6 a 33,6 dias a 10 °c, 6,3 a 13,6 dias a
15,6 °c, 2,5 a 3,8 dias a 26,7 °c e 2,4 a 4,4 dias a 32,2 oCo
A longevidade dos adultos é de 16,3 dias para machos e de 42,1 dias para
fêmeas, o período de pré-oviposição é de 8,5 dias e o de oviposição de 29,6 dias. A
fecundidade é de 128,7 ovos por fêmea à 23,4° C e 83% de U. R. (Marín, 1987). Tsai
(1987), estudando a biologia de D. maidis em quatro temperaturas diferentes, 10,0, 15,6,
26,7 e 32,2 °C, observou que machos e fêmeas têm maior longevidade a 15,7 °C e menor
a 32,2 0c. O número de ovos colocados por remeas por dia foi de 3,6 a 15.6 °C e de 14,2
a 26,7

0c. A fecundidade observada a 15, 7°C e 26,7 °C foi de 402,3

e 611,1 ovos por

fêmea, respectivamente. Este autor observou ainda diferenças de longevidade entre
fêmeas fecundadas e virgens, sendo esta de 111 dias para fêmeas fecundadas e 180 dias
para virgens a 15,6 °C, e de 45,2 dias para fecundadas e 120 dias para virgens a 26,7 0c.
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Figura 1. Estádios de desenvolvimento de Dalbulus maidis (linha

=

1,0 mm). A) ninfa I,

B) ninfa 11. C) ninfa UI, D) ninfa IV e E) ninfa V. (adaptado de Barnes, 1954).
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2.2.2. Distribuição geográfica

D. maidis é a espécie mais amplamente distribuída do gênero, conseqüência da
alta mobilidade e íntima associação com o milho cultivado (Gámez, 1982). É bastante
adaptada às regiões tropicais e subtropicais das Américas, desde o nível do mar até
montanhas elevadas como nas Serras Mexicanas e Andes Peruanos (Nault, 1985; 1990).
Entretanto, as maiores populações são encontradas em altitudes menores que 750 m
(Bames, 1954).
Oman (1948) relatou que esta espécie ocorre em grandes populações em
milho, desde o sul dos EUA até a Argentina.
D. maidis já foi relatada na Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto
Rico, EUA e Venezuela (Menezes, 1972; Triplehom & Nault, 1985).
No Brasil, Mendes (1938) citou a ocorrência de C. maidis no Estado de São
Paulo. Costa (1957) referiu-se a D. maydis (erro) como uma espécie bastante comum em
Campinas,SP. Silva et ai. (1968) assinalou a presença de D. maidis no Rio de Janeiro e
São Paulo, e Menezes (1972) relatou que dentro do gênero Dalbulus apenas esta espécie
ocorre no Estado de São Paulo.

2.2.3. Plantas hospedeiras

A maior parte das pragas do milho tem ampla gama de hospedeiros e tem
adotado estes desde os tempos pós-Colombianos. Uma exceção é a cigarrinha-do-milho,
D. maidis, cuja a origem pode ser traçada em Zea sp., espécie próxima do milho. A
utilização do milho como hospedeiro por D. maidis, suspeita-se ter ocorrido quando o
milho foi primeiramente domesticado a partir desta espécie próxima (Nault, 1990).
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Adultos de D. maidis têm sido coletados em espécies de Tripsacum no final do
ciclo do milho; com a maturação dos campos e a seca das folhas, as cigarrinhas são
forçadas a congregarem para as folhas de Tripsacum (Nault, 1990). D. maidis pode ser
encontrada em T pilosum Scribner & Merrill (erroneamente registrado como T
lanceolatllm Ruprecht & Fournier), Z. diploperennis, Z. perennis, Z. mays spp. mexicana

(raça chalco), Z. luxlIrians, T dactyloides (L.), porém é mais raramente encontrada em
Tripsacllm sendo mais comum em milho e nos teosintos (Nault & DeLong, 1980; Nault

et aI., 1983).
Em nosso país, D. maidis tem sido registrada em milho e eventualmente em
outras gramíneas (Costa, 1957; Silva et al., 1968), no algodoeiro (Mendes, 1938; Silva et
aI., 1968) e na batatinha (Silva et aI., 1968). Em levantamento realizado em Sete
LagoaslMG, observou-se que 90% das cigarrinhas coletadas em milho e 30% das
coletadas em sorgo eram da espécie D. maidis (Waquil, 1988; Waquil & Fernandes,
1992), e que esta cigarrinha constitui 93% dos espécimes encontrados no cartucho
(Waquil, 1988).

2.2.4. Época de ocorrência

Adultos de D. maidis se estabelecem em "seedlings" de milho e são capazes de
manter altas populações durante todo o ciclo do milho (Todd et al., 1991). São
abundantes no final do verão (Gordon et al., 1985; Nault, 1985), desaparecendo do
campo quando o milho amadurece (Nault, 1990). Altas densidades populacionais (mais
de 30 indivíduos por planta) podem ser encontradas entre os meses de outubro e
novembro na América Central, México e Caribe (Gladstone et aI., 1994).
As maiores populações de D. maidis, no México, coletadas em cartões
adesivos, são registradas nos meses secos entre outubro e março (Larsen et aI., 1992). As
populações são menores de março até o final da estação chuvosa, havendo um
crescimento populacional de verão, em setembro. Isto sugere que a população desta
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cigarrinha cresce a medida que as plantas de milho se desenvolvem, e o pico populacional
se dá quando as plantas estão maduras, havendo assim um sincronismo marcante entre as
populações de D. maidis e a fenologia do milho (Todd et aI., 1991).
Não se sabe como D. maidis sobrevive durante o inverno no México. Sabe-se
que não utiliza espécies do gênero Zea como hospedeiro de entressafra e recentemente
descobriu-se que não permanece nos restos culturais de milho (Larsen et aI., 1991).
Indivíduos são observados em campos de milho irrigados de baixas altitudes, e
aparentemente atravessam este periodo como adultos. É no estágio adulto que surgem os
indivíduos de D. maidis nas primeiras plantações de milho, no inicio da estação chuvosa
(Larsen et aI., 1991).
No Brasil, a cigarrinha D. maidis aparece nos plantios normais a partir de
outubro, e sua população aumenta nos plantios tardios (safrinha) (Fernandes & Balmer,
1990; Silva et aI., 1991). Na região de Sete LagoaslMG, o pico populacional desse inseto
se dá nos meses de março e abril, aumentando a possibilidade da ocorrência do
enfezamento do milho safrinha (Waquil & Fernandes, 1992). Waquil & Fernandes (1994)
observaram uma densidade média desta cigarrinha de 1 adulto/planta de milho durante
todo ano, exceto nos meses de março e abril quando a densidade média ultrapassou 10
adultos/planta. Em cultivos irrigados pode ser encontrada durante todo ano.

2.2.5. Importância econômica

Embora possa causar dano direto pela sucção de grandes quantidades de seiva
da planta, ação tóxica da saliva e propiciar, pela excreção, um meio de cultura favorável
ao desenvolvimento de fungos (Bushing & Burton, 1974; Nault et aI. 1983) D. maidis é
muito mais importante como vetor de patógenos do milho. Pode causar grandes perdas
por transmitir o vírus da risca do milho ("maize rayado fino virus"-MRFV) e os principais
patógenos associados ao enfezamento do milho, Spiroplasma kunkelli Whitcomb et aI.
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("com stunt spiroplasma"-CSS) e "maize bushy stunt phytoplasma" (MBSP) (Nault,
1980, 1990; Nault & Madden, 1985).
Coletivamente, MRFV, CSS e MBSP são os principais fatores limitantes para a
produção de milho na América Latina (Nault & Bradfute, 1979). Em anos de alta
incidência de enfezamento e MRFV, mais da metade da produção de milho é perdida nas
principais regiões produtoras da Nicarágua (Nault, 1990). Na América do Sul, colheitas
inteiras são perdidas devido a estas doenças nos vales andinos do Peru, e o aumento na
produção de milho na América Latina vai depender do controle desta praga a curto prazo
(Nault et aI., 1981) . Na América Central, as perdas causadas por MRFV podem atingir de
40% a 50% em peso de espigas para as variedades mais tolerantes e até 100% em
plantações no início do desenvolvimento (Gámez & Leon, 1985). Estes patógenos podem
também ocasionar danos sérios em milho no Sul dos EU A, particularmente em culturas
de inverno da Flórida (Bradfute et aI., 1981).
Apesar de ter sido relatada a presença de MRFV no Ceará, e na Amazônia
(Kitajima et aI., 1979; Lima & Gámez, 1982) e de enfezamento do milho em Pernambuco
(Costa & Kitajima, 1973), problemas mais sérios com estas enfermidades no Brasil têm
sido registrados na região Centro-Sul.
Na região Sudeste, estas moléstias são de ocorrência comum no Estado de São
Paulo, principalmente nos plantios de inverno, onde já foram observadas culturas com até
60% de infecção por MRFV e com incidências elevadas de enfezamento (Costa et aI.,
1971; Silva et aI., 1991). Em Minas Gerais, estas doenças são mais sérias no Triângulo
Mineiro nos meses de janeiro e fevereiro sob condições de irrigação. Na região de
Uberaba/MG, observou-se a incidência de enfezamento em até 100% das plantas numa
área de 60 ha, cuja produção foi nula (Oliveira et al., 1995). No caso de vírus da risca,
Waquil et aI. (1996), registraram na safra 94/95 em dois ensaios nacionais em Sete
Lagoas, para híbridos comerciais susceptíveis, uma incidência desta doença de até
96,00% e a severidade dos sintomas de 53,33%, com estimativas de redução no peso dos
grãos da ordem de 28,64%, mostrando que uma parcela significativa dos híbridos
comerciais são sensíveis ao MRFV, e que esta doença pode causar consideráveis perdas
na produção. Na região Centro-Oeste, o enfezamento tem ocorrido com maior freqüência
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em Góias (Fernandes & Balmer, 1990). Em ItumbiaraJGO, a avaliação de 32 híbridos
comerciais, mostrou diferenças significativas quanto a frequência de plantas com
sintomas de enfezamentos pálido e vermelho, que variou de O a 25% e O a 47% para estas
doenças, respectivamente (Oliveira et aI., 1995). Na região Sul, principalmente no
Paraná, a severidade do enfezamento do milho tem aumentado anualmente em
decorrência da safrinha, plantada de dezembro a março (Fernandes & Balmer, 1990;
Kitajima & Nazareno, 1985). No Paraná, foi registrada urna maior incidência de MRFV
em plantios tardios, chegando a atingir níveis de 25%, associada a urna alta população de
D. maidis, corno conseqüência do plantio escalonado de cultivares suscetíveis por mais

