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Apresentação

BOLETIM DE PESQUISA

Maio/2022

 O Brasil se destaca como o quarto maior produtor mundial de coco, sendo a região Nordeste 

responsável pela maior parte dessa produção. Contudo, a área colhida e a produção no litoral nordes�no vêm 

apresentando redução nos úl�mos dez anos. Há indica�vos que essa redução esteja associada a fatores 

relacionados com o nível de organização dos produtores, a dispersão das áreas cul�vadas, aos coqueirais 

envelhecidos e com baixa produ�vidade e ao modelo de comercialização. Esse cenário pode ser agravado, 

quando é considerado os problemas fitossanitários relacionados a pragas e doenças da cultura do coco. 

 O Amarelecimento Letal do Coqueiro (ALC), embora ausente no país, é uma doença quarentenária 

com risco de entrada. Essa doença merece atenção por parte dos órgãos de defesa vegetal, por ser letal para 

cultura do coco e outras palmeiras. O ALC é transmi�do por microrganismos da planta doente para a sadia por 

meio de cigarrinhas que se alimentam da seiva do floema.

 A presença do vetor do ALC foi registrada em coqueirais brasileiros, exigindo ainda mais atenção e 

cuidado por parte dos órgãos de defesa. No caso da entrada da doença, a rápida distribuição do ALC nas áreas 

produtoras de coco pode ser feita pelo vetor confirmado ou mesmo por outras cigarrinhas que se alimentam 

da seiva do floema. 

 Neste sen�do, esta publicação em forma de guia é a primeira publicação no Brasil, cujo obje�vo é levar 

aos técnicos, extensionistas, pesquisadores, engenheiros agrônomos e outros profissionais, uma orientação 

simplificada para facilitar iden�ficação das famílias de cigarrinhas potencialmente vetoras do ALC. 

 Concluímos essa apresentação agradecendo a parceria entre os pesquisadores da Emdagro e da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros na elaboração deste Bole�m de Pesquisa, o qual será instrumento de trabalho 

pelos serviços de defesa vegetal e u�lizado como referência em treinamento e na iden�ficação de potenciais 

vetores do ALC.

Maria Aparecida Andrade Nascimento

DIRETORIA DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL

Jefferson Feitoza de Carvalho

DIRETOR PRESIDENTE DA EMDAGRO
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O Amarelecimento Letal do coqueiro

O Amarelecimento Letal do coqueiro é uma doença quarentenária ausente no Brasil, mas com risco 

iminente de entrada no país. Essa doença cons�tui a principal ameaça para a cultura do coqueiro e também 

para mais de 42 espécies de palmeiras susce�veis no mundo (Dollet et al., 2009; Córdova et al., 2014; Dollet; 

Talamini, 2018). A morte da planta infectada ocorre dentro de três a seis meses após o surgimento dos 

primeiros sintomas da doença, e por não exis�rem métodos viáveis de controle, ocasiona a devastação total 

do plan�o (McCoy et al., 1983).

Os fitoplasmas causadores do Amarelecimento Letal são microrganismos pertencentes ao grupo 

16SrIV, e são transmi�dos de uma planta para outra por cigarrinhas que se alimentam da seiva do floema, 

tendo como vetor confirmado a cigarrinha Haplaxius crudus Van Duzee, 1907 (Hemiptera: Auchenorrhyncha: 

Cixiidae) (Howard et al., 1983; Pilo� et al., 2014; Gurr et al., 2016). A comprovação desta espécie como vetora 

foi realizada na Flórida, Estados Unidos da América (Howard et al., 1983), e no México (Dzido et al., 2020). No 

entanto, existe a possibilidade de transmissão do fitoplasma por outras espécies de cigarrinhas pertencentes 

a família Cixiidae, como a Nymphocixia caribbea (Fennah, 1971) na Jamaica e em Cuba (Dollet et al., 2010). 

A preocupação com o Amarelecimento Letal no Brasil se dá pela recente confirmação da presença do 

vetor H. crudus (Figura 15) em plantações de coqueiro Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui no município de Santa 

Izabel do Pará - PA (Silva et al., 2019). Além da presença do vetor, uma nova espécie de cigarrinha também 

pertencente à família do vetor (Cixiidae) foi descoberta no estado de Sergipe (Figura 16), razão pela qual 

recebeu o nome de Oecleus sergipensis Bartle� & Passos, 2018 (Bartle� et al., 2018).  Essa espécie de 

cigarrinha foi encontrada associada a diferentes cul�vares de coqueiro, anão e híbridos, e em palmeiras do 

gênero Phoenix L. (Arecaceae) (Silva et al., 2018a; Silva et al., 2018b). Cigarrinhas pertencentes a família 

Cixiidae e a outras famílias, por se alimentarem da seiva do floema das plantas, também poderiam atuar como 

vetores do Amarelecimento Letal no caso de sua entrada no Brasil. 

