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RESUMO
As espécies do gênero  Rhacodiaptomus foram revisadas através do estudo 

detalhado  da  morfologia  externa  dos  organismos.  Foram  analisados  espécimes 

provenientes tanto de coleções científicas quanto de novas coletas de campo. A 

partir  da designação de  R. calamensis como espécie-tipo do gênero, seguiu-se a 

mensuração, dissecção e desenho dos seus apêndices . Somente os apêndices que 

foram diferentes daqueles encontrados na espécie-tipo foram desenhados para as 

demais espécies. Para a geração das descrições, das chaves de identificação e da 

matriz  de  caracteres  foi  utilizado  o  sistema  DELTA-IntKey  versão  1.04.  Para 

identificar  as  relações  de  parentesco  entre  as  espécies  foram  utilizados  os 

programas TNT e Winclada. Seis espécies de Rhacodiaptomus foram redescritas e a 

fêmea correta de  R. calatus e uma nova espécie foram descritas. Quatrocentos e 

quarenta e oito (448 itens), dentre caracteres e atributos foram listados utilizandoo 

DELTA.  Por  meio  do  DELTA  foi  obtida  uma  matriz  no  formato  Nexus  com  80 

caracteres informativos. A análise computacional foi feita com os programas TNT e 

Winclada,  com  a  busca  pela  árvore  mais  parcimoniosa.  Os  grupos  externos 

utilizados foram  Notodiaptomus deitersi,  Aspinus acicularis  e oito (8) espécies de 

Argyrodiaptomus.  A busca revelou uma árvore, com comprimento (L) = 272, índice 

de consistência (CI) = 0.52 e índice de retenção (RI) = 0.72. A monofilia do grupo foi 

proposta suportada por 28 sinapomorfias e as relações indicadas para as espécies 

são:  (Rhacodiaptomus  calamensis (Rhacodiaptomus retroflexus (Rhacodiaptomus 

sp.  n.  (Rhacodiaptomus  calatus,  Rhacodiaptomus  ringueleti)  (Rhacodiaptomus 

insolitus,  Rhacodiaptomus besti)))).  Rhacodiaptomus calamensis é a espécie mais 

basal  dentro  do  grupo.  Um  registro  atualizado  da  distribuição  de  cada  espécie 

também foi feito.
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ABSTRACT
The species of the genus Rhacodiaptomus were reviewed through the detailed 

study of all the appendices. The specimens were obtained from scientific collections 

and field samples. After the appointment of R. calamensis as the type-species of the 

genus,  the measurement, dissection and drawings of the appendices of the type-

species  were  performed.  Regarding  the  pther  species  of  the  genus,  only  the 

appendices that were different from those found in species-type were drawn.  The 

software DeLTa-IntKey,  version 1.04, was used for the generation of descriptions, 

keys of identification and matrices of characthers. The softwares TNT and Windclada 

were  used  to  test  the  relationships  between  species,  searching  for  he  most 

parcimonious tree. Six species of Rhacodiaptomus were re-described along with the 

first description of the unknown female of R. calatus and a new species. A total of 

448 items, among characters and attributes was listed with Delta and a matrix of 80 

informative  characters  and  with  Nexus  output  was  obtained.  The  outside-group 

selected  included  Notodiaptomus  deitersi,  Aspinus  acicularis  and  8  species  of 

Argyrodiaptomus.  The search  revealed  a  tree  with  length  (L)  =  272,  consistency 

index (CI) = 0.52 and retention index (RI) = 0.72. The monophyly of Rhacodiaptmus 

was supported by 28 synapomorphies and the relationships among the species are: 

(Rhacodiaptomus calamensis (Rhacodiaptomus retroflexus (Rhacodiaptomus sp. n. 

(Rhacodiaptomus  calatus,  Rhacodiaptomus  ringueleti)  (Rhacodiaptomus  insolitus, 

Rhacodiaptomus besti))))).  Rhacodiaptomus calamensis is the most basal species 

within the group. An updated record of distribution of each species has also been 

done
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APRESENTAÇÃO

Os  primeiros  estudos  sobre  os  calanóides  do  novo  mundo  foram  geralmente 

baseados no conhecimento prévio dos organismos da Europa. Assim, todos os calanóides 

de águas interiores foram incluídos no gênero Diaptomus. No entanto, com a descoberta 

de novas espécies, houve a necessidade da criação de novos táxons.

Várias  tentativas  foram  feitas,  mas  os  critérios  para  a  inclusão  de  grupos  de 

espécies em táxons recém-criados não foram claramente  explicitados.  Estes eram do 

conhecimento  exclusivo  dos seus criadores.  Isso  ocasionou um atraso,  verificado até 

hoje, no avanço do conhecimento sobre a taxonomia destes organismos e suas relações 

de parentesco, além, é claro, de sua distribuição, biologia e evolução.

Além  deste  problema,  ocasionado  pelo  desconhecimento  ou  a  imprecisão  dos 

critérios  usados  para  agrupar  espécies,  havia  outro  complicador.  A  taxonomia  dos 

calanóides,  tradicionalmente,  sempre  e  quase  que  exclusivamente,  foi  baseada  em 

caracteres dos machos. As fêmeas, pela superficialidade das observações, foram sempre 

consideradas muito parecidas e, portanto, inúteis para elucidar problemas taxonômicos.

Esta  abordagem,  infelizmente,  ainda  perdura  até  hoje.  Isto  se  constitui  numa 

grande dificuldade para identificar estes organismos. Imagine uma amostra com mais de 

uma espécie, o que na prática corriqueiramente ocorre.

Quem  se  aventurasse  a  identificar  estas  espécies  teria  que  obrigatoriamente 

conhecer os machos e,  a priori, saber quais fêmeas formariam casais com os machos. 

Isto  é  praticamente  impossível,  porque   não  existem  descrições  suficientes  incluindo 

fêmeas e com o mesmo tratamento dado aos machos, ou seja, com o mesmo nível de 

detalhamento e cuidado. Não raro, esta situação tem levado pesquisadores experientes e 
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sérios a se equivocarem e descreverem espécies com casais pertencentes a espécies e 

até mesmo  gêneros diferentes. Portanto, a taxonomia das espécies de Rhacodiaptomus 

precisava de um reexame detalhado, aprofundado e usando bases mais sólidas, claras e 

precisas para isso.

Este trabalho apresenta uma descrição detalhada da morfologia externa de cada 

espécie, o que possibilitará uma identificação mais confiável tanto de machos quanto de 

fêmeas  de  Rhacodiaptomus.  Além  disto,  foi  sustentada  a  tese  de  que  esse  gênero 

compõe um táxon monofilético, atualmente com 7 espécies conhecidas e uma espécie 

nova, aqui descrita.
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INTRODUÇÃO

Rhacodiaptomus é  um  gênero  endêmico  da  bacia  Amazônica  e  do  Orinoco, 

pertencente à família Diaptomidae. Esta família junto com mais 42 famílias compõem a 

ordem Calanoida. Nesta ordem existem cerca de 2000 espécies espalhadas em todo o 

mundo (Martin & Davis, 2001; Bradford-Grieve, 2002). De acordo com Santos-Silva et al. 

(1989), os copépodos Calanoida são representados por cerca de 75 espécies nas águas 

continentais da América do Sul. A maior riqueza de espécies de Calanoida está presente 

na família Diaptomidae e praticamente todas as espécies que pertencem ou pertenciam a 

este grupo foram originalmente colocadas no gênero “Diaptomus”. Posteriormente, Kiefer 

(1936) propôs a separação das espécies da América do Sul em sete novos gêneros. 

Boxshall  &  Halsey  (2004),  baseados  no  trabalho  de  Dussart  &  Defaye  (2002), 

apresentaram a distribuição das espécies de Diaptomidae em várias partes do mundo e 

reportaram 15 gêneros desta família no continente sul-americano. Segundo estes autores, 

Arctodiaptomus Kiefer  1932  é  representado  por  37  espécies,  sendo  que  apenas 

Arctodiaptomus dorsalis (Marsh 1907) ocorre na América do Sul.  Notodiaptomus Kiefer 

1936, embora seja o segundo gênero de Diaptomidae em número de espécies (28), na 

América  do  Sul  é  o  que  apresenta  maior  riqueza  de  espécies  para  este  continente. 

Argyrodiaptomus Brehm 1933 e  Rhacodiaptomus Kiefer 1936, por sua vez, apresentam 

12 e sete espécies, respectivamente. Os demais gêneros são endêmicos da América do 

Sul  e os menos diversos  na região,  sendo na maioria  dos casos monoespecíficos,  a 

saber: Odontodiaptomus Kiefer 1936 (3), Prionodiaptomus Light 1939 (2), Calodiaptomus 

Kiefer  1936  (2),  Aspinus Brandorff  1973  (1),  Austrinodiaptomus Reid  1997  (1), 

Dactylodiaptomus Kiefer  1936  (1),  Dasydiaptomus Defaye  &  Dussart  1993  (1), 

Colombodiaptomus Gaviria 1989 (1),  Idiodiaptomus Kiefer 1936 (1),  Pectenodiaptomus 
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Dussart 1982 (1) e  Scolodiaptomus Reid 1987 (1). Apesar de Tumeodiaptomus Dussart 

1979 não constar nesta lista, também é encontrado na América do Sul e possui duas 

espécies descritas (Suárez-Morales et al., 2005).