de oito meses (Kitajima & Nazareno, 1985).
A despeito destas moléstias ocorrerem com maIOr severidade apenas em
plantios tardios (safrinha), alterações de alguns fatores epidemiológicos, corno mudanças
de variedades, introdução de outras culturas, aparecimento de raças ou espécies de
vetores mais eficientes e plantas hospedeiras suscetíveis, poderão fazer com que estes
fitopatógenos possam vir a causar perdas signíficativas à cultura do milho no Brasil
(Kitajima & Nazareno, 1985).
A literatura nacional específica sobre D. maidis e os fitopatógenos a ela
associada é bastante escassa. Kitajima & Costa (1972) observaram através de
microscopia eletrônica, a presença de corpúsculos pleomórficos do tipo micoplasma
(= fitoplasma) tanto em tecido do milho corno de órgãos de D. maidis. Estes corpúsculos

estavam localizados nos vasos crivados das plantas, no tubo digestivo, músculos, túbulos
de Malpighi, epiderme, gânglio nervoso, glândula salivar e tecido adiposo do vetor, sendo
morfologicamente iguais em ambos. Estudos de microscopia eletrônica revelaram
também a presença de partículas virais semelhantes a MRFV em vários órgãos e tecidos
de D. maidis e de plantas de milho, sem que, no entanto, estas partículas apresentassem
efeitos citopatológicos sobre o vetor (Kitajima et aI., 1976; Kitajima & Gámez, 1983).
Utilizando testes de ELISA e peR, Oliveira et aI. (1995) constataram a presença de
espiroplasma e fitoplasma em plantas com sintomas de enfezamento pálido e vermelho
provenientes de ItumbiaraJGO.
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2.2.6. Inimigos naturais

Por ser o milho um dos principais produtos de agricultores de baixa renda, é
necessário que se busque métodos menos onerosos de manejo de D. maidis e dos
patógenos por ela carregados, como o uso de variedades resistentes (Shurtleff, 1982),
métodos culturais incluindo mistura varietal (Power, 1987), densidade de plantio e
controle de plantas daninhas (Power, 1989), além de parasitóides e predadores (Vega &
Barbosa, 1990; Vega et al., 1991). Perfecto (1991), observou que a presença de formigas
dos gêneros Solenopsis Westwood e Pheidole Westwood atuam sobre populações de D.
maidis causando mortalidade e desalojamento.
Algumas pesquisas têm sido feitas no sentido de se descobrir e potencializar o
uso de parasitóides no controle desta praga. Vega et aI. (1991) registraram a presença de
Pipunculidade (Diptera) como parasitóide de adultos de D. maidis no México, sendo a
espécie identificada como Eudorylas (Metadorylas) absonditlls. Quezada (1979)
observou o parasitismo por Agonatopus sp. (Hyrnenoptera: Dryinidae) em EI Salvador.
Insetos parasitados por driinídeos apresentaram abdome extremamente volumoso, cerca
de duas vezes o tamanho do abdome de insetos não parasitados. Moya-Rayagoza &
Trujillo-Arriaga (1993) assinalaram a presença de Dryinidae parasitando quatro espécies
de Dalblllus, sendo que Gonatopus bartletti Olmi foi encontrado parasitando D. maidis.
O parasitismo por driinideos foi registrado em altitudes entre 680 a 2000 m no México, a
uma porcentagem menor que 6%. A despeito desta baixa taxa de parasitismo, os
driinídeos têm bom potencial como agentes de controle biológico, pois além do
parasitismo em si, eles também afetam os órgãos reprodutivos do hospedeiro (castração)
(Fenton, 1918) e as remeas são predadoras (Jervis & Kidd, 1986).
Quanto aos parasitóides de ovos de D. maidis, poucos estudos têm sido feitos.
Marin (1987) registrou no Peru taxas de parasitismo por Anagrusjlaveolus Waterhouse
(Hymenoptera, Mymaridae) de 38,6, 42,6, 54,8, 33,6, 10,6 e 4,2%, para os meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, respectivamente. Gladstone et aI. (1994)
assinalaram a presença de

dois microhimenópteros parasitóides, Anagrus sp.
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(Mymaridae) e Paracentrobia sp. (Trichogrammatidae) em ovos de D. maidis coletados
na Nicarágua. As duas espécies ocorreram aproximadamente em igual número. A taxa de
parasitismo para ambas as espécies foi de 77% aos 22 dias após a emergência das plantas,
quando o número de ovos de D. maidis foi máximo, atingindo 93% aos 36 dias após a
germinação das plantas quando a densidade de ovos começou a declinar.
A ocorrência de elevado parasitismo de ovos é contrária à hipótese expressa
por Heady & Nault (1984) de que os microfilamentos presentes em ovos de cigarrinhas
funcionariam como proteção contra parasitóides. Os microfilamentos formam-se entre 48
a 72 horas após a oviposição e esta janela é suficiente para que a fêmea do parasitóide
localize e oviposite no hospedeiro. A presença dos microfilamentos parece não interferir
no desenvolvimento do parasitóide (Gladstone et aI. 1994).
A literatura sobre parasitóides de ovos de cigarrinhas e de outros hemípteros é
relativamente abundante, principalmente com relação a família Mymaridae, que são
insetos diminutos (0,2 a 1,5 mm) com antenas excepcionalmente longas, apresentando
pêlos longos no perímetro das asas. Os rnimarídeos são importantes inimigos naturais de
muitas pragas agrícolas existindo várias espécies que foram introduzidas com sucesso no
controle

de

pragas

(Clausen,

1978;

Meyerdirk

&

Moratório,

1987).

Os

microhimenópteros da família Trichogrammatidae também se destacam como parasitóides
de ovos. Os tricogramatídeos são insetos de pequeno porte (0,2-1,5 mm) e com tarsos
trissegmentados. Com raras exceções, são parasitóides gregários ou solitários de ovos
(Pinto & Stouhamer, 1994).
Existem vários exemplos de parasitismo de ovos de cigarrinhas por estes dois
grupos de microhimenópteros. Espécies não identificadas do gênero Anagrus foram
registradas parasitando Nilaparvata lugens (Stal), Hydrellia wirthi Korytkowski e

Tagosodes orizicolus (Muir) em arroz (Katanyukul, et aI., 1982; Moreno et aI., 1994),
Tettigella viridis Linne em amora (Miura & Yakano 1987) e Deois jlavopicta (StaI) em
pastagens (Pires et aI., 1993). Anagrus atomus (L.) foi relatado parasitando ovos de

Empoasca vitis Goethe em uva (Picotti & Pavan, 1991) e de Zyginia jlammigera
(Fourcroy) e E. decedens Paoli em pêssego (Viggiani et aI., 1992). A. epos Girault é um
eficiente agente de controle biológico de Erytroneura elegantula Osborn em uva (Dout
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& Nakata, 1965; Dout & Nakata, 1973; Kido et al., 1983; Willians, 1984) e de Prokelisia

marginata (Van Duzze) (Cronin & Strong, 1990). A. flaveolus foi assinalado como

parasitóide de E. kraemeri (Ross & Moore) em feijão (Pizzamiglio, 1979) e de D. maidis
em milho no Peru (Marin, 1987) Finalmente, A. giraultÍ Crawford foi observado em ovos
de Circulifer tenellus (Baker) e espécies de

Empoasca em beterraba (Meyerdirk &

Hessein, 1985).
Oligosita Walker é o segundo maior gênero, em número de espécies, dentro de

Trichogrammatidae (Pinto & Stouhamer, 1994). Este gênero é assinalado parasitando N.
lugens em arroz (Manjunath et al., 1978; Chelliah & Heinrichs, 1980; Katanyukul, et ai.,

1982, Vungsilabutr; 1981, Shankar & Baskaran, 1986) e T viridis em amora (Miura &
Yakano, 1987). A espécie

o.

munÍciae Viggiani apresentou-se como um parasitóide

eficiente de Numicia viridis Muir em cana de açúcar (Camegie, 1981). Altos índices de
parasitismo também foram relatados para
nÍveosparsus (Leth.) e

o.

idioceri Viggiani em ovos de Chunrocems

o. phaneropterae Viggiani em ovos de Phaneroptera nana nana

Fieber (Viggiani, 1981).

2.3. Polimorfismo

o fenômeno de variação morfológica em insetos face a alterações ambientais é
bastante comum, havendo muitos insetos que exibem padrões estacionais de alterações de
cor e/ou de estruturas de seus corpos e asas. Estas alterações geralmente auxiliam
processos fisiológicos tais como dormência, termorregulação durante periodos de
atividades de crescimento, reprodução, e outras formas de adaptações a fatores
estacionais do ambiente (Tauber et al., 1986). Juntas, estas alterações compreendem o
polimorfismo, que é definido como uma repetição anual de padrões de alteração do
fenótipo de algumas espécies e é controlado por um ou mais fatores ambientais
estacionalmente recorrentes, e em geral, é uma adaptação de insetos que não apresentam
diapausa, principalmente nos trópicos (Tauber et al., 1986, Moran, 1992). Müller (1979)
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ressaltou que as diferenças existentes entre o inverno e o verão causam alterações não só
nas características fisiológicas dos insetos como também em suas características
morfológicas, como tamanho, forma e padrão de cor, e em primeira instância formas
estacionais poderiam ser consideradas como espécies distintas.
O polimorfismo tem sido examinado para muitos insetos, em especial para
mariposas, borboletas, cigarrinhas, percevejos e ortópteros. É interessante notar que o
polimorfismo estacionai em borboletas e outros insetos é controlado pelo mesmo grupo
de fatores que controlam a dormência (Tauber et aI., 1986). Geralmente, o fator primário
de controle é o fotoperíodo. Em muitas situações o fotoperíodo tem ação interativa com
a temperatura, e em uns poucos casos, em especial próximo ao equador, temperatura
e/ou umidade aparecem como dominantes (Tauber et aI., 1986). Muitos insetos têm
desenvolvido a habilidade para perceber os sinais ambientais das alterações estacionais, e
respondem a estes sinais submetendo-se a modificações fisiológicas, comportamentais e
morfológicas específicas, que os preparam para enfrentar as condições adversas (Tauber
et aI., 1986). As alterações que ocorrem nos insetos podem ser a causa ou o fator de
contribuição no ciclo populacional dos mesmos (Leonard, 1970).
O tamanho do adulto de cigarrinhas mostra-se influenciado por fatores
ambientais que atuam durante o estágio ninfal, tais como temperatura, fotoperíodo,
condição da planta hospedeira (Harrison, 1980), e também a variabilidade genética do
próprio hospedeiro. Larsen & N ault (1994) relataram influência de condições ambientais
no tamanho, peso e pigmentação de adultos de cigarrinhas do gênero Dalbulus. Para
cinco espécies de Dalbulus estudadas, temperaturas baixas, dias curtos e planta
hospedeira no estágio maduro resultaram em um incremento no tamanho, peso e
pigmentação dos adultos. Este incremento pode ter sido resultado de uma taxa de
desenvolvimento mais lenta em temperaturas mais baixas, permitindo um tempo maior
para alimentação e subseqüente crescimento (Larsen & Nault, 1994). Esta mesma relação
também foi verificada para a cigarrinha E. fabae (Harris) (Simonet & Pienkowski, 1980)
e para a cigarrinha Graminella nigrifrons (Forbes) (Larsen et aI., 1990). O estado
fisiológico da planta hospedeira é outro fator importante que pode determinar o
desenvolvimento morfológico em Hemiptera-Auchenorrhyncha. Em afideos, a condição
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da planta hospedeira é importante na regulação do desenvolvimento de asas (Hille Ris
Lambers, 1966). Já no caso da cigarrinha P. marginata, o tamanho das asas é
influenciado pela condição da planta hospedeira combinada com outros fatores (Denno et
ai., 1985).