Quem são as cigarrinhas?

Os insetos vetores de fitoplasmas que causam doenças em plantas pertencem à ordem Hemiptera e 

estão classificados em duas subordens: Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha (Weintraub; Beanland, 2006). E 

como membros da subordem Auchenorrhyncha temos as cigarras, cigarrinhas e soldadinhos, sendo as 

cigarrinhas capazes de transmi�r fitoplasmas causadores de doenças. Essa publicação abordará as principais 

caracterísi�cas mofológicas de algumas famílias de cigarrinha, vetora e potencias vetoras do Amarelecimento 

Letal, e outros Auchenorrhyncha visando auxiliar na iden�ficação.

HEMIPTERA

STERNORRHYNCHA

AUCHENORRHYNCHA

HETEROPTERA

PISILÍDEOS
MOSCAS BRANCAS
PULGÕES
COCHONILHAS

CIGARRAS
CIGARRINHAS
SOLDADINHOS

PERCEVEJOS
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Como reconhecer um Auchenorrhyncha?

Os insetos da subordem Auchenorrhyncha podem ser reconhecidos a par�r de três estruturas 

importantes de seu corpo: asas (1), antenas (2) e pernas posteriores (3).

1 - Asas com venação (nervuras) bem desenvolvidas e em forma de telhado (Figura1). 

     Figura 1. Setas indicam as nervuras das asas (A) e o esquema indica o formato de telhado (B).

2 - Antenas do �po setáceas curtas ou longas, com flagelo em forma de arista (cerda), e pedicelo dilatado 

(“gordinho”) ou não dilatado (Figura 2).

Figura 2. Esquema de uma antena com as partes que a compõe (A), estruturas da antena detalhada com pedicelo dilatado 

(B) e não dilatado (C). 

3 - As pernas posteriores ou terceiro par de pernas apresenta �bia e tarsos com espinhos. As estruturas mais 

aparentes na perna do inseto são o fêmur, �bia, tarso e pós-tarso, e a perna é presa ao corpo pela coxa e o 

trocânter (Figura 3). 

 Figura 3. Esquema das partes de uma perna de inseto (A), diferentes �pos de �bia que podem ser encontradas em pernas 

de cigarrinhas (B), as linhas tracejadas indicam diferentes extensões. 
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Iden�ficação das famílias de Auchenorrhyncha

A iden�ficação dos insetos da subordem Auchenorrhyncha em nível de família pode ser feita com uso 

de microscópio estereoscópico (lupa) e com base em algumas caracterís�cas dis�n�vas, extraídas das chaves 

dicotômicas de iden�ficação u�lizadas pelos taxonomistas (especialistas em iden�ficação). Vejamos a seguir a 

divisão da subordem Auchenorrhyncha em duas infraordens e as famílias pertencentes a cada infraordem, com 

suas caracterís�cas marcantes ou dis�n�vas.

A Subordem Auchenorrhyncha é dividida em duas infraordens

Infraordem Cicadomorpha 

Neste grupo, as antenas estão posicionadas entre 

os olhos e o pedicelo não é dilatado (Figura 4).

Infraordem Fulgoromorpha

Neste grupo, as antenas estão posicionadas 

abaixo dos olhos e o pedicelo é dilatado 

(“gordinho”) (Figura 5).

Figura 4. Cabeça de Cicadomorpha. Figura 5. Cabeça de Fulgoromorpha.