Segundo  Santos-Silva  (2008),  12  gêneros  de  Diaptomidae  ocorrem  no  Brasil; 

sendo  eles:  Notodiaptomus Kiefer  1936,  representado  por  24  espécies,  “Diaptomus" 

(sensu lato)  (7),  Argyrodiaptomus  Brehm 1933 (10),  Rhacodiaptomus Kiefer  1936 (7), 

Calodiaptomus Kiefer 1936 (2) e Aspinus Brandorff 1973, Dactylodiaptomus Kiefer 1936, 

Dasydiaptomus Defaye & Dussart 1993,  Odontodiaptomus Kiefer 1936,  Scolodiaptomus 

Reid 1987, Idiodiaptomus Kiefer 1936 e Austrinodiaptomus Reid 1997, com uma espécie 

cada.

Especificamente para a região amazônica, Robertson & Hardy (1984) listaram 28 

espécies de Calanoida distribuídas nos seguintes gêneros:  Argyrodiaptomus,  Aspinus, 

Calodiaptomus,  Dactylodiaptomus,  Notodiaptomus,  Rhacodiaptomus e  “Diaptomus”, 

pertencentes  à  família  Diaptomidae  e  Pseudodiaptomus,  pertencente  à  família 

Pseudodiaptomidae.  Destes,  Aspinus,  Calodiaptomus,  Dactylodiaptomus  e 

Rhacodiaptomus são endêmicos dessa região.

Rhacodiaptomus  (Rhaco,  do  grego  lóbulo)  ocorre  exclusivamente  na  região 

amazônica  e  foi  originalmente  proposto  por  Kiefer  (1936)  para  incluir  três  espécies 

descritas por Wright (1927) no gênero “Diaptomus” sensu lato: Diaptomus insolitus Wright 

1927, Diaptomus calamensis Wright 1927 e Diaptomus flexipes Wright 1927. Kiefer (1936) 

baseou-se  em três  características  compartilhadas pelas  espécies  citadas acima.  Mais 

tarde, Brandorff (1973) ampliou o número de características para 11, ocasião em que o 

autor descreveu R. calatus e R. retroflexus.

Apesar dos trabalhos de Kiefer (1936) e Brandorff (1973) muito terem contribuído 

para  solucionar  em parte  o  problema dos  "Diaptomus",  a  taxonomia  de  Diaptomidae 

continuou a ser  baseada quase que exclusivamente  em caracteres  dos machos.  Isto 

levou  a  uma  situação  sui  generis.  Para  identificar  as  espécies  é  necessário  parear 

previamente os casais corretos. Isto tem dificultado a identificação de alguns organismos 

e  levado  pesquisadores  sérios  a  incorrem  no  equívoco  de  descrever  espécies  com 

machos e fêmeas de táxons diferentes. 

Isto  aconteceu,  por  exemplo,  quando  Brandorff  em  1973  descreveu 

Rhacodiaptomus  calatus.  Santos-Silva  (1991)  estudando a  composição,  abundância  e 

reprodução de copépodes calanóides no lago Calado, município de Manacapuru, estado 

Amazonas, Brasil, encontrou um total de seis espécies. Este mesmo autor observou que 
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havia nas amostras um macho e uma fêmea desconhecidos e pertencentes a gêneros 

diferentes. O macho, Santos-Silva (1991) identificou como  Notodiaptomus e como o par 

da  fêmea  descrita  por  Brandorff  (1973)  como  R.  calatus, enquanto  que  a  fêmea 

desconhecida como o par do macho de R. calatus. Mais tarde, Santos-Silva & Robertson 

(1993a) apresentaram um trabalho no Congresso Internacional  de Copepoda,  no qual 

através de análises biométricas, morfológicas e de intercruzamento entre as espécies em 

laboratório comprovaram que a fêmea original e o macho descritos como R. calatus não 

eram  co-específicas  (Cicchino  et  al.,  2001).  A  verdadeira  fêmea  de  R.  calatus 

permaneceu não descrita. 

Um  outro  caso  foi  a  identificação  de  fêmeas  de  Rhacodiaptomus  calatus em 

amostras  da  Venezuela  analisadas  por  Dussart  (1984).  Ao  que  tudo  indica  aqueles 

exemplares  não  se  tratavam  de  R.  calatus,  mas  sim  de  indivíduos  pertencentes  a 

Notodiaptomus  simillimus.  Portanto,  o  registro  de  ocorrência  de  R.  calatus para  a 

Venezuela  pode  ser  incorreto,  sendo  essa  espécie  encontrada  apenas  na  bacia 

Amazônica (Santos-Silva, 2008). 

Rhacodiaptomus representa  apenas  um  exemplo  dentre  os  Diaptomidae  da 

América do sul, nos quais a taxonomia encontra-se incompleta e a validade de algumas 

espécies permanece não resolvida. Segundo Paggi (2001), este tipo de situação em parte 

se deve ao grande número de descrições fragmentadas e incompletas, e também porque 

o  atual  conhecimento  sobre  a  variabilidade  intra  e  inter-populacional  de  caracteres 

diagnósticos são ainda escassos. Por este motivo, Santos-Silva & Robertson (1993b) ao 

descreverem  Rhacodiaptomus  besti,  incluíram  a  descrição  detalhada  de  todos  os 

apêndices,  como  forma  de  possibilitar  futuros  estudos  comparativos  baseados  em 

informações inter e intra-genéricas.

Pelos motivos citados acima, os estudos taxonômicos, nos quais são empregadas 

análises morfológicas exaustivas,  são de grande importância.  Como já  observado por 

Santos-Silva  et  al. (1989),  estudos  desta  natureza  são  suporte  indispensável  para  o 

entendimento  da  biologia,  ecologia,  zoogeografia  e  evolução  dos  organismos 

zooplanctônicos.  Apesar  disto,  ainda  hoje  encontram-se  problemas  ao  se  recorrer  às 

chaves  de  identificação  geradas  por  várias  descrições  incompletas  ou  sem  uma 

padronização  dos  caracteres  observados.  Ainda  que  Rhacodiaptomus apresente 

características  razoavelmente  consistentes  que  definem  o  grupo,  ressalta-se  a 

necessidade  de  revisar  o  gênero,  redescrevendo  as  espécies  a  fim  de  ampliar  (pelo 

estudo  morfológico  detalhado)  e  padronizar  os  caracteres  presentes  em  cada  uma, 
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descrever as espécies novas, além de verificar a monofilia do gênero e as relações de 

parentesco  entre  as  espécies,  o  que  uma  vez  confirmado,  fortalecerá  ainda  mais  o 

estabelecimento deste grupo como um gênero.
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OBJETIVOS

Geral
Revisar  e  testar  o  monofiletismo  de  Rhacodiaptomus,  bem  como  aprimorar  o 

conhecimento da fauna deste grupo na região amazônica.

Específicos
 Criar uma diagnose para o gênero baseada na metodologia cladística;

 Formular hipóteses das relações filogenéticas entre as espécies do gênero;

 Redescrever as espécies de Rhacodiaptomus já conhecidas;

 Descrever as espécies novas já coletadas e outras que eventualmente sejam 

descobertas;

 Redefinir o status taxonômico de espécies onde este estiver confuso ou 

equivocado;

 Aprimorar o conhecimento dos registros de ocorrência das espécies de 

Rhacodiaptomus.
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MATERIAL E MÉTODOS

Revisão bibliográfica
Foi feita uma revisão bibliográfica dos trabalhos que tinham como tema descrições, 

redescrições e ocorrência das espécies reconhecidas de Rhacodiaptomus. As principais 

fontes de pesquisa foram o acervo da biblioteca do laboratório de plâncton do INPA, o 

portal de periódicos da CAPES e a biblioteca do INPA.

Após a revisão bibliográfica em uma primeira etapa ter sido concluída, foi feito um 

levantamento dos prováveis locais onde o material-tipo poderia estar depositado e um 

mapa com os registros de ocorrência das espécies. 

Obtenção das amostras
As amostras contendo as espécies do gênero estudado foram obtidas de duas 

formas:  através  de  empréstimos  em  coleções  científicas  e  através  de  coletas  nas 

localidades-tipo e em outros locais de ocorrência das mesmas.

Das sete espécies reconhecidas de  Rhacodiaptomus, apenas o material-tipo de 

três encontra-se depositado na Coleção de Invertebrados do INPA, a saber: R. calatus, R. 

retroflexus e R. besti. No entanto, somente um encontra-se em boas condições de uso. 

Os demais como já foi relatado por Hardy et al. (1984) já apresentavam sérios danos. Os 

números de tombamento desses espécimes são antecedidos pela sigla INPA-CR, que 

significa  Coleção  Sistemática  de  Invertebrados  do  Instituto  nacional  de  Pesquisas  da 

Amazônia, Secção Crustacea. 

Na  descrição  original  de  Rhacodiaptomus  calamensis não  existe  número  de 

tombamento  ou  qualquer  informação  a  este  respeito  com  relação  ao  material-tipo  e 

provavelmente ele não exista (Reid, 1991). Na mesma descrição citada acima existe o 
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número de tombamento dos tipos e parátipos das espécies  R. insolitus e  R. flexipes. 

Estes foram então localizados através do site da coleção do National Museum of Natural 

History  (NMNH),  no  entanto,  não  foi  possível  obtê-los.  Com  relação  à  espécie  R. 

ringueleti,  que tem o material-tipo depositado no Instituto Tropical de Zoología(IZT) da 

Universidád  Central  de  Venezuela  (UCV)  em  Caracas,  somente  os  espécimes  da 

localidade-tipo.

Para a coleta de amostras em campo, tanto para as que já haviam sido realizadas 

antes da execução deste trabalho quanto as coletadas durante a realização do projeto, 

foram  feitos  arrastos  verticais  e  horizontais,  utilizando-se  uma  rede  de  plâncton  tipo 

Hensen  com 56  µm de  abertura  de  malha  e  25  cm de  boca.  O material  filtrado  foi 

recolhido em frascos de polietileno com capacidade para 100 ml. Os organismos foram 

narcotizados, fixados com formol neutralizado (pH 7) a 6% de concentração final. 

