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RESUMO (INFESTAÇÃO DA CIGARRINHA Aetalion reticulatum (Hemiptera: Aetalionidae) EM 

PLANTAS DE AMARELINHO (Tecoma stans) EM BRASÍLIA, BRASIL) – A cigarrinha Aetalion 

reticulatum (Hemiptera: Aetalionidae) é um inseto fitófago considerado como praga em diversas 

culturas florestais e agrícolas. Esse trabalho teve como objetivo relatar a ocorrência de A. reticulatum 

em amarelinho (Tecoma stans (L.) Juss ex. Kenth, Bignoniaceae) em Brasília, Distrito Federal/ Brasil 

e analisar a sua incidência. Para tanto, foram vistoriadas trinta plantas de amarelinho de forma 

aleatória na cidade. Todas as plantas vistoriadas estavam infestadas com a cigarrinha, o que indica que 

T. stans é uma hospedeira altamente suscetível dessa praga. Este é o primeiro registro de A. 

reticulatum atacando plantas de T. stans. 

 

Palavras chave: Entomologia, Inseto fitófago, Praga agrícola e florestal. 

 

ABSTRACT (INFESTATION OF THE LEAFHOPPER Aetalion reticulatum (Hemiptera: 

Aetalionidae) IN “AMARELINHO” PLANTS (Tecoma stans) IN BRASILIA, BRAZIL) – The 

leafhopper Aetalion reticulatum (Hemiptera: Aetalionidae) is a phytophagous insect considered as a 

pest in many forest and agricultural crops. The main of this work was to report the occurrence of A. 

reticulatum in “amarelinho” (Tecoma stans (L.) Juss ex. Kenth, Bignoniaceae) in Brasilia, Federal 

District, Brazil, and to analyze its incidence. For this purpose, thirty plants of “amarelinho” were 

randomly inspected in the city. All the plants inspected were infested by the leafhopper, which 

indicates that T. stans is a highly susceptible host of this pest. This is the first record of A. reticulatum 

attacking T. stans plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A arborização de Brasília, Distrito 

Federal, é composta por diversas espécies 

exóticas e nativas (KURIHARA et al., 

2005; LIMA, 2009), incluindo espécies 

referidas como invasoras e daninhas, como 

a exótica Tecoma stans (L.) Juss ex. Kenth 

(Bignoniaceae), uma planta arbustiva 

conhecida popularmente como amarelinho, 

ipê-de-jardim ou carobinha.  

O amarelinho é uma planta que 

apresenta floração exuberante e abundante, 

e por isso é muito utilizada como árvore 

ornamental em jardins, parques e no 

ambiente urbano (BREDOW et al., 2004). 

Porém, é referida como uma planta 

invasora e agressiva, podendo prejudicar a 

recuperação de áreas degradadas e também 

inviabilizar o estabelecimento de pastagens 

(KRANZ; PASSINI, 1997; BREDOW et 

al., 2004). Por esse motivo, seu controle 

tem sido objeto de vários estudos, 

incluindo o uso de produtos químicos 

(PASSINI; KRANZ, 1997; MENDES et 

al., 2016).  

Alguns trabalhos sobre a ocorrência 

de insetos em T. stans já foram realizados, 

porém eles estão concentrados em insetos 

polinizadores (SILVA et al., 2007; 

SANTOS, 2013; SANTOS, 2016). Simões 

et al. (2009) coletaram, dentre outros 

artrópodes, várias espécies de cigarrinhas 

da família Cicadellidae em Londrina, 

Paraná. 

A partir do exposto, esse trabalho 

teve como objetivo relatar a ocorrência de 

Aetalion reticulatum (L., 1767) 

(Hemiptera: Aetalionidae) em plantas de T. 

stans em Brasília, Distrito Federal, Brasil, 

e analisar a sua incidência nas 

árvores/arbustos de amarelinho da cidade. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Material e métodos 

Foram vistoriadas trinta plantas de 

T. stans de forma aleatória, de tamanhos e 

idades variados, durante os meses de 

janeiro a março de 2019, em Brasília, 

Distrito Federal, Brasil (S 15°74'48.3" W 

47°89'24.6”). Todas as partes das plantas 

vistoriadas foram analisadas, verificando, 

assim, a preferência de ataque do inseto na 

planta. 