Stirellus bic%r (Van Duzee), conhecida como uma das cigarrinhas maiS
coloridas das regiões central e leste dos EUA, e S. obtutus (Van Duzee). considerada
uma espécie simpátrica próxima de S. bico/ar, são na verdade duas formas variantes, de
verão e de inverno, de uma mesma espécie, cuja variação da coloração é induzida pelo
fotoperíodo (Whitcomb et aI., 1972). Pontia occidentalis Reakirt apresenta uma varíação
significativa na coloração de asas e na sobrevivência, quando criada em condições de
verão e inverno (Kingsolver, 1995). A cigarrinha D. maidis criada em laboratório, sob
condições de inverno, mostrou-se mais pigmentada do que aquelas criadas em condição
de verão, chegando a exibir até sete manchas na cabeça, sendo que o normal da espécie
são apenas duas (Larsen & Nault, 1994). Isto se explica pelo fato desta espécie ser
submetida a baixas temperaturas em altas altitudes durante o inverno (Larsen & Nault,
1994). Há uma correlação positiva entre o aparecimento de formas escuras e altitudes
elevadas para a cigarrinha Eupteryx urticae (F abr.), sugerindo que a temperatura,
influenciada pela altitude, seja o fator mais importante na indução do aparecimento destas
formas (Stewart, 1981).
Fields & McNeil (1988) notaram uma variação marcante na coloração dos
pêlos de lagartas de Ctenucha virginica (Esp.), sendo que as lagartas coletadas na
primavera e outono mostraram-se mais escuras do que as coletadas no verão. Estas
alterações na coloração representam uma adaptação para a termorregulação larval,
permitindo que as lagartas, por serem mais escuras, absorvam mais radiação solar e
continuem se alimentando nos períodos frios, mesmo que a temperatura ambiente
permaneça abaixo de sua temperatura base.
Em certos grupos de insetos, as espécies exibem polimorfismo que afeta a
habilidade de vôo. Variações no tamanho das asas e no desenvolvimento dos músculos de
vôo são os exemplos mais óbvios (Harrison, 1980).A cigarrinha Javesella pellucida
(Fabr.) (Delphacidae) mostra uma variação significativa no tamanho das asas entre duas
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gerações anuais. A proporção de indivíduos com asas longas é maior na segunda geração
e estas diferenças são provavelmente devido a tàtores ambientais distintos nas diferentes
estações do ano (Wallof, 1971). Diferenças significativas também foram observadas para
D. maidis, onde indivíduos criados em condições de inverno apresentaram asas maiores
do que aqueles criados sob condições de verão (Larsen & Nault, 1994).
Os insetos também podem exibir variações fisiológicas, comportamentais e
morfológicas, ao longo de gradientes de latitude e altitude. Variações morfológicas ao
longo de um gradiente de latitude têm sido bastante estudadas para alguns grupos de
insetos (Lindsey, 1966; Brown & Lee, 1969; McNab, 1971; Murphy, 1985).
O modelo de Masaki (1986) prediz que o comprimento do ovípositor do
gafanhoto Allonemobius socius (Scudder) toma-se maior com o incremento da latitude
no hemisfério norte. Mosseau & Roff (1995) observaram uma correlação positiva entre
altitude e o tamanho do ovípositor de A. socius e a profundidade de deposição dos ovos,
sugerindo que ovos depositados mais profundamente teriam maior sobrevivência em
locais mais frios, como nos locais de maiores latitudes e altitudes, porém Bradford et aI.
(1993) não encontraram esta correlação. A coloração exibida pela cigarrinha Philaenus
spumarius (L.) na Noruega, Suécia, Finlândia e EUA, mostra-se correlacionada com a
latitude e altitude de coleta (Boucelham & Raatikainen, 1987; Boucelham et aI, 1988).
Bitner-Mathé et aI. (1995) evidenciaram uma alta correlação entre a venação
de asas de Drosophila mediopunctata (Dobzhansky & Pavan) e a altitude de coleta das
mesmas, e verificaram que a interação genótipo-ambiente é o componente principal desta
alteração; porém esta correlação inexiste para tamanho das asas, que como relatou
Tantawy (1964), varia com a temperatura.
Os gradientes de latitude e/ou altitude podem levar à variações não só
morfológicas, como também genéticas, via pressão de seleção. No gafanhoto Caledia
captiva (Fabr.) uma variação de latitude ao longo de 1500 km, concorre para uma
complexa e sistemática alteração do genótipo. Estas alterações envolvem variações na
posição do centrômero de todos os cromossomas, produzindo dois genomas distintos nos
dois extremos do gradiente, sugerindo uma seleção adaptativa de cada população ao
ambiente em que se encontra (Shaw et aI., 1988). Em estudos realizados com
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Trimerotropis pallidipennis (Burm.) na Argentina, encontrou-se uma alta correlação

entre a altitude e a freqüência de inversão cromossômica, sugerindo que a altitude e/ou
variáveis correlatas, como a temperatura, saturação de oxigênio, pressão atmosférica,
exercem pressões seletivas diferenciais sobre estes genes (Confalonieri & Colombo,
1989).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Obtenção de amostras de cigarrinhas

Coletas de cigarrinhas em milho foram efetuadas em 27 localidades de 10
Estados brasileiros, desde a região Sul até a região Nordeste, com latitudes na faixa de 5
a 28 oS, e altitudes variando de 16 a 1578 m. A maioria das coletas foi realizada no
outono e verão, com exceção das coletas de GuaÍra/SP e Bonito/MS que foram efetuadas
na pnmavera, e de IpanguaçuIRN, PetrolinaIPE e JuazeirolBA, efetuadas no inverno
(Tabela 1).
As cigarrinhas foram coletadas com rede entomológica, através de batidas
sucessivas da mesma sobre as plantas de milho, e também com o uso de aspirador bucal,
coletando-se os espécimes diretamente do cartucho das plantas. O material coletado foi
etiquetado e conservado em frascos contendo álcool 70%, e posteriormente trazidos ao
Departamento de Entomologia da ESALQIUSP, para a triagem em laboratório, sob
microscópio estereoscópico.
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Tabela 1. Localidades de coleta de cigarrinhas em cultura de milho (Zea mays).
Localidades.':" . ::.. ":_::,Coletores
,
~

-,": :\::~?(.~~;:,:::_;'::: >_~ :"',"_.:-

,,'.0.··

Datas de
"coletâ'

IpanguaçuIRN

Oliveira, C. M
191VIII11996
Ceará-MirimIRN
Araújo, E. L.
17/I/1996
Lagoa GrandelPE
Presoti, L.
19/I/1996
PetrolinalPE
Oliveira, C. M.
231VIII11996
JuazeirolBA
Oliveira, C. M.
221VIII11996
09N/1995
Barreiras/BA
Waquil, 1. M
BrasilialDF
Ferreira, D. N. M
10/I/1996
Rio VerdelGO
Oliveira, C. M.
081XII/1995
Alves, E. O.
ltumbiara/GO
29N/1996
Sete lagoasIMG
Waquil, 1. M.
19/ V/1995
Oliveira, C. M.
05/I/1996
Divinópolis/MG
GuaíralSP
Oliveira, C. M
061XI/1995
FrancalSP
Oliveira, C. M.
26/11/1996
AnastáciolMS
Fernandes,M. II U. 04/I/1996
Passos/MG
Oliveira, C. M.
231IlI/1996
27111/1996
Brodowski/SP
Oliveira, C. M.
LavraslMG
Belchior, G. S.
09/I/1996
CravinhoslSP
Oliveira, M. S.
12N/1995
Bonito/MS
Oliveira, C. M
02001995
08/1V/19%
Poços de CaldaslMG Oliveira, C. M
061IlI/19%
PiracicabalSP
Oliveira, C. M
0311V/19%
Campos do Jordão/SP Oliveira, C. M
JacarezinholPR
Fustioni, R
04N/19%
271111/19%
ArapongaslPR
Tironi, P.
Oliveira, C. M.
121IlI/19%
ToledolPR
Oliveira, C. M.
131IlI/19%
CastrolPR
181XII/1995
Chapecó/SC
Milanez, 1. M.

Altitudes "
Latitudes
. ·!§f'·'······ '. ~mf">'"
5°30'
5° 39'
9°07'
9° 23'
9°24'
12° 09'
15°47'
Ir 47'
18° 25'
19° 27'
20°08'
20° 18'
20° 32'
20° 34'
20° 43'
21° 00'
21°14'
21° 20'
21° 24'
21° 50'
22° 43'
22° 44'
23° 09'
23°25'
24° 45'
24° 47'
2r06'

16
61
355
377
372
439
1159
800
320
771
672
490
1010
160
728
849
918
782
350
1186
540
1578
435
816
547
1005
400

Temperatu~

. "'c~r
27,0
28,0
26,4
26,3
26,3
25,0
20,0
24,0
19,0
21,3
23,0
20,0
19,9
21,0
23,0
20,0
18,5
19,0
22,0
17,0
21,1
13,3

19,8
16,8
16,4

3.1.1. Identificação taxonômica

Para a identificação do gênero Dalbulus DeLong foram utilizados caracteres
morfológicos externos. Como a presença ou não de manchas circulares negras na cabeça
(Figura 2A), o número de células anteapicais na asa anterior e apicais na asa posterior
(Figura 2B) e a presença de macrossetas na cápsula genital.
A identificação específica procedeu-se mediante o exame do sétimo esternito da
remea , e principalmente pelo exame da genitália masculina.
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Figura 2. Medições feitas em adultos da cigarrinha-do-milho Da/bu/us maidis
(linha = 1,0 mm): A) distância interocular, B) comprimento da segunda célula
mediana da asa anterior (comprimento de asa), C) comprimento do
ovipositoL Setas indicam duas células anteapicais na asa anterior e quatro
células apicais na asa posterior.

