
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GARBELOTTO, TA., and CAMPOS, LA. Pentatomini. In: Pentatominae do Sul de Santa Catarina 
[online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, pp. 62-71. Zoologia: guias e manuais de 
identificação series. ISBN 978-85-98203-08-9. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Pentatomini 
 

 

Thereza de Almeida Garbelotto 
Luiz Alexandre Campos 



62

Voltar ao Sumário

Pentatomini
Banasa maculata Campos & Garbelotto, 2010

Banasa sulcata Thomas, 1990

Janeirona stali (Kormilev, 1956)

Myota aerea (Herrich-Schäffer, 1841)

Pallantia macula (Dallas, 1851)

Pellaea stictica (Dallas, 1851)

Serdia indistincta Fortes & Grazia, 2005

Serdia maxima Fortes & Grazia, 2005

Stictochilus tripunctatus Bergroth, 1918
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Voltar ao Sumário

Banasa maculata 
Campos & Garbelotto, 2010

Diagnose: Castanho esver-
deado dorsalmente. Cabeça 
variando de castanho claro 
a cobre. Mácula larga e irre-
gular na metade anterior do 
pronoto, entre os ângulos 
umerais, geralmente marfim, 

algumas vezes concolor e inconspícua; porção posterior 
do pronoto e disco do escutelo esverdeados em 
indivíduos vivos. Lobo pós-frenal do escutelo 
com manchas claras, ápice marfim. Manchas 
claras no cório. Coloração ventral marfim (Campos et 
al. 2010).

Tamanho dos adultos:  6.90-8.25 mm;  
 7.14-9.18 mm.

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomológico  
e armadilha luminosa.

Local de Coleta: Criciúma e Urussanga.

41

Bibliografias:

Campos, L.A.; Grazia, J.; Garbelotto, T.A.; Bianchi, F.M. & Lanzarini, N.C. 2010. A new South American 
species of Banasa Stål (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae): from egg to adult. Zoo-
taxa 2559: 47-57.

  Planta 
hospedeira

Nome 
popular

Melastomataceae Miconia sellowiana  
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Voltar ao Sumário

Banasa sulcata 
Thomas, 1990 

Diagnose: Corpo alon-
gado, oval. Dorsalmen-
te verde amarelado 
misturado com vermelho; ventral-
mente amarelo. Pontuações casta-
nho avermelhadas, densas, uniforme-
mente distribuídas. Carena linear de 

cada lado conectando os úmeros com as cicatrizes (Thomas 
& Yonke 1990).

Tamanho dos adultos: 10-11,5 mm. 

Metodologia de coleta: coleta manual e guarda-chuva 
entomológico. 

Local de Coleta: Araranguá e Criciúma.

 

42

Bibliografias:
Thomas, D.B. & Yonke, T.R. 1990. Review of the genus Banasa (Hemiptera: Pentatomidae) in South 
America. Ann Entomol Soc Am 83 (4): 657-688. 
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Voltar ao Sumário

Janeirona stali 
(Kormilev, 1956)

Diagnose: Coloração castanho escu-
ra, as vezes com coloração mais clara 
no pronoto, ápice do escutelo e disco 
abdominal ventral. Mácula ama-
relada no ápice da veia radial. 
Jugas com ápice agudo, mais 
longas que o clípeo. Margem 

anterior do pronoto  côncava no centro; as porções 
laterais atrás dos olhos truncadas e terminando 
em cada lado em um pequeno dentículo proje-
tado lateralmente, agudo (Ruckes 1958).

Tamanho dos adultos: 19 mm.

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomo-
lógico. 

Local de Coleta: Criciúma.

43

Bibliografias:
Kormilev, N.A. 1956. Notas sobre Pentatomoidea neotropicales V (Hemiptera). Acta scientifica de los 
institutos de investigación de San Miguel 4: 3-6.

Pirán, A.A. 1962. Hemiptera neotrópica VI. Sanderabdruck aus den mitteilungen der müchner en-
tomologischen gesellschaft E.V. 52: 253-256.

Ruckes, H. 1958. New genera and species of neotropical Discocephaline and Halyine pentatomids 
(Heteroptera, Pentatomidae). American Museum Novitates 1868: 1-27. 
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Voltar ao Sumário

Myota aerea 
(Herrich-Schäffer, 1841)

Diagnose: Coloração geral cas-
tanha com brilho verde-metálico. 
Cabeça com pontuações formando 
rugas refletindo o verde-metálico; 
1° segmento de antena mais claro 
que os demais, ápice do 2° e base 
do 3° albo. Pronoto com pontua-

ções discretas e  não confluentes (Spinola 1852). 

Ângulos umerais desenvolvidos, afilados e com ápice re-
curvado posteriormente, pronoto declivoso anteriormente.

Tamanho dos adultos: 14 mm 

Metodologia de coleta: coleta manual e rede de varredura.

Local de Coleta: Criciúma e Maracajá.

