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O que são Dipsocoromorpha? 

v  5 famílias de Heteroptera, os percevejos, morfologicamente diferentes 

v  ~330 espécies descritas 

v  Percevejos diminutos, crípticos  

v Genitália masculina simétrica ou assimétrica e unicamente modificada 

v  Dimorfismo sexual leve a extremo, com fêmeas frequentemente coleopteroides 

Schizopteridae 
~ 250 spp. descritas 

Ceratocombidae 
~ 50 spp. descritas 

Dipsocoridae 
~ 25 spp. descritas 

Hypsipterygidae 
4 spp. + 1 fóssil 

Stemmocryptidae 
1 espécie 



Em quais regiões biogeográficas Dipsocoromorpha ocorre? 

Schizopteridae: encontrados em todas as regiões biogeográficas. 
Schizopterinae é mais diversa no Neotrópico, enquanto que 

Hypselosomatinae são mais diversos na região Australasiana. 

Ceratocombidae: 
conhecidos de 

todas as regiões 
biogeográficas. 

Dipsocoridae: 
conhecidos de 

todas as regiões 
biogeográficas. 

Hypsipterygidae: conhecidos somente das regiões Afrotropical e 
Oriental (= Indo-Malaia). 

Stemmocryptidae: 
conhecidos somente 

da região 
Australasiana. 

Schizopteridae, Ceratocombidae e Dipsocoridae são 
famílias-alvo para coleta e triagem no Novo Mundo. 



Dipsocoromorpha é mais diverso em ambientes úmidos, particularmente em 
florestas tropicais exuberantes. Entretanto, alguns Schizopteridae ocorrem 
em condições temperadas e subtropicias relativamente úmidas, p.ex. 
Tasmânia, Japão e costa Canadense do Pacífico. Alguns Ceratocombidae  
são inclusive encontrados em desertos, onde podem estar associados a oásis 
de palmeiras. Dipsocoridae são frequentemente encontrados em zona 
intersticial de riachos, mas também ocorrem em outros microhabitats úmidos, 
como musgos. 

Em quais habitats Dipsocoromorpha occore? 



 
Schizopteridae 

•  Diminutos (1-2 mm) 
•  Frequêntemente corcundas 
•  Maioria com a coxa anterior dilatada 
•  Normalmente sem fratura costal na asa 

Ceratocombidae 
•  Se parecem com Miridae pequenos 

(p.ex. cabeça triangular, corpo oval), 
mas sem cúneo 

•  Fratura costal curta na asa 

Dipsocoridae 
•  Semelhante à Ceratocombidae, mas asa 

com fratura costal muito longa 

Schizoptera sp. Corixidea sp. 

Famílias-alvo para coleta e 
triagem no Novo Mundo. 

Ceratocombus sp. 

Cryptostemma sp. 



Schizopteridae 

•  Maior família e foco do nosso projeto: 
•  ~56 gêneros descritos 
•  ~250 espécies descritas 

•  Dividida em 3 subfamílias: 

Schizopterinae  Ogeriinae       Hypselosomatinae 



•  Maior subfamília:  
~27 gêneros descritos 

•  Gêneros na América do Sul 
•  Schizoptera Fieber 
•  Corixidea Reuter 
•  Hoplonannus McAtee & Malloch 
•  Membracioides McAtee & Malloch 
•  Voragocoris Weirauch 
•  Voccoroda Wygodzinsky 
•  Ceratocomboides McAtee & Malloch 
•  Biturinannus Wygodzinsky 
•  Guapinannus Wygodzinsky 
•  Peloridinannus Wygodzinsky 
•  Nannocoris Reuter 

Subfamília Schizopterinae 

Grupo 
Corixidea  

Você deve 
encontrar 

muitos 
espécimes 

desses 
grupos! 



Schizoptera Biturinannus  

Nannocoris             

Corixidea Voragocoris Voccoroda Hoplonannus Membracioides 

Você deve 
encontrar 

vários 
desses! 

Guapinannus  

Peloridinannus 

Subfamília Schizopterinae 

Ceratocomboides  



Gênero Schizoptera Fieber 
Característica diagnóstica: 

1.  Célula quadrada na 
asa 

 
 
 

célula quadrada 

 lábio truncado 

células costais 

Corixidea Reuter latto sensu 
Características diagnósticas: 

1.  Ápice do lábio truncado (i.e., peças 
bucais) 

2.  Células costais esclerotizadas 
(parecendo distintas do resto da asa) 



Chinannus sp.  

Chinannus 
sp., fêmea 

Chinannus trinitatis 

•  A menor subfamília :  
~7 gêneros descritos 

•  Características 
diagnósticas: 
•  Cabeça e olhos pequenos 
•  Asa normalmente com 

fratura costal curta (setas 
laranja) 

 
•  Gêneros na América do Sul: 

•  Chinannus Wygodzinsky 
•  Itagunannus Wygodzinsky 

 

Fratura costal Itagunannus (de 
Wygodzinsky, 1948) 

Subfamília Ogeriinae 

Chinannus spp., machos 



•  ~14 gêneros descritos 
 
•  Características diagnósticas: 

•  Olhos grandes 
•  Venação da asa complexa 

•  Gêneros na América do Sul: 
•  Williamsocoris Carpintero & Dellape 
•  Ommatides Uhler 
•  Glyptocombus Heidemann 

Williamsocoris  sp.  Glyptocombus sp.     