Para a preparação da genitália masculina segulU-se o método descrito por
Menezes (1972).Primeiramente os abdomes eram removidos com o auxílio de estiletes e
pinças e colocados individualmente em pequenos tubos de vidro numerados e tratados
com solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10%, aquecida à ebulição por
aproximadamente três minutos. Eram efetuadas observações periódicas do material
durante este tempo, para se evitar o risco de perda da peça por excesso de tratamento
com o mordente. Após o tratamento, os abdomes eram lavados em água destilada e
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colocados em fenol para remoção do tecido gorduroso, por tempo variável de acordo
com a condição de cada espécime. Em seguida, os abdomes eram colocados em uma
lâmina contendo uma gota de glicerina, onde procedeu-se o exame do material "in toto",
sob microscópio estereoscópico, usando-se apenas dois estiletes para facilitar a
orientação da peça (Menezes, 1972). Por ser a genitália masculina desta espécie, em
geral, bem quitinizada, não foi necessário o uso de corantes.

3.2. Avaliação morfológica de espécimes de Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott)

Dez machos e 10 fêmeas de D. maidis de cada localidade foram selecionados,
ao acaso para avaliações de peso, pigmentação e tamanho de determinadas partes do
corpo, aqui chamados de variáveis morfológicas, seguindo-se a metodologia adotada por
Larsen & Nault (1994).
Com o auxílio de um medidor digital de cápsula cefálica (mostrador Wild
MM5 235 e ocular Wild Typ. 325400) acoplado a um microscópio estereoscópico, foram
realizadas, para cada espécime, medições (em mm) da distância interocular para largura
de cápsula cefálica (Figura 2A), do comprimento da segunda célula mediana da asa
direita e esquerda para comprimento de asa (Figura 2B), e do comprimento do ovipositor
medido desde a porção escavada do sétimo esternito até o ápice do ovipositor
(Figura 2C).
Avaliou-se a intensidade de pigmentação do abdome como uma medida da
coloração total do corpo. A coloração é a combinação de três componentes: intensidade,
matiz e saturação (Judd & Wyszecki, 1952). Intensidade, também conhecida como brilho,
é a quantidade total de luz refletida dentro de uma faixa de comprimento de onda; matiz,
comumente chamado de cor, é determinado pelo comprimento de onda dominante, e
saturação ou croma, é o espectro puro de luz refletida (Todd et al., 1990).
Para as medidas de pigmentação, as cigarrinhas foram retiradas do álcool 70%,
colocadas sobre papel filtro para se drenar o excesso do fixador, tendo em seguida as

suas asas removidas para expor a pigmentação dorsal do abdome desde o terceiro até o
quinto segmento. Grupos de cinco indivíduos, separados por sexo, eram colocados sobre
uma lâmina microscópica com um pouco de glicerina, para mantê-los na posição dorsal,
sendo fotografados com filme de slide (Fuji RDP II asa 100). A intensidade de
pigmentação de cada espécime era avaliada de forma indireta, projetando-se o slide em
uma sala escura a uma distância de 3,5 metros da tela e ai, 70 metros de altura, por um
projetor de slides (Kodak Ektagraphic UI A Carrossel Projetor-Audio Visual 85-150 mm
Zoom f/3,5), e medindo-se a intensidade luminosa (em IJE

S-I

m-2 ) transmitida através da

imagem do abdome, em cada slide. A intensidade de luz era medida através de um
fotômetro modelo LI-189 (LI-COR Inc., Lincoln, NE 68504) equipado com um sensor
tipo Quantum modelo LI-190SA (LI-COR Inc., Lincoln, NE 68504). O sensor era
posicionado sobre a imagem projetada do abdome na tela, com a fotocélula voltada para
o projetor. Quanto maior a pigmentação do abdome, menor a intensidade de luz
transmitida. Desta forma a intensidade de luz transmitida representa uma medida indireta
da intensidade de pigmentação do exoesqueleto dos espécimes.
Em seguida os mesmos espécimes foram pesados individualmente em balança
elétrica com precisão de 10-5 g, após terem sido secos por 3 dias em estufa a 80° C
obteve-se, desta forma, o peso seco do corpo de indivíduos desprovidos de asas.
Com os dados médios de tamanho (distância interocular, comprimento de asas
e ovipositor), pigmentação e peso foi realizada a análise dos dados utilizando-se o
software estatístico Statistical Analysis System V. 6.08 (SAS Institute, 1993).
Para verificar a diferença entre os sexos, realizou-se uma análise univariada,
das variáveis morfológicas acima citadas, e utilizando como covariável o número de
indivíduos

por

amostra.

Em

seguida

realizou-se

uma

análise

de

variância

multidimensional (MANOVA) combinado-se todas as variáveis morfológicas, e usandose os testes de Lambda de Wilks, traço de Pillai, traço de Hotelling-Lawley e maior raiz
característica de Roy ao nível de 0,05 de probabilidade (Gomes, 1990; SAS Institute,
1993).
Para cada sexo separadamente, foi feita uma análise de correlação entre cada
uma das variáveis morfológicas e a latitude e altitude das localidades de coleta. Foi
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também realizada uma análise de correlação canônica (SAS Institute, 1993) entre o
conjunto das variáveis morfológicas e o conjunto de variáveis ambientais (latitude e
altitude). A correlação canônica foi testada através dos mesmos testes multivariados
usados para diferença entre os sexos.
Para o agrupamento das populações de D. maidis de cada localidade, segundo
a semelhança morfológica, foi realizada uma análise de "Cluster" (SAS Institute, 1993),
utilizando-se o conjunto de todos as variáveis morfológicas.

3.3. Levantamento de parasitóides de ovos de D. maidis

A ocorrência de parasitóides de ovos de D. maidis foi monitorada em quatro
plantios consecutivos de milho em talhões de 20 linhas de 20 m, na Fazenda Areão, no
município de Piracicaba, SP, plantados em dezembro de 1995, fevereiro, março e maio de
1996.
Para o levantamento de parasitóides de ovos, foram realizadas amostragens
semanais de folhas de 40 plantas de milho no talhão experimental, a partir da primeira
semana após a germinação até o florescimento das plantas. As plantas eram amostradas
aleatoriamente, seguindo-se um caminhamento em "X" no talhão. De cada planta
amostrada era retirada a terceira folha completamente expandida abaixo do cartucho, a
qual apresentava ovos de D. maidis em estágio adiantado de desenvolvimento (Gladstone
et aI. 1994). Em seguida, as folhas eram levadas para o laboratório onde procedeu-se a
separação e contagem dos ovos de D. maidis sob microscópio estereoscópico. Os ovos
encontrados eram retirados das folhas com o auxílio de estiletes e pinças e emergidos em
uma solução de hipoclorito de sódio 3% para se evitar contaminação por fungos. Após
lavagem com água destilada, os ovos eram incubados em placa de Petri forrada com
papel filtro umedecido e vedada com fita adesiva para se evitar dessecação. Adicionandose um pouco de água destilada sempre que necessário.
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As placas eram mantidas à temperatura ambiente, sendo diariamente avaliadas
quanto ao número de ninfas eclodidas e de parasitóides emergidos. Os parasitóides
adultos eram acondicionados em frascos contendo álcool 70% e etiquetados.
As espécies de parasitóides foram identificadas pelo Df. John D. Pinto e Df.
Serguei Triapitsin (Department of Entomology, University of Califomia, Riverside,
Califomia 92521 USA) e pelo Df. John Huber (Crop Protection Division-ECORC, K. W.
Neatby Building, C. E. F., Ottawa, ON, K1A OCE, Canadá).
Espécimes "vouchers" de D. maidis foram depositados no Museu de
Entomologia do Departamento de Entomologia da ESALQIUSP.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. O gênero Dalbulus DeLong no Brasil

Com base no levantamento realizado nas 27 localidades (Tabela 1 e Apêndice 3),
verificou-se que Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) é a única espécie do gênero
Dalbulus ocorrendo em milho no Brasil. D. maidis representou em média 74% de um
total de 1103 espécimes de cicadelídeos analisados de 17 localidades de coleta. Esta
espécie foi encontrada também em sorgo, de amostras provenientes de Sete LagoaslMG,
porém em porcentagem bem menor (cerca de 15%), semelhante às freqüências
registradas previamente por Waquil (1988) e Waquil & Fernandes (1992). Em amostras
coletadas em capim-braquiária e capim-marmelada, também provenientes de Sete
LagoasIMG, não foram encontradas cigarrinhas do gênero Dalbulus.
D. maidis já havia sido relatada como a única do gênero Dalbulus no Estado de São
Paulo por Menezes (1972) e também por Mendes (1938) e Costa (1957). Silva et aI.
(1968) assinalaram a ocorrência desta espécie também no Estado do Rio de Janeiro.
Estes

resultados

são

congruentes

com

os

relatos

de

Triplehorn

&

Nault (1985), Oman (1948) e Madden et aI. (1986), que apontaram esta espécie como
presente desde o sul dos EUA até a Argentina, resultado de sua grande mobilidade e
íntima associação com o milho cultivado (Gámez, 1982).
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A cigarrinha D. maidis apresenta a mais rápida taxa de desenvolvimento de
ovo a adulto, e a maior fecundidade, quando comparada com as outras espécies do
gênero (Madden et aI., 1986; Todd et aI. 1991). Algumas espécies congêneres também
podem utilizar o milho como hospedeiro, como é o caso de D. gelbus DeLong, D.
longulus DeLong, D. guevarai DeLong, D. elimatus (Ball), e D. ebberti Nault & Styer
(Nault, 1985; Nault & Styer, 1994). No entanto, D. maidis é a única espécie cuja remea
busca tecidos meristemáticos nutricionalmente mais ricos para se alimentar e ovipositar,
além de ser a única espécie que pode utilizar completamente os recursos oferecidos por
plantas já maduras. Este comportamento pode ser crucial para o sucesso do
estabelecimento de uma segunda geração em milho (Nault, 1990). Além disso, D. maidis
parece ser dotada de alta capacidade de migração e dispersão (Taylor et aI. 1993), o que
é importante para a utilização de um hospedeiro de ciclo curto como o milho (Nault,
1990). Estas características podem explicar o fato da espécie D. maidis ser a única do
gênero Dalbulus encontrada em milho no Brasil. Além disso, a maioria das espécies do
gênero Dalbulus utilizam Tripsacum L. e espécies do gênero Zea L. como hospedeiras,
as quais são plantas pouco comuns em nosso país.