 

44

Bibliografias:
Spinola, M. 1852. Di alcuni generi d’inseti arthroidignati nuovamente proposti. Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. 
Moderna 25 (1): 101-178.
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Voltar ao Sumário

Pallantia macula  
(Dallas, 1851)

Diagnose: Cabeça com uma série 
de pontos nas margens internas das 
jugas. Rostro pouco ultrapassando 
as coxas médias, atingindo o meio do 
metasterno. Metade posterior do pro-
noto de coloração mais escura. Faixa 
negra das margens anteriores dos 

segmentos do conexivo mais estreita do que a das margens 
posteriores (Grazia 1980).

Tamanho dos adultos:  8,86-9,62 mm;  9,01-10,8 mm. 

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomológico.

Local de Coleta: Maracajá.

45

Bibliografias:
Grazia, J. 1980. Revisão do gênero Pallantia Stål, 1862 (Heteroptera, Pentatomidae). Rev. Bras. entomol. 
24 (1): 15-27.
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Voltar ao Sumário

Pellaea stictica 
(Dallas, 1851)

Diagnose: Indivíduos casta-
nho-escuros ou avermelha-
dos, salpicados de manchas 
amarelas. Ângulos umerais 
não desenvolvidos; espinho 
abdominal livre. 

Tamanho dos adultos: 10 mm ou mais.

Metodologia de coleta: guarda-chuva entomológico  
e armadilha luminosa.

Local de Coleta: Criciúma e Içara.

46

Bibliografias:
Link, D. & Grazia, J. 1987. Pentatomídeos da região central do Rio Grande do Sul (Heteroptera). An. Soc. 
Entomol. Bras. 16 (1): 115-129.

Lopes, O.J.; Link, D. & Basso, L.V. 1974. Pentatomídeos de Santa Maria – Lista preliminar de plantas 
hospedeiras. Rev. Centro Ciências Rurais 4 (4): 317-322. 

  Planta hospedeira Nome 
popular

Solanaceae Solanum 
sisymbrifolium Lam.

Joá
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Voltar ao Sumário

Serdia indistincta 
Fortes & Grazia, 2005

Diagnose: Coloração castanho-clara 
a escura; coloração amare-
lada na base do 4º e tota-
lidade do 5º segmento de 
antena; pernas castanho cla-
ra a amarelada com pontuações 
ferrugíneas e tarsos avermelhados. 

Pronoto com ângulos umerais retilíneos, não desenvolvidos, 
margens anterolaterais subparalelas ou suavemente côncavas. 
Escutelo com margem delicadamente delineada de negro 
nas laterais. Cório com mancha clara no ápice da veia 
radial (Fortes & Grazia 2005). 

Tamanho dos adultos:  12,2-14,6 mm; 
 12,1-16,8 mm. 

Metodologia de coleta: coleta manual, guarda-chuva 
entomológico e rede de varredura.

Local de Coleta: Criciúma.

47

Bibliografias:
Fortes, N.D.F.de & Grazia, J. 2005. Revisão e análise cladística de Serdia Stål (Heteroptera, Pentatomidae, 
Pentatomini). Rev. Bras. entomol. 49 (3): 294-339.
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Voltar ao Sumário

Serdia maxima 
Fortes & Grazia, 2005

Diagnose: Coloração cas-
tanho-clara a escura; seg-
mentos de antenas negros 
com ápice do 5º amarelado; 
pernas castanho amareladas 
com pontuações castanho 
escuro e tarsos avermelha-

dos. Pronoto com ângulos umerais amplamente de-
senvolvidos, obliquamente dirigidos para frente com 
ápice arredondado; margens anterolaterais fortemente 
côncavas e crenuladas. Escutelo com margem apical 
emarginada, recurvada e com 1+1 pequenas manchas 
negras nos bordos laterais (Fortes & Grazia 2005).

Tamanho dos adultos:  13,3-14,8 mm;  
 14,7-15,6 mm. 

 Metodologia de coleta: espécie com registro apenas 
em literatura e sem indicação de método de coleta.

Ocorrência: Imbituba.

48

Bibliografias:
Fortes, N.D.F.de & Grazia, J. 2005. Revisão e análise cladística de Serdia Stål (Heteroptera, Pentatomidae, 
Pentatomini). Rev. Bras. entomol. 49 (3): 294-339.
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Voltar ao Sumário

Stictochilus tripunctatus 
Bergroth, 1918

Diagnose: Jugas proje-
tadas para além do 
clípeo, unidas apical-
mente. Úmeros não projetados. 
Metasterno produzido ventral-
mente, arqueado em perfil, care-
nado medianamente, pelo menos 

na região anterior. Mesosterno fracamente carenado media-
namente; carena em placa semicircular na região anterior 
(Rolston & Rider 1986). 

Tamanho dos adultos: 9,3-10,2 mm.

Metodologia de coleta: coleta manual e rede de varredura.

Local de Coleta: Criciúma e Maracajá.

49

Bibliografias:
Roston, L.H. & Rider, D.A. 1986. Two new species of Stictochilus Bergroth from Argentina (Hemiptera: 
Pentatomidae). J. New York Entomol. Soc. 94 (1): 78-82.
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