Alguns insetos foram coletados e 

acomodados em tubos plásticos contendo 

álcool 70% para confirmação da 

identificação da espécie. Durante os meses 

da avaliação das plantas, foi acompanhado 

o desenvolvimento dos insetos para a 

observação de ovos, ninfas e adultos. 

Além das cigarrinhas, formigas 

(Hymenoptera: Formicidae) foram 

observadas em associação benéfica com as 

colônias de A. reticulatum. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as plantas de T. stans 

analisadas estavam com hastes e ramos 

atacados pela cigarrinha A. reticulatum 

(Figura 1-A), portanto, 100% das plantas 

estavam infestadas. Foi possível encontrar 

ovos, ninfas de diferentes instares e adultos 

em um mesmo broto terminal (Figura 1-B), 

o que comprova que a cigarrinha pode 

completar o seu ciclo de vida utilizando 

apenas o amarelinho como fonte de 

alimento. 

As ninfas de A. reticulatum são 

brancas a acinzentadas com listras pretas e 

amarelas (Figura 1-C), com olhos 

compostos vermelhos característicos da 

espécie. O processo de ecdise ou muda foi 

observado durante a execução do estudo 

(Figura 1-D). As fêmeas de A. reticulatum 

possuem um comportamento de proteção 

dos ovos contra predadores, ficando sobre 

eles (Figura 1-E; RANDO; LIMA, 2010). 

Os principais danos que as 

cigarrinhas causaram nas plantas foram 

observados nos ramos mais jovens e brotos 

terminais. A partir da sucção contínua de 

seiva, esses insetos prejudicam o 

desenvolvimento da planta, podendo 

ocasionar a suar morte (Gallo et al., 2002). 

Colônias de cigarrinhas também foram 

observadas em partes mais lenhosas das 

plantas (Figura 1-F). 

Foram encontradas formigas 

(Formicidae) em associação benéfica com 

as colônias das cigarrinhas (Figura 1-F), 

conforme já fora observado por Fowler 

(1992) e Zanuncio et al. (2015) em 

diferentes hospedeiras. As formigas 

utilizam as excretas açucaradas dos insetos 

e em troca oferece proteção contra 

possíveis predadores. Possivelmente, as 

formigas também podem auxiliar na 

dispersão das cigarrinhas na planta, 

sobretudo das ninfas mais jovens. 

Aetalion reticulatum está 

distribuída em quase todo o território 

brasileiro, com exceção dos Estados de 

AL, MA, MT, MS, PB, PE, PI, RN, RO, 

RR, SE e TO, onde ainda não há registros 

da sua ocorrência (MARQUES, 1928; 

SANTANA et al., 2005; JORDÃO; 

SILVA, 2006; BARÔNIO et al., 2012).  

Várias plantas já foram relatadas 

como hospedeiras de A. reticulatum, 

incluindo espécies nativas e exóticas, de 

importância agrícola e florestal e também 

em muitas plantas ornamentais 

(SANTANA et al., 2005; RANDO; LIMA, 

2010; SANTOS et al., 2015; ZANUNCIO 

et al., 2015; TAVARES et al., 2018). 

Porém, até o presente momento, não há 

registro na literatura do ataque dessa 

cigarrinha em plantas de amarelinho.  

Portanto, esse é o primeiro relato de A. 

reticulatum infestando plantas de T. stans. 
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Figura 1-A: Colônia de Aetalion reticulatum em ramo de Tecoma stans; B: Ninfas e adultos de A. 

reticulatum; C: Detalhe de ninfas e adulto (à direita) de A. reticulatum; D: Ninfas de A.reticulatum (à 

direita uma que sofreu ecdise); E: Fêmea de A. reticulatum protegendo os ovos. F: Formigas 

(Formicidae) em associação com colônia de cigarrinha. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A cigarrinha A. reticulatum estava 

presente em todos os arbustos de T. stans 

avaliados (n=30) em Brasília, Distrito 

Federal, sobretudo nos hastes e ramos mais 

novos das plantas. Esse é o primeiro relato 

da infestação de A. reticulatum em T. stans 

para a ciência.  
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