4.1.1. Caracterização de D. maidis

Macho. Comprimento variando de 2,92 a 3,78 mm, coloração amarelo palha,
podendo exibir padrões mais claros ou escuros com tergitos abdominais escurecidos e
manchas no pro noto e cabeça (Apêndice 1), dependendo do local de coleta. Duas
manchas circulares negras bem marcadas na coroa, com diâmetro de duas vezes o
diâmetro dos ocelos, sempre presentes acima dos ocelos (Apêndice 2), podendo alguns
espécimes exibir 1, 2 ou 3 manchas adicionais na cabeça, porém estas são de menor
tamanho e de coloração marron (Triplehorn & Nault, 1985).
Genitália masculina: placa genital triangular, cônica apicalmente, formando um
longo processo digitiforme, com 6 a 7 cerdas na margem ventral (Figura 3E), pigóforo
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obtuso apicalmente na margem caudal (Figura JF), estilos alongados, apófises com
esculturação (Figura 3D), conectivo em fonna de "Y", sem nenhum processo mediano
(Figura 3C), edeago pequeno com um forte processo apical em fonna de chifre, haste
aguda e curvada ventralmente próxima ao ápice (Figura JA e 3B), processo basal estreito
estendendo-se entre os estilos, gonóporo dirigido dorso-anterionnente (Triplehom &
Nault, 1985). Fêmea. Comprimento variando de 3,15 a 4,17 mm, padrões de coloração
de cabeça, tórax e abdome, bem como o das manchas na cabeça, semelhantes às do
macho. Sétimo esternito abdominal, bem pronunciado e fortemente escavado apicalmente
(Figura 3G) (Triplehorn & Nault, 1985).
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Figura J. Aspecto das estruturas componentes da genitália masculina e sétimo estemito
abdominal de Dalbulus maidis (linha = 0,1 mm). A) edeago (vista lateral),
B) edeago (vista dorsal), C) conectivo (vista dorsal), D) estilo (vista dorsal), E)
placa genital (vista lateral), F) pigóforo (vista lateral) e G) sétimo esternito
abdominal da remea (adaptado de Triplehom & Nault, 1985).
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A identificação exata das espécies do gênero Dalbulus, se dá tão somente
mediante o exame da genitália masculina, auxiliada pelo formato do sétimo esternito
abdominal da fêmea (Barnes, 1954; Triplehorn & Nault, 1985).

4.1.2. Diferenças entre os sexos de D. maidis

Ao comparar fêmeas e machos de D. maidis do conjunto das localidades de
coleta, quanto ao tamanho (distância interocular, comprimento de asas esquerda e direita
e do ovipositor), peso e pigmentação separadamente, observou-se que as remeas foram
significativamente maiores e mais pesadas que os machos (P < 0,01), porém com relação

à pigmentação do corpo não houve diferença significativa (P = 0,17) (Tabela 2). Quando
todas as variáveis morfológicas foram combinadas, a diferença entre sexos foi altamente
significativa (P < 0,01) (Tabela 3). Desta forma, independente do local de coleta, temeas
de D. maidis são sempre maiores e mais pesadas que os machos.
Diferenças entre sexos já foram relatadas anteriormente para cigarrinhas.
Machos e remeas de D. maidis. D. elimatus, D. gelbus, D. quiquenotatus DeLong &
Nault e Baldulus tripsaci Kramer & Whitcomb criados em condição de laboratório
apresentaram variações significativas quanto ao tamanho e peso, mas não quanto à
pigmentação do corpo (Larsen & Nault 1994). Para a cigarrinha Graminella

lligr~frons

(Forbes), criada em cinco temperaturas diferentes, observou-se que as remeas foram
sempre maiores e mais pesadas que os machos (Larsen et aI., 1990).
As diferenças em peso e tamanho entre os sexos de D. maidis podem estar
relacionadas com a taxa de desenvolvimento. Fêmeas apresentam desenvolvimento mais
1

lento que os machos (Larsen, 1991 citado por Larsen & Nault, 1994), dispondo assim de
um maior tempo para alimentação e subseqüente crescimento (Larsen & Nault, 1994).
Do ponto de vista adaptativo, remeas maiores e mais pesadas estariam mais aptas a nutrir

I

LARSEN. KJ.
Developmental and overwintering biology, ecology, and ant interations of
Deltocephalinae leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). Columbus. 1991. Thesis (PhD)-Ohio State
University.
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e carregar uma grande quantidade de ovos (Larsen, 1991 citado por Larsen & Nault,
1994).

Tabela 2. Médias (± desvio padrão da média) das variáveis morfológicas de machos e
remeas de Dalbulus maidis, considerando-se todas as localidades de coleta.

Macho

0,24 ± 0,04

*

Fêmea 0,42 ± 0,08

0,43 ± 0,03

*

0,47 ± 0,02

1,65 ± 0,07

1,62 ± 0,07

*

*

1,78 ± 0,07

1,75 ± 0,07

0,68 ± 0,41
NS

0,78 ± 0,36

* Difecença significativa artre os sexos de espécimes coletados nas diferentes localidades ao nível de 0,01 de probabilidade, pelo teste F.
NS, difecença não significativa.
a Peso seco do corpo sem as asas.
b Largura da cápsula cefálica medida pela distãncia interocular (Figura 2A).
c Comprimento da segunda célula mediana das asas anteriores (Figura 2B).
d

Intensidade luminosa transmitida através do slide da porção dorsal do abdome. Valores mais ahos indicam espécimes mais claros e vice
versa.

Tabela 3. Resultados da análise de variância multidimensional (MANOVA) para diferença
entre sexos de Dalbulus maidis, considerando-se todas as variáveis
morfológicas e o conjunto das localidades de coleta.

Diferença Valor do teste
entre os Valor de F
sexos Graus de liberdade

0,23
30,27*
5 e 45

0,77
30,27*
5 e 45

3,36
30,27*
5 e 45

3,36
30,27*
5 e 45

* Significativo ao nível de 0,01 de probabilidade, pelo teste F.

4.2. Agrupamento de populações de D. maidis

o agrupamento das localidades de coleta por semelhança (análise de "cluster"),
onde para cada sexo todas as variáveis morfológicas de D. maidis foram combinadas,
revelou a formação de dois grupos distintos (Figuras 4 e 5): grupo I, onde ficaram as
localidades da região Nordeste e grupo lI, onde ficaram as localidades da região Centro-
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Sul. Porém, com relação às fêmeas, o município de BarreiraslBA (Nordeste) não faz
parte do grupo I.
Aparentemente, o fator que mais influenciou na separação destes dois grupos
foi a latitude. O grupo I englobou localidades entre as latitudes de 5° 30' a 9° 24'S, já que
a população proveniente de BarreiraslBA (12° 08'S) não se encaixa totalmente (machos e
fêmeas) em nenhum dos dois grupos. Entretanto é importante notar que todas as
localidades do grupo I têm altitudes abaixo dos 400 m. Desta forma, tanto a menor
latitude como a menor altitude das localidades do Nordeste podem ter contribuído para a
separação do grupo lI. O grupo II englobou localidades entre as latitudes de 15° 47'a 27°
06'S; porém neste grupo as altitudes variaram grandemente, de 160 a 1578 m (Tabela 1).
A distância Euclidiana que separa estes dois grupos é bastante grande, mostrando que as
diferenças morfológicas entre eles são altamente significativas (Figuras 4 e 5). Dentro do
grupo II houve a formação de subgrupos para ambos os sexos porém, nem a latitude,
nem a altitude permitem separá-los claramente.
Larsen & Nault (1994) criaram D. maidis em laboratório para comparação
morfológica, em condições que simulavam verão e inverno no México. Observaram, para
a condição de verão, médias de peso de 0,26 e 0,46 mg, largura de cápsula cefálica de
0,37 e 0,42 mm e comprimento de asa direita de 1,36 e 1,48 mm, para machos e remeas,
respectivamente. Quando se compara estes resultados com os apresentados nos
Apêndices 4 e 5, observa-se que os valores de peso obtidos por estes autores
assemelham-se aos obtidos para as populações do grupo II. As médias de peso de todas
as localidades do Centro-Sul foram 0,26 e 0,45 mg, para machos e fêmeas,
respectivamente.
Os valores de cápsula cefálica (distância interocular) são semelhantes aos do
grupo I (Figuras 4 e 5). As médias de largura de cápsula cefálica de todas as localidades
do Nordeste foram 0,39 e 0,43 mm para machos e remeas, respectivamente. Com relação
ao tamanho de asa, os resultados expressos por Larsen & N ault (1994), são menores do
que os valores obtidos em qualquer uma das localidades de coleta apresentadas neste
trabalho.
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Figura 4. Dendograma construído a partir do conjllllto das variáveis morfológicas de Iemeas de Dalbulus maidis. LLavras/MG, Pa-Passos/MG, Bo-BonítolMS, It-lturnbiara/GO, Pi-Piracicaba/SP, Br-Brasília/DF
D-Divínópolis/MG, F-Franca/SP, RV-Rio Verde/GO, Ch-Chapecó/SC, Bd-Brodowski/SP, BaBarreiras/BA, PC-Poços de Caldas/MG, A-ArapongasIPR, T-ToledoIPR, SL-Sete Lagoas/MG, CrCravinhos/SP, J-JacarezinhoIPR, G-Guaira/SP, Ca-CastroIPR, CJ-Campos do Jordão/SP, Pe-PetrolínalPE,
Ju-JuazeiroIBA, CM-Ceará MirirnIRN, LG-Lagoa GrandelPE, Ip-Ipanguaçu/RN.
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Figura 5. Dendograma construído a partir do conjllllto das variáveis morfológicas de machos de Dalbulus maidis. LLavras/MG, Pa-Passos/MG, G-Guaíra/SP, Cr-Cravinhos/SP, T-ToledolPR, A-ArapongasIPR, SL-Sete
Lagoas/MG, J-JacarezinhoIPR, F-Franca/SP, Br-Brasília/DF, Pi-Piracicaba/SP, Ca-CastroIPR, CJ-Campos
do Jordão/SP, PC-Poços de Caldas/MG, Ch-Chapecó/SC, Bd-BrodowskilSP, RV-Rio Verde/GO,
D-Divínópolis/MG, It-lturnbiara/GO, An-AnastácioIMS. CM-Ceará MirirnIRN, LG-Lagoa GrandeIPE, BaBarreiras/BA, Pe-PetrolinaIPE, Ju-JuazeiroIBA, Ip-Ipanguaçu/RN.
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Comparando-se as médias das variáveis morfológicas das cigarrinhas das
localidades de Castro/PR (grupo I) e IpanguaçuIRN (grupo II) como um exemplo de
diferenças morfológicas entre os dois grupos, observa-se que machos e remeas das
população de Castro/PR são, respectivamente, 72 e 44% mais pesados, apresentam
cápsulas cefálicas 18 e 12% mais largas, asas esquerdas 17 e 15% maiores, e são
consideravelmente mais escuros que os indivíduos da população de IpanguaçuIRN
(Apêndices 1,4 e 5).

