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QUATRO ESPÉCIES NOVAS DE YUNGASIA LINNAVUORI (HOMO?fERA:
CICADELLIDAE)\

Keti Maria Rocha Zanol2

ABSTRACT

Four new spedes o[ Yungasia Linnavuori are described: Y. peruana (Peru), Y.
Iurida and Y. fuhnina (Colombia), and Y. tricolor (Brazilj.

INTRODUÇÃO

a gênero Yungasia foi descrito por Linnavuori (1959) com base na espécie Y. di
gitata incluindo, na ocasião, outras duas espécies. Em 1961, Linnavuori & Heller, descre
veram mais duas espécies e em 1976, Linnavuori & DeLong três espécies. Zanol (1989)
descreveu uma espécie. a gênero, atualmente, está composto de sete espécies todas
para a região neotropical. No presente trabalho àescrevemos quatro espécies novas: Y
peruana (peru), Y. /urida e Y. fulmina (Colômbia), e Y. tricolor (Brasil).

a gênero Yungasia apresenta como características: tégminas com três células an
teapicais fechadas e falsas veias na célula braquial. Edeago simétrico com ápice bífido.
Coloração geral amarelo·dara com manchas marrons na coroa, pronoto e escutelo.
Tégminas com manchas marrons e esbranquiçadas.

a material será depositado na California Academy of Science (CAS), Museu Pe.
Jesus Santiago Moure (MJSM) do Departamento de Zoologia 'da UFPR e no British
Museum (Natural History) (BM).

Yungasia peruana sp.n.
(Fig. 1-8)

Holótipo fêmea. Cabeça, em vista dorsal, mais longa medianamente, mais estreita
que o pronoto. aceIos situados na margem anterior, visíveis de cima. Sutura caronal
atingindo a metade da coroa. Coloração geral amarela; margem anterior com quatro
manchas, arredondadas e marrons; disco com uma faixa transversa, de contorno irregu
lar, que se projeta para trás, formando uma mancha circular; área interna da mancha
marrom-claro. Face mais ou menos alongada de coloração geral amarela. Frontoclípeo
com arcos laterais marrons. Anteclípeo com ápice alargado; base e ápice marrons. Loras
margeadas de marrom. Genas com os bordos sinuosos; uma mancha junto a sutura e
contornando os alvéolos antenais, marrom. Pronoto com margem lateral reta. Coloração
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geral amarela com linhas tortuosas, di!:postas em faixas longitudinais, marrons. Escutelo
amarelo com triângulos basais, dois pontos sobre o disco e dois laterais, próximo ao
ápice, marrons; uma faixa longitudinal, mediana, marrom-clara. Tégminas semitranspa
rentes, com três células anteapicais. Coloração marrom-clara com manchas marrons e
áreas esbranquiçadas.

Placa subgenital mais larga do que longa; margem posterior sinuosa com um lobo
mediano e uma pequena fénda no meio; uma mancha,junto a fenda, marrom.

Macho. Pigóforo com ápice arredondado; um par de apêndices, birramosos, ven
trais, saindo aproximadamente no meio, voltados para cima; o ramo proximal pequeno e
mais esclerotinizado e o distal, mais ou menos pontiagudo. Valva genital triangular. Pla
cas subgenitais triangulares com bordos sinuosos. Estilos com apófise digitiforme; mar
gem externa serreada. Edeago com ápice bífido, mais ou menos reto; apódema dorsal
atingindo o terço apical do edeago, mais ou menos achatada e larga.

Medida (em mm). Macho/fêmea. Comprimento total: 5.00/5.10.
Tipo e localidade tipo. Holótipo fêmea de "Peru Cajamarca Shrubs on arid

hillside, 1 km S.E. of twon 28.YIII.l971 Fertile valIey in Andes, 8000ft, P.S. e H.L.
Broomfield BM 1971-486". Parátipos: "dois machos e uma fêmea da mesma localidade
cuja data é 26.YIlI.1971"; duas fêmeas de "Peru Chancay Shrubs nr river 40 miles n. of
Lima 29.VU.1971. Fertile irrigated regian in arid coastal desert P.S. e H.L. Broomfield";
uma fêmea de "Lambayegue roadside veg 1 mile S.E. of town 20.VIlI.1971 Fertile
irrigated region in arid coastal desert P.S. e H.L. Broomfield". Holótipo no BM e parati
pos no BM e MJSM.

Yungasia furida sp.n.
(Figs. 9-14)

Holótipo macho. Coloração amarelada. As manchas arredondadas da margem an
terior da cabeça marrom-claras; a faixa transversa do disco marrom-clara; área interna da
mancha circular, amarelada. Face de coloração amarela. Pronoto com leve reenÚância,
nas margens laterais, próximo aos olhos. Coloração amarela com quatro manchas, unidas
duas a duas, na metade basal e linhas tortuosas, longitudinais, formando faixas, abaixo
de cada mancha, marrons. Escutelo amarelo com os triângulos basais, dois pontos, sobre
o disco e a faixa longitudinal mediana, marrom-escuras. Tégminas semitransparentes
com três células anteapicais. Coloração amarelada com manchas marrons e esbranqui
çadas.

Pigóforo com ápice triangular. Valva genital triangular. Placas subgenitais triangu
lares com bordos sinuosos. Estilos com apófise digitiforme, curvada para fora. Edeago
com ápice bffido; um par de apêndices subapicais, divergentes na base e depois conver
gentes, voltados para trás; apódema dorsal atingindo aproximadamente a metade do
edeago.