Famílias que fazem parte desta infraordem com 

respec�vo número de espécies registradas para o 

Brasil: 

Cicadidae (142) 

Membracidae (~1000)

Cercopidae (~600) 

Aetalionidae (13)

Cicadellidae (~2000) 

Principais famílias que fazem parte desta infraordem 

com respec�vo número de espécies registradas para 

o Brasil: 

Delphacidae (66)

Cixiidae (24) 

Derbidae (92) 

Dictyopharidae (60)

Fla�dae (53) 

Nogodinidae (12)

As famílias Cixiidae, Derbidae, Delphacidae, Fla�dae e a subfamília Deltocephalinae da família 

Cicadellidae são consideradas as principais vetoras de fitoplasmas em diversas culturas agrícolas, como o 

coqueiro (Howard et al., 1983), citros (Molina et al., 2010; Peruzo et al., 2013; Molina et al., 2016), milho (Peres 

et al., 2006), ameixa (Schneider et al., 2016), café (Giustolin et al., 2009), videira (Ringenberg et al., 2010), 

entre outras. Por isso, devido ao hábito de se alimentar da seiva do floema das plantas, as espécies dessas 

famílias podem ser potenciais vetoras dos fitoplasmas que causam o Amarelecimento Letal. 
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Infraordem Cicadomorpha
Grupo com antenas posicionas entre os olhos e pedicelo não dilatado

Família Cicadidae

 São insetos grandes e conhecidos popularmente como cigarras, possuem estruturas chamadas de 

�mbale (órgão estridulatório), porém apenas os machos são capazes de produzir sons audíveis. Algumas 

espécies são consideradas pragas, como Quesada gigas Olivier no cafeeiro (Souza, 2004).

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 6):

• Fêmur anterior (do primeiro par de perna) dilatado e com espinhos;

• Possuem três ocelos (olho primi�vo).

Figura 6. Cigarras com fêmur do primeiro par de pernas dilatado (gordinho) e com espinhos indicados pela seta (A). 

Presença de três ocelos (olho primi�vo) na cabeça (B).

Família Membracidae

 São conhecidos popularmente como soldadinhos e apresentam formas e cores variadas. Alimentam-

se de seiva de floema (poucas espécies de importância econômica) e causam danos em folhas ou ramos devido 

a oviposição nesses tecidos vegetais. As espécies de soldadinhos ou membracídeos vivem em gramíneas, 

arbustos e árvores. Até o momento não existe registro de espécies dessa família como vetoras de fitoplasmas. 

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 7):

• Pronoto encobrindo a cabeça, estendendo-se para trás sobre o abdômen;

• Presença de estruturas semelhantes a espinhos.

Figura 7. Pronoto se estendendo sobre a cabeça e o abdômen (A, B, C) e as setas indicam a presença de estruturas 

semelhantes a espinhos (A). 
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Família Cercopidae

 A distribuição geográfica dessa família é ampla, principalmente nas regiões tropicais. As cigarrinhas 

possuem uma enorme variação de cor e tamanho. As espécies que atacam a cana-de-açúcar (Mahanarva 

fimbriolata Stal, M. pos�cata Stal) e as pastagens (Deois schach Fabricius, D. flavopicta Stal e Notozulia 

entreriana Berg) pertencem a essa família. Outra caracterís�ca importante desse grupo é a produção de uma 

secreção prote�va (espuma) pelas ninfas. 

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 8):

.     Tíbias  posteriores (perna 3) com um ou dois espinhos laterais e uma coroa de espinhos apicais;

   .      Possuem dois ocelos na cabeça; 

.      Pronoto encobrindo parcialmente a cabeça.

Figura 8. Na perna 3, as setas escuras indicam a presença de dois espinhos ao logo da �bia e 

uma coroa de espinhos ao final (A). Dois ocelos presentes na cabeça (B), e diversidade de 

cores da família Cercopidae (C).

Família Aetalionidae

 Grupo pequeno e geralmente gregários em arbustos e árvores. A espécie Aethalion re�culatum 

Linnaeus é comum em fruteiras (citros e mangueira) podendo propiciar a formação da fuligem negra 

(fumagina), ou subdesenvolvimento e queda prematura dos frutos (mangueira) devido à grande quan�dade 

de seiva sugada pela colonização do pedúnculo (Gallo et al., 2002).

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 9):

• Tíbias posteriores sem espinhos, mas pilosa; 

• Pronoto encobrindo  largamente a cabeça resultando em uma cabeça curta com olhos salientes.