Os espécimes  do Laboratório de Plâncton do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) serão depositados na Coleção de Invertebrados do INPA.

Rhacodiaptomus calamensis, foi designada como a espécie-tipo do gênero, já que 

não há uma designação formal  na descrição original  feita  por  Wright  (1927),  nem na 

criação do gênero por Kiefer (1936). Ela foi  escolhida por ter sido uma das primeiras 

espécies a serem descritas e por ser uma espécie bastante comum na bacia Amazônica. 

Segundo  o  Código  Internacional  de  Nomenclatura  Zoológica  (Papavero,  2004),  esta 

designação é denominada designação subsequente. Os indivíduos não dissecados foram 

medidos da margem anterior do cefalossomo até o final das setas caudais (comprimento 

total),  utilizando-se  um  microscópio  estereoscópico.  Da  mesma  forma  procedeu-se  a 

mensuração  dos  espécimes  selecionados  para  a  dissecção,  no  entanto,  esses 

organismos  foram  montados  em  lâmina  contendo  lactofenol.  Os  espécimes  não 

dissecados foram desenhados em vista dorsal e lateral, com o auxílio de um microscópio 

óptico binocular Wild Leitz Laborlux K, equipado com câmara clara. Em seguida, foi feita a 

dissecção  de  todos  os  apêndices.  Somente os  apêndices  que  apresentaram alguma 

diferença daqueles  presentes  na  espécie-tipo  foram desenhados.  Todos os  desenhos 

foram finalizados com o auxílio de um software editor de figuras – GIMP versão 2.6.6 

(Kimball, & Mattis, 1995-2008).

A  terminologia  utilizada  seguiu  a  proposta  por  Huys  &  Boxshall  (1991),  com 

tradução livre dos termos para o português, mantendo-se seus significados originais e dos 

termos propostos por Santos-Silva (1999, 2000) e Previattelli & Santos-Silva (2007) para 

designar as características que não possuíam equivalente na proposta apresentada por 
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Huys & Boxshall (1991).

Abreviações adotadas: Segmentos torácicos (Th); Segmentos do urossomo (Ur); 

Segmento Genital (SG); Antênulas (A1); Antenas (A2); Mandíbula (Md); Maxílula (Mxl); 

Maxila (Mx); Maxilípede (Mxp); Primeiro ao quarto par de pernas (P1-P4); Quinto par de 

pernas (P5); Endópodo (Enp) e Exópodo (Exp). As antênulas apresentam ornamentações 

que serão abreviadas da seguinte maneira: Cerdas (c); Estetos (e); Cerdas Vestigiais (cv); 

Cerdas Modificadas (cm); Cerdas Cônicas (cc); e Processos (p): O endópodo e exópodo 

podem ainda receber as seguintes abreviações dependendo de qual artículo está sendo 

referido: Enp-1 (-2, -3) e Exp-1 (-2, -3). 

Foram observados 448 caracteres para machos e fêmeas, sendo que 90 foram 

exclusivos  para  machos  e  106  para  fêmeas.  Todas  as  informações  sobre  esses 

caracteres foram introduzidos no sistema DELTA (DEscription Language for TAxonomy) 

(Dalwitz, 1980), que também serviu para gerar as descrições, chaves de identificação, 

lista  de  caracteres  e  matriz.  Esta  base  de  dados,  que  está  sendo  utilizada  para 

redescrever  espécies e também para descrever espécies novas, é uma ampliação da 

base de dados que serviu para a revisão das espécies de Notodiaptomus do “complexo 

nordestinus” (Santos-Silva, 2000), que mais tarde foi ampliada e utilizada para a revisão 

das espécies  de  Argyrodiaptomus (Previattelli,  2006).  A  ampliação atual  consistiu  em 

adicionar  caracteres  e  estados  exclusivos  das  espécies  de  Rhacodiaptomus aqui 

redescritas.  Os  caracteres  das  bases  de  dados  anteriores  que  são  aplicáveis  a 

Rhacodiaptomus foram utilizados nas redescrições atuais. 

Para  abrigar  as  informações  referentes  às  espécies  de  Rhacodiaptomus foram 

introduzidos novos estados a caracteres já utilizados e quando necessário, foram criados 

novos caracteres.  Os seguintes componentes do sistema DELTA foram usados: Confor, 

Dist  e  Intimate  (Dallwitz  1980;  Dallwitz,  Paine  & Zurcher,  1993),  para  conversão  dos 

dados da matriz; Key (Dallwitz 1974; Dallwitz 1980; Dallwitz, Paine & Zurcher, 1993), para 

gerar a chave de identificação; e DELTA Editor (Dallwitz 1980; Dallwitz, Paine & Zurcher, 

1999), para editar e gerar as descrições. 

Foram  criados  itens  para  abrigar  a  informação  sobre  cada  espécie,  tanto 

características morfológicas como registros de ocorrência, condição do material-tipo e o 

material examinado. A partir dessa base de dados foi criada uma descrição para cada 

espécie, configurando a combinação dos estados de caracteres de modo a tornar o texto 

conciso. Feito isso, os caracteres informativos foram separados em uma matriz de dados, 

gerando chaves dicotômicas de identificação (para machos e fêmeas). 
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Análise dos dados
Para testar a hipótese de monofilia e das relações de parentesco entre as espécies 

de  Rhacodiaptomus foi  adotada  a  metodologia  cladística  formulada  originalmente  por 

Hennig (1966)  e  posteriormente  explicada por  outros  autores,  como Nelson & Platnik 

(1981),  Wiley  (1981)  e  Amorim  (2002).  A  análise  filogenética  foi  baseada  em  80 

caracteres  morfológicos.  A  maioria  destes  caracteres  foram os  mesmos utilizados  no 

estudo de  Previattelli  (2006).  A  partir  da  matriz  de  caracteres  construída  utilizando o 

sistema DELTA foi feita uma análise filogenética com alguns dos caracteres previamente 

ordenados.  Quando não foi  possível  determinar  a  sequência de similaridade entre  os 

estados, os caracteres foram tratados como não ordenados. Foram utilizados 17 terminais 

(7 representando o grupo interno e 10 o grupo externo). Rhacodiaptomus flexipes não foi 

considerada na análise por  falta  de espécimes para a análise morfológica,  como dito 

anteriormente e, pela descrição original ser pobre em detalhes. A polarização dos estados 

de  caráter  foi  inferida  a  partir  do  ponto  de  enraizamento  e  das  relações  entre 

Rhacodiaptomus sp. n., R. calamensis, R. insolitus, R. calatus, R. retroflexus, R. ringueleti 

e R. besti (grupo interno) e Aspinus acicularis, Notodiaptomus deitersi,  Argyrodiaptomus 

denticulatus, A. nhumirim, A. robertsonae, A. falcifer, A. furcatus, A. macrochaetus, A.  

azevedoi e  A. paggi (grupos externos), após a análise, levando-se em consideração a 

hipótese mais parcimoniosa. 

O programa TNT (Goloboff et al., 2003) foi utilizado para a obtenção da topologia 

mais parcimoniosa no estudo filogenético. Foi realizada a busca heurística com 40.000 

réplicas. A otimização dos caracteres foi realizada no programa Winclada (Nixon, 2002). 

No caso de otimização ambíguas foi dada prioridade a reversões, utilizando-se para tanto 

a  otimização  ACCTRAN  (“Accelerated  Transformation  Optimization”).  Para  verificar  o 

suporte dos clados foi utilizado o suporte de Bremer.
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RESULTADOS

Descrição das espécies

Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus calamensis (Wright, 1927)

Diaptomus calamensis Wright,  1927: 75, 85, 100, 102, pl.  4,  figs. 7-8, pl.  5,  figs.  1-4; 

1938b: 562; Brehm, 1933a: 284, 287; 1933b: 298, 300.

Rhacodiaptomus calamensis n. comb., Kiefer, 1936a: 198; Brehm, 1958a: 165; Brandorff, 

1972: 6, 8, 13-16, 46, figs. 5-10; 1973a: 341-343, 347, 350-353, pl. 1, figs. 1c, 2c, 

3c, 4c, pl. l 3, figs. 1 a-o, pl. l 4, figs. 1 a-f; 1976: 618, fig. 3; Andrade & Brandorff, 

1975: 97; Löffler, 1981: 15; Brandorff et al., 1982: 76; Dussart & Defaye, 1983: 139; 

1995: 169; Robertson & Hardy, 1984: tab. 3; Arcifa, 1984: 143, tab. 7; Cicchino & 

Dussart, 1991: 105; Reid, 1991: 740; Santos-Silva & Robertson, 1993: 95; Rocha 

et al., 1995: tab. II; Santos-Silva, 1998: 212.  
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Material-tipo: não existente.  Rhacodiaptomus calamensis foi designada como a espécie-

tipo do gênero,  já  que não há uma designação formal  na descrição original  feita  por 

Wright (1927), nem quando o gênero Rhacodiaptomus foi criado por Kiefer (1936). Ela foi 

escolhida  por  ter  sido  uma das primeiras  espécies  a  ser  descrita  e  por  ser  bastante 

comum na bacia Amazônica. 

Material examinado: Brasil, Rondônia – lago Aimim, rio Machado, próximo à cidade de 

Calam a, neótipo 1♂ adulto dissecado, montado em 6 lâminas, 19.XII.1993, coletado por 

Santos-Silva; material adicional da mesma localidade 1♂ adulto não dissecado, montado 

em lâmina, 1♀ adulta não dissecada montada em lâminas, 1♀ adulta dissecada montada 

em 6 lâminas; 55♂♂ e 55♀♀ conservados em formol a 4%.