Fêmea. No aspecto geral mais clara que o macho; pronoto irrorado de marrom.
Placa subgenital com margem posterior sinuosa projetada num pequeno lobo mediano;
uma mancha mais ou menos da largura do lobo estendendo-se para trás, até a metade da
placa, marrom.

Medida (em mm). Macho/fêmea. Comprimento total: 4.50/5.00.
Tipo e localidade tipo. Holótipo macho de "Colombia-Cundinamarca, Finca

Bella, vista nr Sasaima 20.IV.1965, P.R. Crag". Parátipo fêmea da mesma localidade e
data. Ho16tipo no CAS e parátipo no MJSM. '
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YUIf8asia peruana sp.n. 1. Cabeça e pronoto, em vista dorsal; 2. Tégmina; 3. Pigóforo, em vista late
ral; 4. Apêndice do pigóforo; S.Estilo; 6.Cooectivo e edeago, em vista lateral; 7.Conetivo e edeago,
em vista ventral; 8. Placa subgenitaI da fémea. YUllgaDD lurida sp.n. 9. Cabeça e pronoto. em vista
dorsal; 10. Placa subgenitaI da fémea; lI. Pigóforo, em vista lateral; 12. Conetivo e edeago. em vista
vmtral; 13. Estilo; 14. Conetivo e edc2go. em vista lateral
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Yungasia tu/mina sp.n. 15. Cabeça e pronoto, em vista dorsal; 16. Pigóforo, em vista lateral; 17. Co
neeito e edeago, em vista lateral; 18. Estilo.Yungasia tric%r sp.n. 19. Cabeça e pronolo, em vista
dorsal; 20. Conetivo e edeago, em vista ventral; 21. Conetivo e edeago, em vista lateral; 22. Estilo;
23. Pigóforo, em vista lateral.
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Yungasia fulmina sp.n.
(Figs. 15-18)

Holótipo macho. As manchas da margem anterior da cabeça, arredondadas, de co
loração marrom. Sutura coronal com uma faixa, longitudinal, que diverge apicalrnente
em dois braços e projeta-se p"ara trás, sobre o disco, em uma mancha de contorno irregu
lar, marrom·clara. Pronoto, com reentrância na margem lateral, irrorado de marrom. Es
cutelo com triângulos basais, as duas manchas sobre o disco e a faixa longitudinal media
na, marrom-escuras. Tégminas semitransparentes com três células anteapicais, c~m man
chas marrons e áreas esbranquiçadas.

Pigóforo com ápice arredondado. Valva genital triangular. Placas subgenitais trian
gulares. Estilos com apófise digitiforme, curvada para fora. Edeago com ápice bífido,
mais ou menos reto, com um par de projeções laterais, triangulares, no terço apical;
apódema dorsal atingindo aproximadamente a metade do edeago.

Medida (em mm). Macho. Comprimento total: 4.50.
Material examinado. Holótipo macho de "Colombia, Cundinamarca, Finca Bella

vista nr Sasaima 29.V.I 961. D.6.8. P.R. Crag", no CASo

Yungasia tric%r sp.n.
(Figs. 19-23)

Hol6tipo macho. Cabeça, em vista dorsal, de comprimento uniforme. Coloração
geral amarelo-claro com oito manchas marrons: quatro na margem anterior, mais ou me
nos arredondadas; duas de cada lado, junto aos olhos e duas maiores, na margem poste
rior, ambas de contorno irregular. Sutura coronal com uma faixa, longitudinal, que di
verge apicalmente, marrom; disco marrom-claro limitando-se entre as manchas marrons.
Face amarela. Frontoclípeo com arcos laterais, unidos entre si, marrons; área entre os ar
cos marrom·claro. Anteclípeo com uma faixa transversa, no ápice, expandida, para trás,
medianamente, até próximo a base; esta com uma faixa transversa marrom. Loras mar
geadas de marrom. Genas com uma mancha junto a sutura e contornando os alvéolos
antenais, ma,rrom. Pronoto amarelo irrorado de marrom. Escutelo com triângulos basais
marrom-avermelhado margeados de marrom-escuro; duas manchas arredondadas, sobre
o disco, marrom-escuras; uma faixa, longitudinal, mediana, marrom-clara. Tégminas se
mitransparentes com três células anteapicais. Coloração marrom-claro com manchas
marrons e esbranquiçadas.

Pigóforo com ápice arredondado; um par de apêndices, ventrais, birramosos e pon
tiagudos; o ramo proximal mais ou menos reto, voltado para cima e o distal curvo para
cima e para trás. Valva genital triangular. Placas subgenitais triangulares. Estilos com
apófise digitiforme, voltada para fora; ápice truncad/ó. Edeago com ápice bífido, mais ou
menos reto, com dois pares de projeções, mais ou menos triangulares; o par ventral,
aproximadamente no meio, com ápice voltado para trás e o par dorsal, no terço apical,
menores que os ventrais; apódema dorsal, atingindo aproximadamente o meio, mais ou
menos largo e achatado.

Medida (em mm). Macho. Comprimento tota, ~ .20.
Tipo e localidade tipo. Holótipo macho de . 2quador 6-12 mi SW Banos 2500

3000m N. Slape of Mt Tungurahua, E.I. Schlinger e E.S. Ross collectors", no CASo
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