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ABSTRACT. New combination in Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae). A new combination is established: Eusceloidea
delongi (Zanol, 1996) comb. nov. (formerly in Frequenamia). The species is redescribed and illustrated.
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RESUMO. Uma nova combinação é proposta: Eusceloidea delongi (Zanol, 1996) comb. nov. (antes em Frequenamia).
Redescrição e ilustração da espécie são dadas.

PALAVRAS-CHAVE. Cicadellidae; Deltocephalinae; Eusceloidea; Hemiptera.

Eusceloidea delongi (Zanol, 1996) comb. nov.
(Figs. 1-9)

Frequenamia atrata Delong, 1984:119 (praeoc.)
Frequenamia delongi Zanol, 1996 (novo nome para Frequenamia

atrata Delong, 1984).

Coroa marrom-avermelhada margeada de preto. Face
marrom-escura. Frontoclípeo, uma faixa transversa abaixo dos
olhos e arcos laterais marrom-avermelhados. Pronoto preto
com manchas amareladas e marrom-avermelhadas. Asas
anteriores semitransparentes, marrom-escuras, com áreas
despigmentadas.

Cabeça inclinada anteriormente, mais larga que o pronoto.
Coroa arredondada, de comprimento uniforme. Margem
anterior com quatro carenas transversais, mais ou menos
paralelas, sendo duas acima dos ocelos e duas abaixo. Ocelos
na margem anterior não visíveis de cima. Distância ocelo-ocular
menor que o diâmetro dos ocelos. Sutura coronal
ultrapassando a metade do comprimento da coroa. Frontoclípeo
túmido co superfície rugosa até a altura dos alvéolos antenais
e depois plano e microesculturada. Anticlípeo de lados
paralelos. Genas sinuosas com leve reentrância abaixo dos
olhos.

Pronoto inclinado anteriormente. Asas anteriores com duas
células anteapicais fechadas; a externa menor que a central; 1a

e 2a  células apicais grandes. Clavo com venação obscura.
Apêndice desenvolvido, alcançando a M3+4.

Pigóforo sem apêndices. Valva genital triangular. Placas
subgenitais triangulares; poucas macrocerdas unisseriadas.
Estilos falciformes; ápice obliquaente truncado. Edeago curvo
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COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

para cima; ápice bífido com braços divergentes. Gonóporo
apical. Conetivo em forma de Y.

Comprimento. 4,0 mm.

Fêmea. Desconhecida.

Material examinado. Holótipo. Frequenamia atrata  DeLong, 1984.
(Ohio State University).

Comentário. DELONG (1984) descreveu a espécie no gênero
Frequenamia, porém, as características que apresenta, tais
como: a cabeça e pronoto inclinados anteriormente; coroa
arredondada e comprimento uniforme; frontoclípeo fortemente
túmido; e a 1a e 2acélulas apicais bem maiores do que as demais,
são própias de Eusceloidea, motivo pelo qual a transferimos
para este gênero.

A cápsula genital encontra-se bastante danificada e com
restos de musculatura.

REFERÊNCIAS

DELONG, D. M. 1984. New leafhoppers of the “Bahita” group
(Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from Central and South
America. Brenesia 22: 115-122.

ZANOL, K. M. R. 1996. Homonymy within Frequenamia DeLong
(Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). Revista Brasileira
de Zoologia (13)(13): 813.



582 Zanol

Revista Brasileira de Entomologia 48(4): 581-582, dezembro 2004

Recebido em 16.II.2004; aceito em 15.VIII.2004

0,
5 

m
m

0,5mm

1

1 
m

m

4

5

2

3

9

8

6

7

Figs. 1-9. Eusceloidea delongi (Zanol, 1996). 1, cabeça e pronoto, dorsal; 2, margem anterior da coroa; 3, cabeça e pronoto, lateral; 4, asa anterior;
5, pigóforo, lateral; 6, valva genital, placa subgenital e estilo; 7, edeago, ventral; 8, conetivo e edeago, lateral; 9, valva genital, placa subgenital e
estilo.


