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ABSTRACT: ln this note a teratological case in the reflexion 
of the pronotal membranes in Naochila kivuensis (SCHOUTEDEN) is 
described . 

A primeira contribuição sobre a teratologia nos Tingidae foi dada por 
STUSÁK e STEHLiK (1977. Acta Musei Mora via. 62: 119-122), os quais des
creveram a reflexão e a variabilidade das membranas pronotais em algumas 
espécies do gen. Dictyla ST.h, em Octacysta echii (F.) e, em especial, em 
Oncochila scapularis (FIEB.). Tal como foi salientado por estes autores, 
os desvios na reflexão das membranas pronotais são normalmente devidos 
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a traumatismos sofridos pelos estados larvares ou durante a sua metamorfose 
no adulto, podendo, no entanto, tratar-se também de casos de atavismo. 

No decurso do estudo que estou a realizar sobre os exemplares não 
identificados das colecções do Musée Royal de I'Afrique Centrale (Tervuren) 
encontrei um exemplar de Naochila kivuensis (SCHOUTEDEN) apresentando 
desvios teratológicos na reflexão de ambas as membranas pronotais. 

Nos exemplares normais as membranas pronotais são longas, largas, 
reflectidas sobre o disco do pronoto, inchadas, com a superfície uniformemente 
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FIG. 1 - Pronoto de Naoe/lila kivllellsis (SCHOUTEDEN) mostrando a reflexão e deformação 
das membranas pronotais. A - Vista dorsal. B - Vista frontal da região dorsal do 

pronoto. 

arredondada, com as margens externas (tornadas interiores pela reflexão 
das membranas pronotais) em contacto, total ou parcialmente, com a carena 
mediana, e escondendo por completo as carenas laterais e o disco do pronoto. 

No exemplar teratológico as membranas pronotais são assimétricas 
e ambas deformadas (fig. 1). A membrana pronotal esquerda é a menos 
reflectida das duas, côncavamente erguida desde a base e com a fila exterior 
de células em posição quase horizontal. A membrana pro notaI do lado 
direito apresenta as duas filas basais de células em contacto com a super
fície pronotal , depois dobra-se para fora em ângulo agudo, apresentando a 
fila exterior de células em posição quase vertical. 
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o disco do pronoto, deixado a descoberto pela reflexão teratológica 
das membranas pronotais, apresenta uma estrutura igual à dos exemplares 
normais, aos quais se tenham removido as membranas pronotais. Assim, 
o disco pronotal é de côr preta brilhante e densamente pontuada. As carenas 
laterais, visíveis em todo o seu comprimento e tal como nos exemplares nor
mais, são longas, estendendo-se até à região dos calli, ligeiramente côncavas 
para o interior na região posterior e depois ligeiramente convexas. 

Este exemplar teratológico foi colhido em Kissenyi , Ruanda, em 21.XI1.25, 
pelo Dr. H. SCHOUTEDEN. Encontra-se depositado nas colecções do Musée 
Royal de l' Afrique Centrale, Tervuren. 