Localidade-tipo:  lago  Aimim,  rio  Machado,  próximo  à  cidade  de  Calama,  estado  de 

Rondônia, Brasil.

MACHOS (figs 1 a 3). Habitus,  vista dorsal,  com comprimento total  de 1,15 mm e 

comprimento total médio de 1,0 mm (N = 55). Corpo mais curto e mais estreito que o da 

fêmea,  sendo a  região  mais  larga  (vista  dorsal)  situada  na  porção  distal  do  primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 1 a 3) com sutura dorsal incompleta. Região modificada presente 

adjacente  à  sutura,  formada  por  uma  região  mais  fina  (menos  quitinizada),  bem 

delimitada, com área de formato retangular transverso 3:1 e com sensilas nas regiões 

laterais (as sensilas não são representadas nas figuras). Par de sensilas presente (figs. 1 

e 2). Rostro assimétrico, com processo localizado proximalmente no lado direito.

Prossomo com 5 segmentos (figs.  1 a 3). Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente, sem espínulos ao longo da margem distal.  Th5 com 

asas  laterais (lateral  wings).  Asas  assimétricas,  esquerda  menor  que  a  direita,  não 

alcançando metade do comprimento do segmento genital,  direcionada posteriormente. 

Asa lateral esquerda expandida em um lobo de extremidade afilada, portando uma sensila 

espiniforme.  Asa  lateral  direita  direcionada  posteriormente,  ultrapassando  metade  do 

comprimento do segmento genital, formada por dois lobos, o ventral maior que o dorsal 

produzido  em  um  processo  cônico,  ambos  portando  uma  sensila  espiniforme  na 

extremidade (fig. 4).

Urossomo (fig. 4) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico, com 

duas sensilas, uma delas situada na borda posterior esquerda e outra na borda posterior 
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direita, em um lobo cônico, mais distalmente que a sensila esquerda. Abertura genital 

ventro-lateral na borda distal esquerda (fig. 4).  Ur4 assimétrico. Lado direito expandido 

posterior e ventralmente sobre o quinto segmento. Segmento anal (fig. 1) com opérculo 

pouco desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas 

nesta escala). Ramos caudais (fig.1) simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao 

longo das margens mediais internas.

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as setas caudais. Antênula direita com 22 artículos, geniculada entre os artículos 18 e 19 

(figs. 5 a 6):(1) 1c + 1e, (2) 3c + 1e + 1cv, (3) 1c + 1e, (4) 1c, (5) 1c + 1e + 1cv, (6) 1c, (7) 

1c + 1e, (8) 1c + 1cc, (9) 2c + 1e, (10) 1c + 1cm, (11) 1c + 1cm, (12) 1c + 1e + 1cc, (13)1c 

+ 1cm + 1e, (14) 2c + 1e, (15) 2c + 1e + 1p, (16) 2c + 1e + 1p, (17) 2c + 1cm, (18) 1c + 

1cm, (19) 2c + 1e + 1cm, (20) 4c + 1p, (21) 2c, (22) 3c + 1e (as cerdas vestigiais não são 

representadas nesta escala).  Artículos  ancestrais II-IV,  XXI-XXIII,  XXIV-XXV e XXVII-

XXVIII completamente fundidos. Região modificada (em vista posterior)  nos artículos 13 

(XV) a 18 (XX), composta de um alargamento destes em relação aos demais. Porção 

mais larga da antênula no artículo 14 (XVI). Porção mais longa da antênula no artículo 19 

(XXI-XXIII). Artículo 3 (V) apresentando um esteto. Artículos 4 (VI), 14 (XVI), 15 (XVII), 16 

(XVIII)  e 17 (XIX) com margem externa lisa (sem tubérculos ou outra  ornamentação). 

Cerdas vestigiais presentes nos artículos 2 (III)  e 5 (VII),  compreendendo uma região 

circular de cutícula fina e cerda inserida no centro. Ápice das cerdas dos artículos 3 (V), 7 

(IX), 9 (XI) e 14 (XVI) agudo. Artículos 8 (X) e 12 (XIV) com cerdas cônicas similares e 

pequenas (menores que as cerdas modificadas dos artículos 10 (XII) e 11 (XIII)). Artículos 

10 (XII) e 11 (XIII) com cerdas modificadas, perpendiculares ao eixo principal da antênula, 

formando  um  processo  espinhoso  forte,  de  tamanhos  diferentes,  sendo  a  cerda do 

artículo 11 maior que a do artículo 10. Artículo 11 (XIII)  não apresentando um esteto. 

Cerda  modificada  do  artículo  13  mais  curta  que  a  cerda  modificada  do  artículo  11, 

diferente  das  cerdas  modificadas  dos  artículos  17  (XIX),  18  (XX)  e  19  (XXI-XXIII), 

formando um processo forte, não ultrapassando a margem distal do artículo seguinte (14) 

e com ápice bífido. Processo espinhoso na margem externa dos artículos 15 (XVII) e 16 

(XVIII) sempre presente e de mesmo tamanho. Nos artículos 17 (XIX) e 18 (XX) um dos 

elementos  cerdais é provavelmente um esteto. Artículo 19 (XXI-XXIII) com cerda distal, 

tão ou mais longa quanto o comprimento do artículo. Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas 

cerdas distalmente inseridas e processo na margem distal externa sempre presente (fig. 

6A). Processo delgado, em forma de gancho, curvado apenas na extremidade em direção 



15

oposta ao eixo principal da antênula, com a borda distal interna serrilhada, alcançando 

metade  do  último  artículo (fig.  6B).  Artículo  21  (XXVI)  com  uma  cerda inserida 

ventralmente. Artículo 22 (XXVII) com 3 cerdas terminais  e 1 esteto.

Antênula esquerda com 25 artículos (fig. 7): (1) 1cc + 1e, (2) 3c + 1e + 1cv, (3) 1c + 1e, 

(4) 1c, (5) 1c + 1e + 1cv, (6) 1c, (7) 1c+ 1e, (8) 1c + 1cc, (9) 2c + 1e, (10) 1c, (11) 1c, (12) 

1c + 1e + 1cc, (13) 1c, (14) 1c + 1e, (15) 1c, (16) 1c + 1e, (17) 1c, (18) 1c, (19) 1c + 1e, 

(20)  1c, (21) 1c, (22) 2c, (23) 2c, (24) 2c, (25) 3c + 1e (as  cerdas vestigiais não são 

representadas nesta escala). Artículos ancestrais II-IV e XXVII-XXVIII totalmente fundidos. 

Ápice das cerdas dos artículos 3 (V), 7 (IX), 9 (XI) e 14 (XVI) como no da antênula direita. 

Artículos 11 (XIII) portando uma  cerda. Cerdas cônicas nos artículos 8 (X) e 12 (XIV), 

semelhantes aos da antênula direita. Uma das cerdas dos artículos 22 (XXIV) e 23 (XXV) 

inserida dorsalmente na margem distal  interna.  Cerda do artículos 24 (XXVI)  inserida 

ventralmente na margem distal externa.

Antena birreme (fig. 8). Coxa portando cerda interna. Base com duas cerdas situadas 

na borda posterior interna. Exópodo com 8 artículos (fig. 8A). Segundo (II-IV) e penúltimo 

(IX-X)  artículos  compostos,  com  regiões  de  cutícula  descontínua  formando  sulcos. 

Penúltimo artículo alongado. Último artículo do exópodo com porção distal não alongada, 

portando 3 cerdas apicais longas. Enp com 2 artículos (fig. 8B). Enp-1 ornamentado com 

1 fileira de espínulos na margem dorsal externa, duas  cerdas na margem interna, sem 

poro. Enp-2 composto bilobado, com sulco entre os lobos, portando, no lobo externo, 7 

cerdas distais e um grupo de espínulos na margem dorsal externa. Lobo interno com 8 

cerdas distais.

Mandíbula (fig.  9)  dividida  em  pré-coxa,  coxa,  base,  endopodito  e  exopodito. 

Gnatobase da coxa fortemente esclerotizada, transformada em um lobo proeminente na 

margem caudal.  Lâmina  cortante  com 1  dente  agudo  triangular  subcaudal,  6  dentes 

multicuspidados triangulares subcaudais. Cerda dorsal única, situada na margem apical. 

Palpo mandibular birreme. Base do palpo portando 4 cerdas na margem interna, sendo 3 

delas inseridas distalmente.  Exp com 4artículos.  Fórmula  cerdal:  1,  1,  1,  3.  Enp com 

2artículos. Enp-1 com lobo distal externo portando 4 cerdas. Enp-2 com 7 cerdas distais e 

3  conjuntos  de  espínulos  na  margem  posterior,  sendo  1  fileira  subterminal,  uma  na 

margem externa medial e uma na margem externa distal.

Maxílula  (fig.  10)  com  artrito  precoxal  portando  10  cerdas  marginais,  2  delas 

ornamentadas  com espínulos  (espinuladas).  Sub-marginalmente,  neste  mesmo artrito, 

estão inseridas mais 5 cerdas, 4 delas lisas, uma (mais proximal) espinulada. Artrito sem 
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ornamentação. Epipodito da coxa com 9 cerdas. Endito coxal com 4 cerdas distais. Exito 

basal representado por uma cerda externa. Endito basal proximal bem definido, portando 

4  cerdas distalmente.  Endito basal  distal  fundido à base,  com 4  cerdas e 1 fileira  de 

espínulos  marginais.  Exp  não  segmentado,  portando  6  cerdas  distais  e  grupo  de 

espínulos na face anterior. Enp com 1artículo, portando 7 cerdas na margem distal.