Williamsocoris  sp. wing 

Subfamília Hypselosomatinae 



Métodos de coleta para Dipsocoromorpha 

YPT Malaise 

Images: Plant Bug PBI 

Guarda-chuva entomológico 
•  Coleta ativa: 

•  Guarda-chuva 
entomológico 

•  Coleta com luz 
•  Coleta manual 
•  Peineramento de 

serrapilheira 
 

•  Coleta passiva: 
•  Bandeja amarela (YPT) 
•  Armadilha de Malaise 
•  Funil de Berlese 
•  Armadilha de Winkler 
•  Armadilha de 

interceptação de vôo 
•  Pitfall 



caderno 
aspirador 

canetas/pincéis 

pinças 

Tubos grandes e pequenos com etanol 95% 

GPS: coordenadas e elevação 

caderno de campo 

Alguns equipamentos 
importantes para qualquer 
evento de coleta: 



Guarda-chuva entomológico 

Vara para bater 

Rede para coleta Rede para coleta 

Bate-se em 
vegetação 
florida e 

serrapilheira 
suspensa 

com a vara 
sobre a rede 

Material é coletado da rede 
utilizando aspirador 

entomológico e armazenado 
em frasco com etanol 

PBI: Planetary Biodiversity Inventory 



Coleta em luz 

Lâmpadas de 
vapor de 

mercúrio ou UV 

Lençol branco 

Insetos são aspirados do lençol 



Coleta manual 

Requer conhecimento do habitat; o coletor normalmente fica ajoelhado! 



Peneiramento de serrapilheira 

A serrapilheira é 
colocada em lençol 

branco e triada 
manualmente 

utilizando pinça e 
aspirador 

A serrapilheira é colocada 
em peneira e peneirada 

cuidadosamente 



Armadilha de Malaise 
•  Um frasco de etanol é 

colocado no ponto mais alto 
da armadilha 

•  Os insetos pousam na parede 
da tenda 

•  E são canalizados para o 
frasco de etanol 

Frasco de etanol 

Muitos percevejos! 

Entomólogo FELIZ 



Armadilha de interceptação de vôo 
 

Armadilhas de interceptação 
de vôo são baseadas no 
princípio de que alguns 

insetos se movem para baixo 
quando colidem com uma 

barreira 

Uma barreira de malha fina é 
utilizada para interceptar o vôo; 

contêineres de etanol são 
colocados na base para capturar 

os insetos 



Armadilha de queda (Pitfall) 

Um copo plástico é enterrado no solo 

Uma capa contra chuva protege o pitfall 

Propilenoglicol é colocado no 
copo como agente conservativo 

Armadilhas de pitfall 
coletam insetos que 

caminham na 
superfície do solo 



Funil de Berlese 

Quando o solo 
começa a secar, os 
insetos se movem 

para a base do funil 
e para dentro do 

frasco coletor 

A serrapilheira peneirada 
é colocada dentro do 

funil de Berlese e então 
dessecada por 24 h (ou 
mais, dependendo da 

umidade) 

Uma fonte de luz 
seca o solo 



Armadilha de Winkler 

As armadilhas são deixadas para 
secar sem uma fonte de luz, por 

aproximadamente 2-3 dias 

A armadilha de Winkler se 
estreita em direção a um 

frasco de etanol 

O material peneirado é 
colocado em um saco de 

malha fina 

O saco de malha é 
colocado dentro da 

armadilha de Winkler 



Água com detergente tem menor tensão 
superficial do que água pura, tornando 

impossível que os insetos escapem, 
uma vez na armadilha 

Bandeja amarela (YPT) 

Os insetos são removidos utilizando uma 
pequena rede de malha fina 



Efetividade de diferentes 
métodos de coleta passiva 

para Schizopteridae e 
Ceratocombidae (baseado 
em uma amostragem inicial 

com amostras do laboratório 
da Profa Weirauch) 
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Preparando-se para 
triar Dipsocoromorpha 

•  Precisarás de: 
•  Estéreo-microscópio 
•  Placa de Petri grande 
•  Pincéis macios 
•  Pinças delicadas 
•  Pipetas plásticas  
•  Frascos pequenos 
•  Copos de Becker 
•  Funil 
•  Adesivos 
•  Lápis/Canetas 
•  Etiquetas Prepare todos os frascos antes 

adicionando a etiqueta com o 
código da coleta dentro dos 

frascos 



Triagem 

1.  Despeje o conteúdo de um tubo Falcon na placa de Petri grande ou 
uma fração do conteúdo de um frasco maior. 

2.  Utilizando o pincel macio, trie a amostra inteira, separando 
Dipsocoromorpha. Seja cuidadoso, Dipsocoromorpha são frágeis! 

3.  Com uma pipeta, transfira todos os dipsos para os frascos. 

1.  Coloque o restante da amostra no copo de Becker; 
2.  Utilizando o funil, despeje a amostra de volta no tubo Falcon ou no 

frasco; 
3.  Marque todos os frascos triados com as suas inicias e data. 

1 2 3 