4.3. Correlação entre variáveis morfológicas e latitude e/ou altitude

Observou-se pelos resultados da análise de correlação canônica que as
variáveis morfológicas de machos e remeas de D. maidis, analisados conjuntamente, são
altamente correlacionados com as variáveis geográficas (latitude + altitude) das
localidades onde o material foi coletado (Tabela 4), obtendo-se correlações positivas e
significativas de 0,97 para machos e 0,98 para remeas. Portanto, indivíduos de D. maidis
coletados em latitudes elou altitudes maiores são mais pesados, maiores e mais escuros
do que em latitudes e/ou altitudes menores. Analisando-se separadamente a associação de
cada variável morfológica com a latitude e altitude das localidades de coleta, foram

Tabela 4. Resultados da análise de vananClR multidimensional (MANOVA) para
correlação canônica entre as variáveis morfológicas de Dalbulus maidis e
variáveis geográficas (latitude + altitude) das localidades de coleta.
Lambdatle.

wilks··········

Fêmea

Macho

Valor do teste
Valor de F
Graus de liberdade
Valor do teste
Valor de F
Graus de liberdade

0,03
15,46*
12 e 36
0,03
16,35*
10 e 38

* Sigpificativo ao nível de 0,01 de probabilidade, pelo teste F.

1,31
6,13*
12 e 38
1,24
6,55*
10 e40

23,27
73,70
6 e 19
18,92
75,68*
5 e20
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obtidas correlações significativas tanto para remeas como para machos de D. maidis
(Tabela 5). As correlações foram positivas para peso, largura de cápsula cefálica,
comprimento de asas esquerda e direita e do ovipositor, mostrando que adultos de D.

maidis coletados na região Centro-Sul do país (maiores latitudes) e em maiores altitudes
tendem a ser mais pesados e maiores que os coletados no Nordeste do Brasil (latitudes
menores) e em localidades de menor altitude. Esta correlação também é positiva para
pigmentação do corpo, em função de que valores menores de intensidade de luz
transmitida (Apêndices 4 e 5) indicam indivíduos mais escuros, ou seja, maior
pigmentação do exoesqueleto.
Excetuando-se o comprimento de asas, as variáveis morfológicas avaliadas,
peso, tamanho e pigmentação de adultos de D. maidis parecem ser mais influenciadas
pela latitude, do que pela altitude das localidades de coleta, visto que os valores das
correlações são geralmente maiores para latitude (Tabela 5). Plotando-se as variáveis
morfológicas "versus" latitude (Figuras 6 e 7), verificou-se uma nítida tendência de
aumento da variável morfológica em relação ao gradiente de latitude, tanto para machos
como para remeas. Para remeas, o comprimento do ovipositor não exibe tão nítido
crescimento em relação ao gradiente de latitude, o que se confirma pelo menor valor de
correlação (0,70) dentre as variáveis morfológicas (Tabela 5). Alguns pontos discrepantes
nas Figuras 6 e 7 podem ter ocorrido em função de que em algumas localidades de coleta,
o tamanho amostraI para a comparação morfológica das populações foi inferior ao
definido para o estudo (Apêndice 4 e 5), equivalente a dez machos e dez remeas. De
forma genérica, as localidades de coleta podem ser divididas em dois grupos distintos em
relação a variáveis morfológicas e gradiente de latitude: grupo I (localidades da região
Nordeste) e grupo II (localidades da região Centro-Sul), como proposto no item 4.2. As
variáveis morfológicas exibiram uma tendência de aumento também em relação à altitude
(Figuras 8 e 9), porém de forma menos pronunciada que em relação a latitude. O efeito
da altitude foi nítido sobre as variáveis distância interocular e comprimento de asas
esquerda e direita para fêmeas e peso do corpo e comprimento de asa esquerda para
machos (Tabela 5).
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Tabela 5. Correlação entre as variáveis morfológicas de adultos de Dalbulus maidis e
varáveis geográficas (latitude + altitude) das localidades de coleta.

····PeSO: ••.. .

DistiDda. .. . Asa'
. iltteróéulâ? .. esquerda"·
0,85
O,75 f
0,73
0,0001*
0,0001 *
0,0001*
0,73
0,81
0,69
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,87
0,77
O,86 f
0,0001*
0,0001 *
0,0001 *
0,77
0,54
0,78
0,0001*
0,0050*
0,0001*

co~~a··

Fêmeas

Latitude
Altitude

Machos

Latitude
Altitude

ÀIa<··

OVipositoj-d . InteIlsidadé

diteitâ*"'········
0,78
0,70
0,0001* 0,0001*
0,79
0,54
0,0001* 0,0050*
0,78
0,0001*
0,69
0,0001*

luIDinOs~I<!<

-0,82
0,0001*
-0,53
0,0060*
-0,78
0,0001 *
-0,69
0,0001*

a Peso seco do corpo sem as asas.
b

c
d

Largura da cápsula cefãlica (Figura 2A).

Comprimwto de asas medido pelo comprimwto da segunda célula mediana das asas anteriore; (Figura 2B).
Comprimwto do ovipositor medido desde a porção escavada do sétimo estemito até o ápice do ovípositor(Figura 2C).

e Intwsidade luminosa transmitida através do slide da porção dorsal do abdome. Valores mais altos indicam espécimes mais claros e vice
versa.
f
Valor da correlação.
• Correlação significativa ao nível de 0,01 de probabilidade, pelo teste F.
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Figura 6, Perfil das variáveis morfológicas de remeas de D. maidis coletadas em 26
localidades brasileiras em relação a latitude, A) peso seco do corpo sem asas;
B) largura da cápsula cefálica; C) comprimento da segunda célula mediana da
asa anterior esquerda; D) comprimento da segunda célula mediana da asa
anterior direita; E) comprimento do ovipositor; F) Intensidade de luz
transmitida através do slide da porção dorsal do abdome. • localidades da
região Nordeste e e localidades da região Centro-Sul.
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Figura 7. Perfil das vanaveis morfológicas de machos de D. maidis coletados em 26
localidades brasileiras em relação a latitude. A) peso seco do corpo sem asas;
B) largura da cápsula cefálica; C) comprimento da segunda célula mediana da
asa anterior esquerda; D) comprimento da segunda célula mediana da asa
anterior direita; E) Intensidade de luz transmitida através do slide da porção
dorsal do abdome . • localidades da região Nordeste e • localidades da região
Centro-Sul.
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Figura 8. Perfil das vanaveis morfológicas de fêmeas de D. maidis coletadas em 26
localidades brasileiras em relação a altitude. A) peso seco do corpo sem asas;
B) largura da cápsula cefálica; C) comprimento da segunda célula mediana da
asa anterior esquerda; D) comprimento da segunda célula mediana da asa
anterior direita; E) comprimento medido desde a porção escavada do sétimo
esternÍto até o ápice do ovipositor; F) Intensidade de luz transmitida através do
slide da porção dorsal do abdome . • localidades da região Nordeste e •
localidades da região Centro-Sul.
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Figura 9. Perfil das variáveis morfológicas de machos de D. maidis coletados em 26
localidades brasileiras em relação a altitude. A) peso seco do corpo sem asas;
B) largura da cápsula cefálica; C) comprimento da segunda célula mediana da
asa anterior esquerda; D) comprimento da segunda célula mediana da asa
anterior direita; E) Intensidade de luz transmitida através do slide da porção
dorsal do abdome. e localidades da região Nordeste e • localidades da região
Centro-Sul.
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A influência de fatores ambientais tais como temperatura e fotoperiodo,
atuando sobre o estágio ninfal de cigarrínhas é refletido em uma variação no tamanho do
adulto resultante (Harrison, 1980). Esta influência também é relatada por Larsen & Nault
( 1994) que observaram aumento no tamanho, peso e pigmentação de adultos de
cigarrínhas do gênero Dalbulus, quando as ninfas foram criadas em temperaturas mais
baixas e dias curtos. Para Eupteryx urticae (Fabr.), há uma correlação positiva entre o
aparecimento de formas escuras e altitudes mais elevadas, sugerindo que a temperatura,
influenciada pela altitude, seja o fator mais importante no controle do aparecimento
destas formas (Stewart, 1981). Já no caso do coleóptero Macrothorax morbilosus
(Fabr.), não se observou nenhuma correlação entre altitude e medidas morfométricas do
corpo dos besouros (Palmer, 1994).
Pelo que foi observado para D. maidis, no presente trabalho, os fatores
ambientais também parecem reger as variações morfológicas entre as populações desta
praga. As temperaturas médias anuais das localidades do grupo I (Nordeste) são mais
altas (>26° C) que as do grupo II (Centro-Sul) (Tabela 1). Cigarrínhas coletadas em
localidades do grupo I apresentaram menor peso, tamanho e menor pigmentação do
corpo que as coletadas nas localidades do grupo 11. Com relação à época de coleta,
observou-se que as amostras de IpanguaçulRN, PetrolinaiPE e JuazeirolBA, pertencentes
ao grupo I, apesar de terem sido coletadas no inverno, mantiveram menor peso, tamanho
e pigmentação do corpo, quando comparadas com amostras de localidades do grupo lI,
coletadas em sua maioria no verão e outono (Tabela 1 e Apêndices 4 e 5). Isto,
provavelmente, ocorreu porque na região Nordeste as temperaturas se mantêm altas
durante todo o ano, mesmo no inverno. Ou seja, o gradiente térmico anual no Nordeste é
menor que na região Centro-Sul. O fotoperiodo é outro fator ambiental que também pode
exercer alguma influência, no entanto, a temperatura e umidade, especialmente próximo
ao equador, são os principais fatores de controle do polimorfismo (Tauber et aI., 1986).
As alterações morfológicas apresentadas por insetos são muitas vezes
estratégias adaptativas às condições em que estão submetidos. Para D. maidis, o
aparecimento de formas mais escuras na região Centro-Sul pode estar associada com
termorregulação. Formas mais escuras absorvem mais energia solar para se aquecerem