Maxila  (fig.  11)  com  precoxa  e  coxa  fusionadas  medialmente,  porém  separadas 

lateralmente. Endito precoxal proximal com 5 cerdas, um espinho e uma fileira de “hair-

like” na face posterior adjacente às cerdas. Endito precoxal distal  com 3 cerdas e um 

grupo de espínulos na face posterior  adjacente às cerdas.  Enditos coxais  portando 3 

cerdas. Endito coxal  proximal com uma fileira de “hair-like” na margem proximal  e na 

margem distal. Endito coxal distal com uma fileira de cérdulas na margem distal. Alobase 

bem desenvolvida, portando 4 cerdas. Enp-1 parcialmente segmentado, com um lobo na 

face posterior. Endópodos livres com 3 artículos e 5 cerdas no total (1,1,3) .

Maxilípede (fig. 12) bem desenvolvido, compreendendo sincoxa, base e 6 artículos 

livres  do  endópodo.  Endito  precoxal  com 1  cerda.  Enditos  coxais  não desenvolvidos, 

representados por 8  cerdas em 3 grupos na margem medial.  Fórmula  cerdal: 2,  3, 3. 

Ornamentação dos enditos coxais presente na forma de: 1 grupo de cérdulas na porção 

proximal adjacente ao grupo de cerdas do primeiro endito coxal, 1 grupo de cérdulas entre 

os grupos de cerdas do segundo e terceiro enditos coxais. Ângulo distal da sincoxa com 

cérdulas  ao  longo  da  margem.  Base  com  3  cerdas  na  margem medial,  1  grupo  de 

cérdulas na margem medial proximal e 1 fileira de epínulos ao longo da margem distal. 

Enp-1 distinto, porém reduzido. Fórmula cerdal do endópodo: 2, 3, 2, 2, 1 + 1, 4. 

Pernas natatórias (P1 a P4) simétricas e birremes. Fórmula de  cerdas e espinhos 

representada  na  tabela  1.  Ornamentação  da  coxa  da  P1  composta  de  cérdulas  na 

margem interna e, na superfície anterior, cérdulas dispostas em fileiras (não agrupadas), 

sendo elas mais curtas e menos numerosas que as da base (figs. 13C e D). Nas demais 

pernas  (P2  a  P4)  esta  ornamentação  não  está  presente.  Ornamentação  da  base 

composta de cérdulas na margem proximal anterior externa (fig. 13C). Nas demais pernas 

(P2 a P4) esta ornamentação não está presente. Seta na superfície posterior da base da 

P4 (fig. 16A).  Exp com 3 artículos (figs.  13A, 14A, 15A e 16A).  Cérdulas na margem 

externa do Exp-2 e Exp-3 e na margem interna do Exp-1 e Exp-2 da P1, e na margem 

interna  do  Exp-1  e  Exp-2  das demais  pernas (figs.  13A,  14A,  15A e  16A).  Ápice  do 

espinho do Exp-3 da P1 cirroso (13A).  Superfície posterior  do Exp-3 com 1 fileira de 

espínulos distal (figs. 13E, 14E, 15E e 16E). Enp com 2 artículos na P1 e 3 artículos nas 
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demais  pernas (fig.  13B,  14B,  15B e  16B).  Órgão de Schmeil  presente na superfície 

posterior do Enp-2 da P2 (fig. 14B). Cérdulas nas margens externas de todos os artículos. 

Superfície posterior do Enp-2 da P1 e Enp-3 das demais pernas com 1 fileira de espínulos 

na porção distal (fig. 13F, 14F, 15F e 16F).

TABELA 1.  Fórmula  de  espinhos  e  cerdas  das  pernas  natatórias  (P1  a  P4)  de  Rhacodiaptomus 

calamensis ♂, neótipo. 

Coxa Base Exp Enp
Perna 1 0–1 0–0 I-1; 0–1; I, I, 4 0–1; 1, 2, 3

Perna 2 0–1 0–0 I-1; 0–1; I, I, 5 0–1; 0–2; 2, 2, 3

Perna 3 0–1 0–0 I-1; 0–1; I, I, 5 0–1; 0–2; 2, 2, 3

Perna 4 0–1 1–0 I-1; 0–1; I, I, 5 0–1; 0–2; 2, 2, 3

Quinta  perna assimétrica (figs. 17 a 18). Perna direita birreme (fig. 17A). Coxa sem 

ornamentação, com processo grande, projetado por cima da base (alcançando metade do 

comprimento da base), porém não representando a porção mais proeminente da perna 

em vista lateral; irregular, apresentando uma protuberância mais ou menos arredondada, 

direcionado para a região distal externa do apêndice. Ápice do processo portando uma 

pequena sensila (menor que a sensila da coxa esquerda), larga e com ápice agudo (fig. 

17B).  Base  sem expansão  na  face  posterior.  Superfície  da  margem interna  da  base 

ornamentada com apenas uma lamela semicircular. Cerda maior que a da base esquerda, 

localizada na margem externa e inserida distalmente (figs. 17A e 18B).

Exópodo  com  2  artículos  (figs.  17A).  Exp-1 trapezoidal,  mais  largo  distalmente. 

Superfície posterior com processo originado na região proximal do  artículo, mais longo 

que  o  comprimento  do  endopódito,  projetando-se  sobre  a  região  anterior  do  Exp-2; 

achatado, com formato de uma espátula, com extremidade arredondada e apresentando 

uma expansão  na  região  mediana  de  sua  margem interna.  Região  distal  externa  do 

artículo sem expansão. Exp-2 delgado e cilíndrico. Superfície posterior com 1 a 2 cristas 

semicirculares  esclerotizadas.  Espinho  lateral  curvado,  localizado  no  quarto  distal  do 

artículo,  não  ultrapassando  o  primeiro  terço  do  comprimento  da  garra  terminal. 

Ornamentação do espinho lateral composta de 1 fileira de espínulos na margem interna 

(não  representado  nesta  escala  da  figura).  Sensila  espiniforme  no  terço  proximal  da 
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margem interna. Garra terminal forte, inserida distalmente, curvada ao longo de toda a 

extensão, com processo hialino expandido no terço proximal externo, terminando em um 

ângulo agudo Torção da garra em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de espínulos a partir 

do  segundo  terço  da  margem  interna  e  com  ápice  agudo  (os  espínulos  não  são 

representados nesta escala).

Endópodo (fig. 18A), apresentando 1 artículo; muito alongado, com comprimento maior 

que o Exp-1 da P5 direita,  porém menor que o Enp da P5 esquerda.  Ornamentação 

composta de espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna.

Perna esquerda birreme (fig.  17A),  bem desenvolvida,  alcançando o Exp-2 direito. 

Coxa  com um pequeno  processo  cônico  (menor  que  o  da  coxa  direita),  direcionado 

postero-lateralmente, localizado na borda distal externa, com sensila aguda e forte (maior 

que  a  da  coxa  direita).  Base  com  cerda na  margem externa  distal.  Margem  interna 

levemente côncava.

Exópodo com 2 artículos (figs. 18C e D). Exp-1 sub-triangular, com comprimento maior 

que  o  segundo  artículo (menos  que  o  dobro)  e  margem  externa  côncava,  com 

agrupamento  circular  de  cérdulas  longas  na  região  distal  da  margem  interna.  Exp-2 

entumecido  na  região  proximal  da  margem  interna,  ornamentado  com  um  grupo  de 

cérdulas,  localizadas na região proximal  da margem interna e espínulos dispostos na 

região  distal  da  margem interna.  Porção  distal  do  artículo terminando  num processo 

digitiforme fortemente esclerotizado. Ornamentação do processo composta de dentículos 

pequenos,  pouco  numerosos  e  dispostos  em  uma  fileira.  Cerda espinhosa  bem 

desenvolvida, inserida distalmente na face anterior, alcançando muito além (o dobro ou 

mais) do processo digitiforme. Relação comprimento/espessura da cerda espinhosa 6:1.

Endópodo cilíndrico (fig. 18E), composto de 1 artículo, com tamanho maior que o Exp-

1 e ornamentado por uma coroa de espínulos na margem distal.

FÊMEAS (figs. 19 a 20). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,37 mm e 

comprimento total médio de 1,39 mm (N = 55). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção distal do primeiro 

segmento do prossomo. 

Cefalossomo (figs.  19 a 20) com sutura dorsal  incompleta.  Rostro simétrico, mais 

largo que o do macho, com dois pares de sensilas adjacentes à sutura (as sensilas não 

são representadas nas figuras). Par de sensilas presentes (figs. 19B e 20).

Prossomo (figs. 19 a 20) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 
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Nas regiões laterais (vista dorsal), a sutura é presente e conspícua. Quinto segmento com 

asa  lateral  assimétrica;  esquerda  maior  que  a  direita,  não  alcançando  metade  do 

comprimento do segmento genital, direcionada postero-lateralmente. Asa lateral esquerda 

expandida  em  um  processo  dorsal  cônico,  portando  uma  sensila  no  ápice  e  uma 

medialmente  posicionada  próxima  à  base  do  processo;  expansão  cônica  na  margem 

ventral (em vista lateral) (fig. 19B). Asa lateral direita composta por duas sensilas, ambas 

direcionadas  postero-lateralmente  (fig.  20).  Sensilas  dorsais  maiores  que  as  sensilas 

ventrais, sendo a dorsal esquerda menor que a dorsal direita.

