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RESUMO: -de- -de-

à família Tingidae, cujas asas anteriores e posteriores possuem um aspecto rendilhado, de 
onde provém a origem de seus nomes vulgares. A família Tingidae abriga espécies 
fitófagas, com insetos de hábitos predominantemente monófagos, ocasionalmente 
oligófagos e raramente polífagos, infestando espécies florestais, frutíferas e hortaliças. Em 
grandes infestações estes insetos podem ocasionar perda de área fotossintética, 
definhamento e morte das plantas hospedeiras. O registro das plantas hospedeiras é muito 
importante para o estudo dos percevejos dessa família, visto que a maioria das espécies 
completa todo o ciclo de vida em um único espécime vegetal, às vezes até mesmo em uma 
única parte da planta. Em julho de 2015 foi verificado um ataque de percevejos-de-renda 
em cultivos agrícolas, em propriedade rural localizada no município de Paraíso do 

diretamente das plantas infestadas, preservados em álcool 70% e enviados para 
identificação. Foram identificadas duas espécies de tingídeos nas amostras enviadas, 
Gargaphia lunulata (Mayr) (Hemiptera: Tingidae), associado ao quiabeiro (Abelmoschus 
esculentus L. Moench; Malvaceae), feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.; Fabaceae) e 
maracujazeiro (Passiflora sp.; Passifloraceae). Já a espécie Corythaica passiflorae (Berg). 
(Hemiptera: Tingidae), foi encontrada associada ao jiloeiro (Solanum aethiopicum L.; 
Solanaceae), berinjela (Solanum melongena L.; Solanaceae) e jurubeba (Solanum 
paniculatum L.; Solanaceae). A constatação destas espécies de tingídeos e suas respectivas 
associações com as plantas hospedeiras mencionadas são os primeiros relatos de ocorrência 
para o estado de Tocantins.  

PALAVRAS-CHAVE: Fruticultura, Heteroptera, Horticultura  