(Fields & McNeil, 1988; Larsen et al., 1993), o que é importante em regiões mais frias,
como nas localidades de Campos do Jordão/SP, Chapecó/SC e CastrolPR, que
apresentam temperaturas médias anuais de apenas 13,3, 16,4 e 16,8°C, respectivamente.
O aumento do peso e tamanho é provavelmente decorrente de taxas de desenvolvimento
mais lentas sob temperaturas mais baixas e fotofase mais longa, o que permite maiores
períodos para alimentação e crescimento (Larsen & Nault, 1994) e acúmulo de maiores
quantidades de reservas para enfrentar longos períodos sem alimentação.
Os insetos exibem variações fisiológicas, comportamentais e morfológicas ao
longo de gradientes de latitude e altitude, e as alterações morfológicas têm sido bastante
estudadas (Scholander, 1955; Mayr, 1956; Ray, 1960; Lindsey, 1966; Brown & Lee,
1969; McNab, 1971; Murphy, 1985). Em concordância com os dados obtidos para D.
maidis, Masaki (1979) observou que o comprimento do ovipositor do gafanhoto
Pteronemobills taprobanensis (Walker) torna-se maior com o incremento da latitude, o

mesmo ocorrendo com o gafanhoto Allonemobius socius (Scudder) Masaki (1986).
Mosseau & Roff (1995) observaram, ainda, uma correlação positiva entre o tamanho do
ovipositor e profundidade de deposição dos ovos, com a altitude para A. SOCillS. A
variação no tamanho do ovipositor de P. taprobanensis, ao longo de um gradiente de
latitude, parece ter causas genéticas, pois indivíduos criados nas mesmas condições de
temperatura, fotoperíodo e alimentação mostram diferenças no tamanho do ovipositor,
seguindo o mesmo perfil das populações naturais de onde foram coletados (Masaki,
1979). Variações na pigmentação do corpo correlacionadas com a latitude e altitude,
foram observadas para a cigarrínha Philaenus spumarius (L.) (Boucelham & Raatikainen,
1987; Boucelham et aI, 1988).
No presente trabalho, verificou-se que as variações morfológicas em
populações de D. maidis ocorrem, principalmente, em função de um gradiente de latitude
e varíáveis correlatas como temperatura, umidade e fotoperíodo. Segundo Mosseau &
Roff (1995), quando o fluxo de genes entre as populações é baixo e a pressão de seleção
variável, como entre populações geograficamente distantes ao longo de um gradiente de
latitude, as diferenciações genéticas são esperadas, a exemplo do que foi observado para
Caledia captiva (Shaw et al., 1988) e para Macrosiphum rosae L. (Confalonierí
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Colombo, 1989; Rhomberg & Singh, 1989). Portanto, é provável que populações de D.
maidis das regiões Nordeste (Grupo I) e Centro-Sul (Grupo 2) apresentem algum tipo de

diferença genética, já que se encontram a uma distância geográfica apreciável, e sofrem
pressões de seleção diferenciadas nestas duas regiões, as quais apresentam um conjunto
de variáveis ambientais (temperatura, umidade relativa, precipitação e outras) bastante
distintas.
Os fitopatógenos associados com o enfezamento do milho, Spiroplasma
kunkelli Whitcomb et aI. e "Maize bushy stunt phytoplasma" (MBSP), bem como seu

principal vetor, D. maidis, apresentam uma gama bastante restrita de plantas hospedeiras,
notadamente a espécie Zea mays L. e outras espécies de Zea e também de Tripsacum
(Nault, 1980; Tsai & Falk, 1988). Há para D. maidis uma estreita relação evolucionária
com os fitopatógenos por ela carregados, o que levou a considerá-los como um modelo
de co-evolução patógeno/vetor/hospedeiro (Gámez, 1983; Kitajima & Gámez, 1983;
Nault, 1990; 1996). No Brasil, os fitopatógenos S. kunkelli e MBSP encontram uma
gama de hospedeiros ainda mais restrita, já que espécies dos gêneros Zea e Tripsacum
não são plantas comuns neste país e a espécie D. maidis é a única do gênero registrada
no Brasil, o que deixa estes fitopatógenos na total dependência desta cigarrinha para
sobrevivência na entressafra do milho e disseminação natural. Desta forma, variações
significativas na biologia e comportamento de populações de D. maidis, associadas às
diferenças morfológicas observadas nesta pesquisa, podem ter implicações na
disseminação de doenças por este vetor, podendo inclusive contribuir para diferenças em
incidência de enfezamento do milho observadas entre regiões geograficamente distintas.
Em função dos resultados desta pesquisa, toma-se importante determinar se as
diferenças morfológicas observadas em D. maidis são de natureza genética, e se estão
associadas a variações também em biologia, comportamento, planta hospedeira e
transmissão de fitopatógenos por esta espécie.
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4.4. Parasitismo de ovos de D. maidis

Duas espécies de parasitóides foram encontradas em ovos de D. maidis
(parasitismo natural) neste estudo: Oligosita sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) e
Anagrlls breviphragma Soyka (Hymenoptera: Mymaridae). Ambas as espécies são

relatadas pela primeira vez para D. maidis. A primeira espécie foi observada em maior
número que a segunda (Tabela 6). Gladstone et aI. (1994) relataram a presença de
Anagrus sp. e Paracentrobia sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) como parasitóide

de ovos de D. maidis na Nicarágua. Marin (1987) observou a presença de Anagms
flaveolus Waterhouse parasitando ovos de D. maidis no Peru. No Brasil, A. flaveolus foi

assinalada como parasitóide de Empoasca kraemeri (Ross & Moore) (Hemiptera:
Cicadellidae) em feijão (Pizzamiglio, 1979) e Anagrus sp. foi observada parasitando ovos
de Deois flavopicta (Stâl) (Hemiptera: Cercopidae) no Distrito Federal (Pires et aI.,
1993).
A porcentagem combinada de parasitismo foi máxima (84,5%) no pnmelro
plantio de milho, quando o número de ovos de D. maidis amostrados também foi máximo
(Tabela 6). No segundo plantio, o número de ovos decresceu consideravelmente e a
porcentagem de parasitismo praticamente manteve-se a mesma (83,3%). A partir do
terceiro plantio, o pequeno número de ovos amostrados não permitiu uma avaliação de
parasitismo (Tabela 6). Gladstone et aI. (1994) em estudos realizados dentro de um único
plantio, encontraram taxas combinadas de parasitismo por Anagrus sp e Paracentrobia
sp. de 77%, quando a densidade de ovos de D. maidis foi máxima, e de 93% quando esta
começou a declinar. No Peru, Marín (1987) registrou parasitismo por A. flaveolus em
porcentagens de 38,6, 42,6, 54,8, 33,6, 10,6 e 4,2, para os meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e junho, respectivamente.
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Tabela 6. Parasitismo de ovos de Dalbulus maidis por microhimenópteros em quatro
plantios de milho, no período de janeiro a junho de 1996, em Piracicaba, SP.

1-21/12/95

223

58

15,5

62,1

22,4

84,5

II-15/02/96

73

30

16,7

50,0

33,3

83,3

ill-29/03/96

14

08

IV-14/05/96

00

00

• N"total de ovos que foram col<tados durante as seis semanas do ensaio.
N" de ovos que não ressecaram, originando ninfas ou parasitóides.
c Porcentagem de ovos viáveis que originaram ninfas.
d Porcentagem de ovos viáveis que originaram parasitóides.

b

A maior parte dos ovos coletados não originaram ninfas ou parasitóides,
devido à contaminação por fungos ou dessecação, fatores inerentes às condições em que
os ovos foram mantidos em laboratório. Para um levantamento mais sistemático do
parasitismo natural de ovos de D. maidis, a técnica de manipulação e manutenção dos
ovos em laboratório precisa ser aprimorada.
Os mimarideos têm sido freqüentemente usados em programas de controle
biológico de muitos insetos, especialmente para cigarrinhas (Meyerdirk & Moratório,
1987). No Havaí, a cigarrinha da cana Perkinsiella saccaricida Kirkaldy foi totalmente
controlada através da liberação do mimarideo Paranagrus optabilis Perkins (DeBach,
1974). As espécies do gênero Oligosita Walker, assim como Anagrus Haliday, são
amplamente distribuídas, parasitando grande uma gama de hospedeiros, principalmente
cigarrinhas (Manjunath et al., 1978; Chelliah & Heinrichs, 1980; Katanyukul, et al., 1982;
Vungsilabutr, 1981; Cronin & Strong, 1990; Picotti & Pavan, 1991; Viggiani et al., 1992;
Moreno et aI., 1994).
Os resultados aqui expressos não permitem avaliar a real contribuição destes
parasitóides no controle de D. maidis, mesmo porque esta espécie pode ser também
parasitada nos estágios ninfal e adulto, por moscas (Diptera: Pipunculidade) (Vega et al.,

1991) e por pequenas vespas (Hymenoptera: Dryinidae) (Quezada, 1979; MoyaRayagoza & Trujillo-Arriaga, 1993), além de ser atacada por predadores e fungos
entomopatogênicos (Vega & Barbosa, 1990). Entretanto, a presença destes parasitóides
de ovos pode ser um dos fatores que levam à diminuição da população desta praga, a
nível de campo, no decorrer dos meses de janeiro a junho em PiracicabalSP (Folegatti et
aI, dados não publicados). Para se determinar o real impacto destes parasitóides de ovos
sobre as populações de D. maidis, seriam necessários estudos em diferentes épocas do
ano e em diferentes localidades envolvendo avaliações do complexo de inimigos naturais,
aliadas a um estudo de dinâmica populacional da praga.

5. CONCLUSÕES

• Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) é a única espécie do gênero Dalbulus
DeLong encontrada em milho (Zea mays L.) nas regiões Centro-Sul e Nordeste do
Brasil.
• Entre os cicadelídeos coletados em milho nas localidades estudadas, D.

maidis é a espécie predominante.
• Fêmeas de D. maidis são sempre mais pesadas e maiores que os machos,
independente do local de coleta.
• Existe uma correlação positiva entre peso, tamanho e pigmentação do corpo
com a altitude, e principalmente com a latitude, para adultos de D. maidis.
• Populações de D. maidis coletadas na região Nordeste do Brasil exibem
menor peso, tamanho e pigmentação do corpo em relação às populações coletadas na
região Centro-Sul.