Urossomo (fig. 18 a 20) com 3 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) (fig. 21A) 

mais longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, 

sendo a expansão lateral direita maior que a esquerda (mais que o dobro). Expansão do 

lado esquerdo cônica, não alcançando a metade do comprimento do segmento genital e 

postero-lateralmente  direcionada.  Expansão  do  lado  direito  em  forma  cônica, 

ultrapassando  a  metade  do  comprimento  do  segmento  genital  e  postero-lateralmente 

direcionada. Ornamentação composta de uma sensila de cada lado, de menor tamanho 

que as expansões que as portam, sendo o ápice das sensilas agudo. Comprimento do 

segmento genital maior que o dos segmentos seguintes combinados. Segmento genital 

apresentando  formato  de  sela  em  vista  lateral,  com  área  de  integumento  diminuído 

ventralmente. Área genital externa delimitada anteriormente por um opérculo (fig. 21B) 

largo,  simétrico  e,  lateralmente,  por  um  processo  bem  desenvolvido,  direcionado 

posteriormente, com área extensa de cutícula flexível,  anterior à placa opercular. Área 

genital  externa com placas gonopodais, localizadas na linha média adjacente entre os 

processos laterais.  Ur2 pequeno (até 7 vezes menor que o comprimento do segmento 

genital),  completamente  segmentado  ventralmente.  Laterais  esquerda  e  direita 

expandidas  posteriormente.  Segmento  anal  com  opérculo  pouco  desenvolvido,  não 

cobrindo  totalmente  a  abertura  anal  e  ornamentado  com uma  sensila  de  cada  lado. 

Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao longo das margens 

internas e externas. Todos os outros apêndices da fêmea são similares aos do macho, 

com exceção da antênula direita e da quinta perna.

Antênulas simétricas,  com 25 artículos,  ultrapassando as  cerdas caudais.  Aspecto 

geral similar à antênula esquerda do macho, como já descrita acima. 

Quinta  perna  simétrica  (fig.  22). Coxa  com processo  cônico  na  porção  distal 

posterior  externa,  expandindo-se  além  deste  artículo.  Coxa  portando  uma  sensila 

espiniforme grande, com tamanho maior que o comprimento do processo cônico, porém 
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não  alcançando  a  metade  do  comprimento  da  base  e  com  ápice  agudo.  Base  sub-

triangular (margem externa menor que a interna), com cerda não se estendendo além da 

metade do Exp-1. Exp-1 mais longo que o segundo. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 

distinto,  armado com duas  cerdas,  sendo a  cerda medial  longa,  alcançando além da 

metade  da  garra  terminal.  Cerda lateral  curta,  não  alcançando  além  da  metade  do 

comprimento  da  cerda medial.  Garra  terminal  simétrica,  curvada,  ornamentada  com 

fileiras  de  dentículos  laterais  mediais.  Enp com 1  artículo (fig.  22C),  sem indícios  de 

segmentação, longo, quase alcançando o final  do Exp-1. Ornamentação composta de 

espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior.

Distribuição
BRASIL.  Pará:  Santarém  (02°24'S,  54°44'W)  (Wright,  1927);  lago  Jurucuí,  rio 

Tapajós, próximo da vila de Alter-do-Chão (Brandorff, 1973a); rio Maró, cerca de 3 km a 

jusante da cachoeira; igarapé Mentai, lago da Boca; rio Arapiuns, boca do igarapé Curi; 

rio  Arapiuns a jusante  de Ponta do Gurupá;  rio  Arapiuns,  baía acima da Ponta Icuxí 

(Santos-Silva, 2008); rio Tapajós, acima da Ponta da Maria José; rio Tapajós, próximo de 

Santarém (2°24'S, 54°44'W); lago Muretá, rio Tapajós, próximo da vila de Alter-do-Chão; 

lago Verde na vila de Alter-do-Chão; Alter-do-Chão, rio Tapajós (Santos-Silva, 2008); lago 

Preto do Itapari, Alter-do-Chão, rio Tapajós, município de Santarém (presente trabalho); 

lago  Pindobal,  rio  Tapajós,  município  de  Santarém  (presente  trabalho).  Rondônia: 

Calama,  rio  Madeira  (08°03'S,  62°52'W)  (Wright,  1927);  lago  Aimin,  rio  Machado/Ji-

Paraná,  próximo de Calama; lago Cururu, rio Machado/Ji-Paraná, próximo de Calama 

(Santos-Silva, 2008). Mato Grosso: lago Genipapo, rio Aripuanã (Santos-Silva, 2008).
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FIGURA 1. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: habitus, vista dorsal.
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FIGURA 2. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: habitus, vista lateral esquerda.
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FIGURA 3. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 4. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: A - detalhe do Th5 e do SG, vista dorsal. B - 

detalhe do Th5 e do SG, vista lateral direita.
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FIGURA 5.  Rhacodiaptomus calamensis neótipo,  ♂ adulto:  A -  segmentos  1  a  14 da A1 direita,  vista 

anterior. B - segmentos 15 a 22 da A1 direita, vista anterior.



26

FIGURA 6. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: A - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 

direita, vista posterior. B – detalhe do processo do segmento 20 da A1 direita, vista anterior.
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FIGURA 7.  Rhacodiaptomus calamensis  neótipo, ♂ adulto: A – Segmentos 1 a 20 da A1 esquerda, vista 

anterior. B - Segmentos 21 a 25 da A1 esquerda, vista ventral. O asterisco indica o local de inserção.
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FIGURA 8. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: A – Exp da A2, vista posterior. B – Enp da A2, 

vista anterior. O asterisco indica o local de inserção.

FIGURA 9. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: Md, vista posterior.
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FIGURA 10.  Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: Mxl, vista posterior. O asterisco indica o local 

de inserção.

FIGURA 11. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: Mx, vista posterior.
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FIGURA 12. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: Mxp, vista posterior.

FIGURA 13. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto, perna 1: A – Exp, vista posterior. B – Enp, vista 

posterior. C – Coxa e base, vista lateral. D – Coxa, vista posterior. E - Exp-3, vista posterior. F – Enp-2, vista 

posterior. O asterisco indica o local de inserção.
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FIGURA 14. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto, perna 2: A – Exp, vista posterior. B – Enp, vista 

posterior. C – Exp-3, vista posterior. D – Enp-3, vista posterior. O asterisco indica o local de inserção.

FIGURA 15. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto, perna 3: A – Exp, vista posterior. B – Enp, vista 

posterior. C – Exp-3, vista posterior. D – Enp-3, vista posterior. O asterisco indica o local de inserção.
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FIGURA 16. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto, perna 4: A – Exp, vista posterior. B – Enp, vista 

posterior. C – Exp-3, vista posterior. D – Enp-3, vista posterior. O asterisco indica o local de inserção.

FIGURA 17. Rhacodiaptomus calamensis neótipo, ♂ adulto: A - P5, vista posterior. B – detalhe do processo 

da coxa da P5 direita, vista posterior.



33

FIGURA 18.  Rhacodiaptomus calamensis  neótipo, ♂ adulto:  A - P5, vista anterior.  B -  P5 direita,  vista 

lateral. C - P5 esquerda, vista posterior. D - P5 esquerda, vista anterior. E – Enp da P5 direita, vista anterior.



34

FIGURA 19.  Rhacodiaptomus calamensis,  ♀ adulta:  A – habitus, vista dorsal.  B – habitus,  vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 20. Rhacodiaptomus calamensis, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 21. Rhacodiaptomus calamensis, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe 

do opérculo genital, vista ventral.

FIGURA 22. Rhacodiaptomus calamensis, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. C 
– Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus insolitus (Wright, 1927)

Diaptomus insolitus Wright, 1927: 75, 84, 100, 102, pl.4, figs. 1-6; 1938b: 562. Brehm, 

1933a: 284.

Rhacodiaptomus insolitus n. comb., Kiefer,  1936a: 198; Brehm, 1958a: 166; Brandorff, 

1972: 46 (3, 4, 9, 16-20, figs. 11-18 = R. retroflexus); 1973a: 341-343, 350-353, pl. 

1, figs. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, pl. 2, figs. 1 a-f; 1973b: 206 (= R. retroflexus); 1976: 618, 

fig. 3; Andrade & Brandorff, 1975: 97; Löffler, 1981: 15; Dussart & Defaye, 1983: 

139; Robertson & Hardy, 1984: tab. 3; Cicchino & Dussart, 1991: 105; Santos-Silva 

& Robertson, 1993: 95, 101; Rocha et al., 1995: tab. 2; Santos-Silva, 1998: 213. 

Material-tipo: Holótipo ♂ (nº 59474), parátipo ♀ (nº 59475). Depositados no Departament 

of Invertebrate Zoology, Smithsonian – National Museum of Natural History.

Material examinado: Brasil, Rondônia – lago Paracuuba, rio Machado, próximo à cidade 

de Calama, 1♂ adulto não dissecado, montado em lâmina, 1♂ adulto dissecado montado 

em 6 lâminas, 18.XII.1993, coletado por Santos-Silva; 1♀ adulta não dissecada montada 

em lâmina, 1♀ adulta dissecada montada em 6 lâminas; 20♂♂ e 20♀♀ conservados em 

formol a 4%.

Localidade-tipo: rio Machado (Gi-Paraná), Brasil; lago próximo de Calama, Brasil.

MACHOS (figs.  23 a 25).  Habitus,  vista  dorsal,  com 1,18 mm, incluindo as  cerdas 

caudais e comprimento total médio de 1,18 mm (N = 20). Corpo mais curto e mais estreito 

que o da fêmea, sendo a região mais larga (vista  dorsal)  situada na porção distal  do 

primeiro segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 23 a 25) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis.
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Prossomo (figs. 23 a 25) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente, sem espínulos ao longo da margem distal.  Th5 com 

asas  laterais (lateral  wings).  Asas  assimétricas,  esquerda  menor  que  a  direita, 

ultrapassando metade do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. 

Asa  lateral  esquerda  expandida  em  um  lobo  arredondado,  portando  uma  sensila 

espiniforme (fig. 24). Asa lateral direita, direcionada posteriormente, alcançando a porção 

distal  do segmento genital,  expandida em um longo processo cônico afilado, portando 

uma sensila espiniforme (fig. 25).

