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ABSTRACT. A NEW SPECIES OF SCAPHOIDULA OSBORN (HOMOPTERA: C1CADELLlDAE,
DELTOCEPHALlNAE). Scaphoidula webbi sp.n" fcom Brazil, is described.
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o material estudado pertence às seguintes Instituições: Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, Manaus (INPA) e Coleção de EntomologiaPe J.S. Moure,
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (DZUP).

Scaphoidula webbi sp.n.
Figs 1-4

Holótipo fêmea. Cabeça, em vista dorsal, mais longa medianamente e de
largura maior que o pronoto. Ocelos situados na margem anterior, perto dos olhos,
visíveis de cima. Área ocelo-ocular menor que o diâmetro dos ocelos. Sutura coronal
atingindo a metade do comprimento da coroa. Coloração geral marfim, com duas
faixas transversas, acompanhando a curvatura da cabeça, uma sobre o disco,
marrom-avermelhada e outra, mais estreita, entre os ocelos, marrom-escura. Face
mais ou menos achatada e ampla, de coloração geral marfim; duas faixas transversas
paralelas, marrom-escuras; uma situada logo abaixo dos ocelos e a outra acima dos
alvéolos antenais; uma faixa transversa, de cada lado, abaixo dos olhos, estendida
desde a sutura frontoclipeal até à borda, marrom-escura. Frontoclípeo levemente
túmido. Anteclípeo com ápice alargado. Genas com bordos sinuosos.

Pronoto de superficie lisa, de coloração marfim com duas faixas transver-sas,
paralelas às da cabeça, marrom-avermelhadas: a anterior mais curta, atingindo a
metade dos olhos e, a posterior, sobre o disco, com os bordos voltados para baixo
antes de atingir as margens laterais. Escutelo marfim com duas faixas transversas
marrom-avermelhadas: a anterior na base,junto ao pronoto e a posterior, logo abaixo
da sutura. Tégminas com duas células anteapicais, semitransparentes, com linhas
longitudinais marrom-escuras ao longo da veia Média, sutura claval e margem anal
até a altura do apêndice; mais três obliquas entre aquelas ao longo da veia Média e
a sutura claval, alcançando a célula braquial e, também, outras menores junto as
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células apicais; ápice marrom. Venação distinta de cor marfim em algumas partes.
Apêndice desenvolvido. Espinulação das tíbias anteriores 1+4 e dos fêmures pos
teriores 2+2+ I.

O.Smm

Figs 1-4. Scaphoidula webbi sp.n.. (1) Cabeça e pronolo, dorsal; (2) face; (3) légmina; (4) VII
eslernilo.
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Genitália. Fêmea - sétimo estemito mais largo do que longo; margem
posterior arredondada com uma fenda mediana, em forma de V; margens de cada
lado da fenda marrons.

Macho. Desconhecido.
Comprimento total 6,60mm.
Material examinado. Holótipo fêmea. BRASIL, Roraima: Ilha de Maracá (Rio

Uraricoara), 21-30.XI.l987, lA. Rafael e equipe leg. (INPA). Parátipos. Duas
fêmeas da mesma localidade e data (DZUP, INPA).

Comentários. Esta espécie é semelhante aS. mourei Zanol mas a margem
posterior do sétimo esternito é amplamente arredondada; a fenda mediana é maior
e mais larga.

Etimologia. O nome da espécie é em homenagem ao Dr. M.D. Webb do The
Natural History Museum, Londres.
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