• Anagrus breviphragma e Oligosita sp. são parasitóides de ovos de D.
maidis, sendo o segundo gênero mais freqüente.
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Apêndice 1. Adultos da cigarrinha-do-milho Dalbulus maidis. A) macho
(IpanguaçuIRN); B) macho (CastroIPR); C) fêmea
(IpanguaçuIRN) e D) fêmea (Castro/PR). A e C, indivíduos
coletados no inverno, B e D, coletados no verão

Apêndice 2. Adulto da cigarrinha-do-milho Dalbulus maidis.
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Apêndice 3. Mapa correspondente às localidades de coleta de Dalbulus maidis no Brasil.
a-IpanguaçuIRN, b-Ceará-MirinlRN, c-Lagoa GrandelPE, d-PetrolinaIPE,
e-JuazeiroIBA,
f-BarreirasIBA,
g-BrasiliaIDF,
h-Rio
Verde/GO,
i-Itumbiara/GO, j-Sete LagoaslMG, k-DivinópolisIMG, I-LavrasIMG,
m-PassosIMG, n-Poços de CaldaslMG, o-Guaira/SP, p-Franca/SP,
q-Brodowski/SP, r-Cravinhos/SP, s-Piracicaba/SP, t-Campos do Jordão/SP,
u-JacarezinhoIPR,
v-ArapongasIPR,
w-CastroIPR,
x-ToledolPR,
y-Chapecó/SC, z-AnastácioIMS, zl-BonitoIMS.
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Apêndice 4. Médias (± erro padrão da média) de peso seco do corpo, distância interocular,
comprimento de asas, pigmentação e número de indivíduos, observados para
machos de Dalbulus maidis por localidade de coleta.
Peso·
(mg)

Distância
interocula...• • · ·

Asaesquerda~

(mm) . .

. Asa direita~ .
(nim.)'

...

(mml··· •....

Intensidade

lwninos.ol

!I!! 5-1 m-~l·

·.N!.tk

tBdiv"

lpanguaçuIRN

0,18 ± 0,010

0,39± 0,005

1,51± 0,018

1,51± 0,019

1,56± 0,068

10

Ceará-MirimIRN

0,15 ± 0,004

0,37± 0,008

1,52± 0,018

1,51± 0,017

1,19± 0,073

5

Lagoa Grande/PE

0,17 ± 0,009

0,4ü± 0,005

1,54± 0,067

1,52± 0,017

1,15± 0,135

10

PetrolinalPE

0,19 ± 0,006

0,39± 0,004

1,54± 0,021

1,5ü± 0,020

1,44± 0,127

10

JuazeirolBA

0,18 ± 0,004

0,41± 0,006

1,55± 0,014

1,50± 0,015

1,32± 0,093

10

BarreiraslBA

0,22 ± 0,003

0,41± 0,042

1,53± 0,013

1,55± 0,018

1,22± 0,122

10

Brasília/DF

0,23 ± 0,009

0,43± 0,003

1,7ü± 0,015

1,69± 0,014

0,44± 0,260

3

Rio Verde/GO

0,25 ± 0,010

0,44± 0,005

1,7ü± 0,014

1,66± 0,013

0,88± 0,155

10

ltumbiara/GO

0,23 ± 0,008

0,42± 0,005

1,63± 0,028

1,6O± 0,021

0,74± 0,136

10

Sete Lagoas!MG

0,26 ± 0,004

0,44± 0,007

1,67± 0,017

1,65± 0,011

0,39± 0,070

10

Divinópolis!MG

0,24 ± 0,008

0,45± 0,004

1,63± 0,024

1,6ü± 0,021

0,73± 0,121

10

GuaíralSP

0,24 ± 0,007

0,44± 0,007

1,65± 0,014

1,63± 0,014

0.3ü± 0,032

10

FrancalSP

0,29 ± 0,012

0,44± 0,004

1,69± 0,028

1,65± 0}028

0,44± 0,067

10

AnastáciolMS

0,19 ± 0,007

0,45± 0,012

1,63± 0,046

1,58± 0,070

0,88± 0,137

5

Passos!MG

0,28 ± 0,005

0,43± 0,004

1,72± 0,013

1,68± 0,017

0,6O± 0,109

10

BrodowskiJSP

0,29 ± 0,006

0,44± 0,011

1,71± 0,032

1,67± 0,031

0,78± 0,126

10

Lavras!MG

0,29 ± 0,008

0,45± 0,004

1,75± 0,015

1,70± 0,019

0,53± 0,127

10

Cravinhos/SP

0,22 ± 0,003

0,43± 0,030

1,65± 0,011

1,62± 0,020

0,29± 0,049

10

Poços de Caldas/MG

0,29 ± 0,007

0,44± 0,004

1,75± 0,026

1,69± 0,034

0,25± 0,072

10

PiracicabalSP

0,23 ± 0,005

0,43± 0,004

1,63± 0,024

1,58± 0,020

0,49± 0,666

10

Campos do Jordão/SP

0,32 ± 0,002

0,45± 0,004

1,70± 0,014

1,67± 0,015

0,18± 0,024

10

Jacarezinho/PR

0,24 ± 0,007

0,43± 0,006

1,64± 0,016

1,63± 0,017

0,36± 0,086

10

Arapongas/PR

0,26 ± 0,003

0,43± 0,009

1,67± 0,027

1,65± 0,013

0,39± 0,067

10

ToledolPR

0,28 ± 0,003

0,44± 0,004

1,7ü± 0,026

1,66± 0,014

0,3ü± 0,054

10

Castro/PR

0,31 ± 0,002

0,46± 0,007

1,76± 0,022

1,73± 0,016

0,14± 0,023

10

Chapecó/SC

0,30 ± 0,006

0,50± 0,024

1,72± 0,036

1,70± 0,036

0,83± 0,169

4

a

Peso seco do corpo sem as asas.

b Largura da cápsula cefálica medida (Figura 2A).
c
Comprimento de asas medido pelo comprimento da segunda célula mediana das asas anteriores (Figura 2B).
d
Intensidade luminosa transmitida através do si ide da porção dorsal do abdome. Valores mais ahos indicam espécimes mais claros e vice
versa.
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Apêndice 5. Médias (± erro padrão da média) de peso seco do corpo, distância interocular,
comprimento de asas e do ovipositor, pigmentação e número de indivíduos,
observados para remeas de Dalbulus maidis por localidade de coleta.
Asa direita
(mm)f>·

Ovipositor
(mm)4

1,65± 0,015

1,62± 0,019

0,85± 0,027

Intensidade ~de
luminosa
indiv
. .
~5:-1m~2t . <.. :.
1,55± 0,075
10

0,41± 0,020

1,69± 0,048

1,62± 0,035

0,82± 0,029

1,3ü± 0,133

3

0,35± 0,005

0,44± 0,006

1,7ü± 0,016

1,65± 0,020

0,83± 0,012

1,1& 0,110

10

PetrolinalPE

0,37± 0,006

0,44± 0,004

1,61±0,016

1,61± 0,011

0,85± 0,010

1,37± 0,100

10

JuazeirolBA

0,36± 0,004

0,44± 0,006

1,65± 0,018

1,65± 0,019

0,83± 0,018

1,35± 0,097

10

BarreiraslBA

0,31± 0,007

0,45± 0,005

1,73± 0,018

1,7ü± 0,017

0,78± 0,014

0,9& 0,083

10

Locaüdades

Peso
(~.

Distância
interocular"
(mm) ..

Asa
esquerda

lpanguaçuIRN

0,36± 0,005

0,43± 0,005

Cearã-MirimIRN

0,25± 0,005

Lagoa GrnndelPE

(mm)~

Brasília/DF

1

Rio VerdelGO

0,42± 0,010

0,47± 0,007

1,79± 0,022

1,74± 0,022

0,88± 0,020

0,98± 0,086

10

ltumbiaralGO

0,39± 0,003

0,48± 0,007

1,78± 0,024

1,77± 0,024

0,83± 0,014

0,74± 0,147

10

0,87± 0,013

0,48± 0,097

10
10

Sete LagoasIMG

0,39± 0,006

0,46± 0,006

1,77± 0,015

1,74± 0,015

Divinópolis/MG

0,45± 0,002

0,47± 0,007

1,81± 0,029

1,76± 0,024

0,93± 0,008

0,85± 0,155

GuaíralSP

0,34± 0,007

0,48± 0,005

1,73± 0,024

1,67± 0,027

0,% 0,011

0,34± 0,056

10

FrancalSP

0,49± 0,003

0,48± 0,006

1,85± 0,020

1,81± 0,020

0,93± 0,011

0,93± 0,115

10

Passos/MG

0,43± 0,002

0,48± 0,006

1,84± 0,012

1,79± 0,016

0,95± 0,023

0,60± 0,151

10

BrodowskilSP

0,54± 0,006

0,51± 0,008

1,85± 0,032

1,81± 0,016

0,9ü± 0,023

1,06± 0,073

10

LavrasIMG

0,49± 0,007

0,49± 0,007

1,84± 0,016

1,83± 0,016

0,92± 0,015

0,75± 0,112

10

Cravinhos/SP

0,41± 0,003

0,47± 0,003

1,7& 0,024

1,75± 0,028

0,84± 0,023

0,53± 0,092

10

BonítolMS

0,34± 0,005

0,4& 0,007

1,8ü± 0,031

1,7& 0,037

0,8& 0,020

0,7ü± 0,193

5

Poços de CaldaslMG

0,50± 0,008

0,5ü± 0,009

1,85± 0,028

1,81± 0,027

0,92± 0,012

0,48± 0,129

10

PiracicabalSP

0,41± 0,008

0,47± 0,006

1,74± 0,016

1,74± 0,019

0,84± 0,015

0,6& 0,119

10

Campos do JordãolSP

0,52± 0,006

0,5ü± 0,005

1,85± 0,016

1,79± 0,027

0,97± 0,014

0,28± 0,037

10

JacarezinholPR

0,40± 0,012

0,47± 0,006

1,75± 0,025

1,74± 0,026

0,85± 0,015

0,42± 0,086

10

ArapongasIPR

0,47± 0,002

0,49± 0,005

1,81± 0,017

1,80± 0,020

0,91± 0,013

0,48± 0,068

10

ToledolPR

0,51± 0,003

0,47± 0,009

1,8ü± 0,018

1,75± 0,022

0,93± 0,022

0,44± 0,062

10

CastrolPR

0,52± 0,009

0,49± 0,004

1,89± 0,019

1,8& 0,019

0,9& 0,014

0,31± 0,064

10

Chapecó/SC

0,56± 0,003

0,51± 0,010

1,84± 0,033

1,81± 0,034

1,03± 0,043

0,88± 0,103

7

a
b

c
d
e

Peso seoo do corpo sem as asas.
Largura da cápsula cefálica medida pela distância interocular (Figura 2A).
Comprimento de asas medido pelo comprimwto da segwtda célula mediana das asas anteriores (Figura 2B).
Comprimwto do ovipositor medido desde a porção escavada do sétimo estemito até o ápice do ovipositor (Figura 2C).

Intensidade luminosa transmitida através do slide da porção dorsal do abdome. Valores mais ahos indicam espécimes mais claros e vice
versa.