Urossomo (fig.  23) com 5 segmentos. Segmento genital  (vista dorsal)  assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, mais medialmente que a sensila direita. Abertura genital ventro-lateral na 

borda  distal  esquerda  (fig.  26).  Ur4  assimétrico.  Lado  direito  expandido  posterior  e 

ventralmente sobre o quinto segmento (não representado nesta posição). Segmento anal 

(fig. 23) com opérculo pouco desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas 

não são representadas nesta escala). Ramos caudais (fig. 23) simétricos, mais longos 

que largos, com cérdulas ao longo das margens mediais internas. 

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis (fig. 5),  com exceção dos artículos 15, 16 e do processo do artículo 20, que 

serão descritos a seguir. Processo espinhoso na margem externa dos artículos 15 (XVII) e 

16 (XVIII) nunca presente (fig. 27A). Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas cerdas distalmente 

inseridas  e  processo na margem distal  externa  sempre  presente  (fig.  27B).  Processo 

delgado, em forma de gancho, levemente curvado em direção oposta ao eixo principal da 

antênula, com a borda distal interna lisa (não serrilhada), alcançando o final do  artículo 

seguinte (fig. 27C). 

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7.

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8. 

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 

portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal.
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Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 cerdas na margem 

medial (fig. 28) e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Pernas natatórias como descritas para R. calamensis, figuras 13 a 16.

Quinta  perna assimétrica (figs. 29 a 30).  Perna direita birreme (fig. 29). Coxa sem 

ornamentação, com processo grande, projetado por cima da base (alcançando metade do 

comprimento  da  base),  representando a porção mais  proeminente  da  perna em vista 

lateral; alongado, expandindo-se na extremidade em duas pontas que se assemelham a 

um  rabo-de-peixe,  direcionado  para  a  região  distal  interna  do  apêndice.  Sensila 

espiniforme grande (maior que a sensila da coxa esquerda), larga e com ápice agudo, 

situada medialmente entre as duas extremidades do processo. Base sem expansão na 

face posterior.  Superfície  da margem interna da base ornamentada com apenas uma 

lamela semicircular. Cerda maior que da base esquerda, localizada na margem externa e 

inserida distalmente (fig. 29). 

Exópodo com 2 artículos (fig. 29). Exp-1 trapezoidal, mais largo distalmente. Superfície 

posterior  com  processo  originado  na  região  mediana  do  artículo,  mais  longo  que  o 

comprimento do endopodito, projetando-se além da margem interna do artículo; alongado, 

mais comprido que largo (sendo a porção mais larga do processo localizada na região 

medial),  com  extremidade  arredondada  e  apresentando  uma  leve  constrição.  Região 

distal externa do artículo sem expansão. Região distal interna terminando em um ângulo 

agudo. Exp-2 delgado e cilíndrico. Superfície posterior com 1 a 2 cristas semicirculares 

esclerotizadas. Espinho lateral levemente curvado, localizado no quarto distal do artículo, 

não ultrapassando o primeiro terço do comprimento da garra terminal. Ornamentação do 

espinho lateral composta de 1 fileira de espínulos na margem interna (os espínulos não 

são representados nesta escala). Garra terminal forte, inserida distalmente, curvada ao 

longo de toda a extensão. Torção da garra em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de 

espínulos ao longo de toda a margem interna e com ápice agudo.

Endópodo (fig. 30A), apresentando 1 artículo, pequeno, com comprimento menor que 

o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta de espínulos 

terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna.
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Perna  esquerda  birreme  (fig.  29),  bem desenvolvida,  alcançando  até  ou  além  da 

margem distal do Exp-1 direito. Coxa com um processo cônico grande, porém menor que 

o da coxa direita, direcionado posteriormente, localizado na borda distal mediana, com 

sensila aguda e delgada (de menor tamanho que a da coxa direita) (fig. 29B). Base com 

cerda na margem externa. Margem interna levemente côncava.

Exópodo com 2 artículos (figs. 30C e D). Exp-1 sub-triangular, com comprimento maior 

que  o  segundo  artículo (menos  que  o  dobro)  e  margem  externa  côncava,  com 

agrupamento circular de cérdulas longas na região distal anterior da margem interna. Exp-

2  entumecido  na  região  anterior  da  margem  interna,  ornamentado  com  numerosos 

espínulos  e um pequeno grupo de dentículos na região mediana da margem interna. 

Porção distal do  artículo terminando num processo digitiforme fortemente esclerotizado. 

Ornamentação  do  processo  composta  de  uma  coroa  de  pequenos  dentículos.  Cerda 

espinhosa  bem desenvolvida,  inserida  distalmente  na  face  anterior,  alcançando  muito 

além (o  dobro  ou  mais)  do  processo  digitiforme.  Relação  comprimento/espessura  da 

cerda espinhosa 10:1.

Endópodo cilíndrico (fig. 30E), composto de 1 artículo, com tamanho maior que o Exp-

1 e ornamentado por espínulos terminais dispostos em uma coroa na margem distal.

FÊMEAS (figs. 31 a 32). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,26 mm e 

comprimento total médio de 1,35 mm (N = 20). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção distal do primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (fig. 31 a 32) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis

Prossomo com 5 segmentos (31 a 32). Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o Th4 

e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). Nas 

regiões  laterais  (vista  dorsal),  a  sutura  é  presente  e  conspícua.  Quinto  segmento 

ornamentado  com  pequenos  espínulos  na  região  dorso-medial;  com  asas  laterais 

assimétricas, esquerda maior que a direita, direcionada postero-lateralmente. Asa lateral 

esquerda  formada  pelo  lobo  ventral,  portanto  uma  sensila  espiniforme,  direcionada 

posteriormente (no lugar do lobo dorsal há apenas uma sensila direcionada lateralmente) 

(fig.  31B).  Asa lateral  direita  direcionada posteriormente,  composta  por  duas sensilas 

espiniformes,  ambas direcionadas posteriormente.  Sensilas dos lobos ventral  e dorsal 

esquerdo menores que as sensilas dos lobos ventral e dorsal direito, ambas com ápices 

agudos (fig. 32).
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Urossomo com 3 segmentos (fig. 31A). Segmento genital (vista dorsal) (fig. 33A) mais 

longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, sendo a 

expansão lateral direita maior que a esquerda (menos que o dobro). Expansão do lado 

esquerdo  cônica,  alcançando  a  metade  do  comprimento  do  segmento  genital  e 

lateralmente direcionada. Expansão do lado direito proximalmente se assemelha a uma 

corcunda, ultrapassando a metade do comprimento do segmento genital, contendo uma 

pequena expansão arredondada situada distalmente a esta expansão maior e postero-

lateralmente  direcionada.  Ornamentação  composta  de  uma  sensila  de  cada  lado,  de 

menor tamanho que as expansões que as portam, sendo o ápice das sensilas agudo (fig. 

32).  Comprimento  do  segmento  genital  maior  que  o  dos  segmentos  seguintes 

combinados. Segmento genital apresentando formato de sela em vista lateral, com área 

de integumento diminuído ventralmente. Área genital externa delimitada anteriormente por 

um  opérculo  (fig.  33B)  largo,  simétrico  e,  lateralmente,  por  um  processo  bem 

desenvolvido, direcionado posteriormente, com área extensa de cutícula flexível, anterior 

à  placa  opercular.  Área  genital  externa  com placas  gonopodais,  localizadas  na  linha 

média adjacente entre os processos laterais.  Ur2 pequeno (até 7 vezes menor que o 

comprimento do segmento genital),  completamente segmentado ventralmente. Laterais 

esquerda  e  direita  expandidas  posteriormente.  Segmento  anal  com  opérculo  pouco 

desenvolvido, não cobrindo totalmente a abertura anal e ornamentado com uma sensila 

de cada lado. Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao longo 

das margens internas e externas. Todos os outros apêndices da fêmea são similares aos 

do macho, com exceção da antênula direita e da quinta perna.

Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7.

Quinta  perna  simétrica (fig.  34).  Coxa  com processo  cônico  na  porção  distal 

posterior  externa,  expandindo-se  além  deste  artículo.  Coxa  portando  uma  sensila 

espiniforme  grande,  com  tamanho  menor  que  o  comprimento  do  processo  cônico, 

estendendo-se além da metade do comprimento da base e com ápice agudo. Base sub-

triangular (margem externa menor que a interna), com cerda não se estendendo além da 

metade do Exp-1. Exp-1 mais curto que o segundo. Exp-2 sem espinho lateral.  Exp-3 

distinto,  armado com duas  cerdas,  sendo a  cerda medial  longa,  alcançando além da 

metade  da  garra  terminal.  Cerda lateral  longa,  alcançando  além  da  metade  do 

comprimento  da  cerda medial.  Garra  terminal  simétrica,  curvada,  ornamentada  com 

fileiras  de  dentículos  laterais  mediais.  Enp (fig.  34C)  com 1  artículo,  sem indícios  de 
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segmentação, longo, quase alcançando o final  do Exp-1. Ornamentação composta de 

espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior.