Figura 9. Comportamento gregário (A). Cabeça curta (B). Olho saliente e �bia do terceiro par de pernas sem espinhos (C).  
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Família Cicadellidae 

 Esta é das maiores famílias de cigarrinhas, com mais de 50 subfamílias e aproximadamente 2000 

espécies descritas (Figura 10), que são encontradas sobre capins, gramas, arbustos e árvores. A maioria das 

subfamílias alimentam-se do floema, especialmente espécies de Deltocephalinae que é o grupo mais diverso 

de cicadellídeos, no entanto espécies de Cicadellinae tem hábito alimentar no xilema e Thyphocybinae no 

conteúdo de células vegetais. Mais de cem espécies são consideradas pragas, causando prejuízos 

consideráveis à agricultura pelo dano direto ou por serem vetores de fitopatógenos (fitoplasmas, vírus e 

bactérias) que podem levar a morte da planta. Nesta família, existem 10 subfamílias vetoras de fitoplasma, são 

elas (número de espécies vetoras): Agalliinae (1), Aphrodinae (2), Cicadellinae (1), Coelidiinae (1), 

Deltocephalinae (54), Iassinae (1), Idiocerinae (2), Macropsinae (5), Scarinae (=Gyponinae) (1) e Typhlocybinae 

(3) (Weintraub; Beanland, 2006). 

Figura 10. Representantes da diversidade de formas e cores das espécies da família Cicadellidae.

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 11):

• No terceiro par de pernas, as �bias apresentam uma ou mais fileiras de espinhos;

• Pronoto não encobrindo a cabeça.

Figura 11. Antena com pedicelo não dilatado (A) �bia, do terceiro par de pernas, com espinhos (A, B, C).

Subfamília Deltocephalinae 

• Ocelos na transição entre o vér�ce e face (Figura 12).

Figura 12. Ocelos no vér�ce (A) e ocelos na face (B). Ocelos localizados entre o vér�ce e a face (C), caracterís�ca da 

subfamília Deltocephalinae.
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Infraordem Fulgoromorpha

Grupo com antenas posicionadas abaixo dos olhos e pedicelo dilatado (“gordinho”)

Família Delphacidae 

 Ocorrem comumente em monoco�ledôneas (gramíneas, arbustos e árvores) e tem a capacidade de 

serem vetores de fitopatógenos, principalmente de vírus. No entanto, existem espécies que transmitem 

fitoplasmas e causam doenças, especialmente em cana-de-açúcar e arroz (Eumetopina flavipes Muir, Javesella 

discolor Boheman, Nilaparvata lugens Stål, Saccharosydne saccharivora Westwood) (Weintraub; Beanland, 

2006). A maioria das espécies é pequena e alguns possuem asas reduzidas que não cobrem o abdômen. 

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 13):

• Antena com pedicelo dilatado bem visível;

• No terceiro par de pernas, �bias com esporão apical móvel.

Figura 13. Antenas com pedicelo dilatado destacados em A, B e E. Terceiro par de pernas com a presença de um esporão 

�bial móvel em B, C e D.
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Família Cixiidae 

 É uma das maiores famílias desta infraordem com 1.954 espécies registradas no mundo, ocorrendo 

em todas as regiões geográficas. Os adultos vivem em árvores e arbustos, e se alimentam de seiva floemá�ca 

enquanto as ninfas vivem nas raízes de gramíneas e ciperáceas e formam filamentos de cera ao final do seu 

abdômen. 

 As espécies Cixius wagneri China, Hyalesthes obsoletus Signoret, Oliarius atkinsoni Meyers, 

Pentas�ridius beieri Wagner, P. leporinus Linnaeus) transmitem fitoplasmas em diferentes culturas 

(solanáceas e fru�feras) além de H. crudus (Figura 15), o vetor comprovado de fitoplasmas causadores do 

Amarelecimento Letal do coqueiro (Weintraub; Beanland, 2006). 

 Abaixo as caracterís�cas morfológicas dis�n�vas estão destacadas nas figuras do O. sergipensis 

(Figuras 14 A, B, C e D) e H. crudus (Figuras 4 E, F e G).

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 14):

• Terceiro ocelo localizado medianamente na região frontal da cabeça;

• Antena com segmento basal (pedicelo) em forma de barril, e flagelo em forma de seta;  

• Três carenas paralelas dividem o pronoto em 4 zonas; 

• Asas hialinas (transparentes), com venação marrom e pontuações visíveis;  

• No terceiro par de pernas, os espinhos estão agrupados no final da �bia.

Figura 14. Ocelo mediano (A e E), pedicelo em forma de barril (B,C e E) e flagelo em forma de seta (C ). Carenas paralelas (B)  

e asas transparentes com venação e pontuações visíveis (D e G). Espinhos agrupados no final da �bia da perna 3 (F)
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Figura 15: Vista geral da Haplaxius crudus em lupa (A e B) na planta (C) e preso em armadilha adesiva (D).

Figura 16: Macho e fêmea de Oecleus sergipensis em A e B,  respec�vamente.
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Como mencionado anteriormente, a presença do vetor H. crudus (Figura 15) em plantações de 

coqueiro Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui foi confirmado no município de Santa Izabel do Pará - PA (Silva et al., 

2019).

Já no estado de Sergipe uma nova espécie de Cixiidae foi descoberta (Figura 16), razão pela qual 

recebeu o nome de O. sergipensis  (Bartle� et al., 2018).
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Família Derbidae

 Cigarrinhas desta família são mais restritas a áreas tropicais e preferem hábitats úmidos, sendo que os 

adultos se alimentam de monoco�ledôneas e as ninfas de fungos da madeira. A espécie Prou�sta moesta 

Westwood transmite fitoplasmas do grupo 16SrIV que causa a Murcha da Raiz do Coqueiro e a doença de 

brotos de gramíneas em cana-de-açúcar (Weintraub; Beanland, 2006).  

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 17):

• Antena com pedicelo dilatado;

• Ar�culo apical do rostro muito curto (tão largo quanto longo);

• Espécies pequenas, de coloração variada;

• Muitas espécies em vida posicionam suas asas como se fossem pequenas mariposas.

Figura 17. Em D, E e G é possível observar o ar�culo apical curto e o pedicelo da antena dilatado (G). Nas imagens temos 

duas espécies em diferentes condições de observação: natural A e B; em álcool D e E; presas em armadilha adesiva C e F.

Família Fla�dae

 As cigarrinhas desta família vivem sobre árvores, arbustos e plantas herbáceas. Até o momento, 

apenas a espécie Metcalfa pruinosa Say tem registro de transmissão de fitoplasmas dos grupos 16SrI-B and –G 

em várias culturas agrícolas (Weintraub; Beanland, 2006).   

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 18):

• Antena com pedicelo dilatado;

• Caracterís�ca principal: Clavo granuloso (pontuado); 

• Várias cores, amarelas, verdes, castanho-escuro, entre outras;

• Veias transversais dispostas paralelamente na área costal da asa anterior, que geralmente ficam 

dispostas ver�calmente ao lado do corpo. 
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Figura 18. Asa com clavo pontuado e veias transversais dispostas paralelamente na área costal (A). A espécie Poekilloptera 

phalaenoides Linnaeus é um exemplo da diversidade de cores desta família (B).

Família Nogodinidae

 Esta família é distribuída em todo o mundo, compreendendo 4 subfamílias com 11 tribos, porém é 

pouco estudada, não exis�ndo até então, comprovação de vetorização de fitoplasmas.

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas (Figura 19A):

• Antena com pedicelo dilatado;

• Possuem asas membranosas com veias transversais na área pré-costal.

Família Dictyopharidae

 Essas cigarrinhas são encontradas em gramíneas, arbustos e plantas herbáceas e não há registro de 

espécies dessa família como vetoras de fitoplasmas (Figura 19 B e C). 

Caracterís�cas morfológicas dis�n�vas 

• Antena com pedicelo dilatado;

• São esverdeados ou castanhos;

• Asas membranosas e re�culadas, exceto na área anal;

• Cabeça projetada para frente* sem ocelos medianos;

• *Quando não houver essa caracterís�ca, verificar a presença de duas ou três carenas medianas 

longitudinais na fronte.

Figura 19. Representante da família Nogodinidae encontrada no estado de Sergipe (A). Em B e C, fotos ob�das da internet 

exemplificam as principais cigarrinhas da família Dictyophoridae.
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Considerações finais

As caracterís�cas morfológicas dis�n�vas, distribuição e ecologia de cada família foram extraídas de 

Triplehorn & Johnson (2013) e de Grazia et al. (2012). Todas as famílias da infraordem Fulgoromorpha se 

alimentam da seiva floemá�ca, o que indica a potencialidade de espécies deste grupo em serem vetores de 

fitoplasmas, uma vez que esses fitopatógenos se mul�plicam e sobrevivem na seiva existente dentro dos vasos 

do floema. Desta forma, o reconhecimento das famílias de cigarrinhas com potencial para transmi�r 

fitoplasmas é fundamental para as medidas de con�ngenciamento do Amarelecimento Letal do coqueiro e de 

outras doenças e essa publicação facilitará a correta iden�ficação da família vetora e potenciais vetoras, além 

de contribuir na iden�ficação geral de cigarrinhas ampliando o conhecimento da diversidade de cigarrinhas 

existentes no país. 
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