Distribuição
BRASIL.  Amazonas:  lago  I,  próximo  do  reservatório  de  Balbina,  rio  Uatumã 

(Santos-Silva,  2008);  lago  Tupé,  rio  Negro  (coletado  por  d'Oran  &  Souza,  presente 

trabalho); igarapé Cachoeira, lago Tupé, rio Negro (03°01'58.7”S, 60°16'1.2”W) (coletado 

por d'Oran & Souza, presente trabalho).  Pará:  igarapé Mentai,  lago da Boca (Santos-

Silva, 2008); rio Xingú, Altamira (presente trabalho); lago Amapujá, Rio Xingú (presente 

trabalho);  lago  Batata,  rio  Trombetas  (presente  trabalho).  Rondônia:  pequeno  lago 

próximo de Calama e rio Machado/Ji-Paraná (Wright, 1927); lagos Paracuúba, Cururú, e 

Curumim, rio Machado/Ji-Paraná e igarapé do Chico Paiva, todos próximos de Calama 

(Santos-Silva,  2008).  Mato Grosso:  lago Genipapo,  rio Aripuanã (Santos-Silva,  2008); 

lago Castanha, rio Aripuanã, município de Novo Aripuanã (presente trabalho).
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FIGURA 23. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: habitus, vista dorsal.
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FIGURA 24. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: habitus, vista lateral esquerda.
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FIGURA 25. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 26. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: detalhe do Th5 e do SG, vista dorsal.

FIGURA 27.  Rhacodiaptomus insolitus,  ♂ adulto:  A - detalhe dos segmentos 15 e 16 da A1 direita, vista 

anterior.  B - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, vista anterior.  C – detalhe do processo do 

segmento 20 da A1 direita, vista anterior.
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FIGURA 28. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp, vista anterior.

FIGURA 29. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: A - P5, vista posterior. B – detalhe do processo da coxa 

da P5 esquerda, vista lateral.
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FIGURA 30. Rhacodiaptomus insolitus, ♂ adulto: A - P5, vista anterior. B – P5 direita, vista lateral. C - P5 

esquerda, vista anterior. D – P5 esquerda, vista posterior. E – Enp direito, vista anterior.
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FIGURA 31. Rhacodiaptomus insolitus, ♀ adulta: A – habitus, vista dorsal. B – habitus, vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 32. Rhacodiaptomus insolitus, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.



51

FIGURA 33. Rhacodiaptomus insolitus, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe do 

opérculo genital, vista ventral.

FIGURA 34. Rhacodiaptomus insolitus, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. C – 

Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus flexipes (Wright, 1927)

Diaptomus flexipes Wright, 1927: 75, 87, 100, 102, pl. 5, figs. 5-12; 1938b: 562; Brehm, 

1933a: 284; Thomasson, 1953: 194.

Rhacodiaptomus flexipes n.  comb.,  Kiefer,  1936a:  198;  Brehm, 1958a:  165;  Brandorff, 

1972: 46; 1973a: 341-343, 350-353, pl. 1, figs. 1e, 2e, 3e, 4e, pl. 2, figs. 1 a-g; 

1976:  618,  fig.  3;  Andrade & Brandorff,  1975:  97;  Löffler,  1981:  15;  Dussart  & 

Defaye, 1983: 139; Robertson & Hardy, 1984: tab. 3; Cicchino & Dussart, 1991: 

105; Reid, 1991: 737-738; Santos-Silva & Robertson, 1993: 95; Rocha et al., 1995: 

tab. 2; Santos-Silva, 1998: 213.

Material-tipo: Holótipo ♂ (nº 59818), parátipo ♀ (nº 59819). Depositados no Departament 

of Invertebrate Zoology, Smithsonian – National Museum of Natural History.

Material examinado: Nenhum material foi examinado, no entanto a descrição e as figuras 

aqui apresentadas referem-se à descrição original de Wrigth (1927) e pelo trabalho de 

Santos-Silva e Brandorff no qual eles examinaram minuciosamente o holótipo e machos 

da localidade-tipo (dados não publicados).

Localidade-tipo: Baía Oeste de Santarém, Pará, Brasil.

MACHOS (fig.  35A).  Habitus,  vista  dorsal,  com 1,21mm. Corpo mais curto  e  mais 

estreito que o da fêmea.

Prossomo com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o  Th4 e Th5 

incompleta dorsalmente, sem espínulos ao longo da margem distal. Th5 com asas laterais 

(lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, ultrapassando metade 

do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. Asa lateral esquerda 

expandida em um lobo arredondado, portando uma sensila espiniforme (fig. 35A). Asa 

lateral  direita,  direcionada  posteriormente,  alcançando  a  porção  distal  do  segmento 
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genital, expandida em um processo cônico afilado, portando uma sensila espiniforme (fig. 

35A).

Urossomo (fig. 35A) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico. 

Ur4 assimétrico. Lado direito expandido posterior e ventralmente sobre o quinto segmento 

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis, inclusive o processo do artículo 20 (figs. 35B e C).

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7.

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8. 

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de cerdas do exopódo e endópodo descritos a seguir. Exópodo não 

segmentado, portando 5 cerdas distais e grupo de espínulos na face anterior. Endópodo 

com 1 artículo, portando 5 cerdas na margem distal.

Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 cerdas na margem 

medial e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Pernas natatórias como descritas para R. calamensis, figuras 13 a 16.

Quinta  perna assimétrica (fig.  36).  Perna direita birreme (fig.  36A e B).  Coxa sem 

ornamentação, com processo grande, projetado por cima da base (alcançando metade do 

comprimento  da  base),  representando a porção mais  proeminente  da  perna em vista 

lateral;  “arm-like”, expandindo-se sobre a base e na extremidade possui uma constrição, 

direcionado postero-lateralmente para a região externa do apêndice (fig. 36C). Sensila 

espiniforme grande (maior que a sensila da coxa esquerda), larga e com ápice agudo, 

situada no ápice  da  margem externa do processo.  Seta  na  margem externa  inserida 

distalmente, às vezes emerge de uma proeminência angular. Base sem expansão na face 

posterior. Superfície da margem interna da base ornamentada com apenas uma lamela 

semicircular.  Cerda maior  que  da  base  esquerda,  localizada  na  margem  externa  e 

inserida distalmente (fig. 36A e B). 
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Exópodo  com  2  artículos  (fig.  36A  e  B).  Primeiro  artículo trapezoidal,  mais  largo 

distalmente.  Superfície  anterior  com  processo  achatado,  irregular,  que  se  alonga  na 

porção distal assemelhando-se a um bulbo hialino direcionado para a região interna, mais 

longo  que  o  comprimento  do  endopodito,  projetando-se  além da  margem interna  do 

artículo. Exp-2 mais largo nos 2 primeiros terços, sendo que sua margem interna é mais 

ou menos reta e sua margem externa é expandida. Espinho lateral levemente curvado, 

localizado no terço distal do  artículo, não alcançando o final do comprimento da garra 

terminal. Ornamentação do espinho lateral ausente. Garra terminal forte, com tamanho 

apenas uma vez e meia o comprimento do Exp-2, inserida distalmente, com curvatura 

mais  acentuada  na  primeira  metade  de  sua margem externa,  que  se  torna  convexa. 

Margem interna da segunda metade da garra terminal ornamentada com espínulos (não 

representados nas figuras).Torção da garra em 1 plano e com ápice agudo.

Endópodo (fig. 36A), apresentando 1 artículo, pequeno, com comprimento menor que 

o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta de espínulos 

terminais.

Perna esquerda birreme (fig. 36A e B), bem desenvolvida, alcançando até a margem 

distal do Exp-1 direito.  Coxa com um processo cônico grande, porém menor que o da 

coxa direita, bifurcado na porção distal, direcionado posteriormente, localizado na região 

mediana, com sensila aguda e delgada (de menor tamanho que a da coxa direita) (fig. 

36D). Base com cerda na margem externa. Margem interna levemente côncava.

Exópodo  com  2  artículos  (figs.  36A  e  B).  Primeiro  artículo sub-triangular,  com 

comprimento  maior  que  o  segundo  artículo (menos  que  o  dobro)  e  margem externa 

côncava,  com  agrupamento  circular  de  cérdulas  longas  na  região  distal  da  margem 

interna. Exp-2 entumecido na região anterior da margem interna, ornamentado com uma 

lamela  circular  portando  cérdulas  longas.  Porção  distal  do  artículo terminando  num 

processo digitiforme fortemente esclerotizado. Ornamentação do processo composta de 

pequenos dentículos. Cerda espinhosa bem desenvolvida, inserida distalmente na face 

anterior,  alcançando  muito  além (o  dobro  ou  mais)  do  processo  digitiforme.  Relação 

comprimento/espessura da cerda espinhosa 6:1.

Endópodo cilíndrico (fig. 36A),  composto de 2  artículos, com tamanho maior que o 

Exp-1 e ornamentado por espínulos terminais.

FÊMEAS (fig. 37A). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,26 mm. 

Prossomo com 5 segmentos. Th5 com asas laterais assimétricas, esquerda maior que 

a direita, direcionada postero-lateralmente. Asa lateral esquerda com uma proeminência 
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em forma de espinho.  Lado direito arredondado, direcionado posteriormente, portando 

uma sensila espiniforme.

Urossomo com 3 segmentos (fig. 37A). Segmento genital (vista dorsal) mais longo 

que  largo,  assimétrico,  com expansões  laterais  na  região  anterior,  grandes,  sendo  a 

expansão  lateral  direita  menor  que  a  esquerda  (quase  o  dobro).  Expansão  do  lado 

esquerdo cilíndrica, ultrapassando metade do comprimento do segmento genital, postero-

lateralmente direcionada, portando uma sensila espiniforme maior que a do lado direito, 

direcionada posteriormente. Expansão do lado direito irregular, não alcançando metade 

do comprimento  do segmento genital,  direcionada lateralmente,  portando uma sensila 

espiniforme direcionada lateralmente. Ornamentação composta de uma sensila de cada 

lado, de menor tamanho que as expansões que as portam, sendo o ápice das sensilas 

agudo.  Comprimento  do  segmento  genital  maior  que  dos  segmentos  seguintes 

combinados. Ur2 pequeno (até 7 vezes menor que o comprimento do segmento genital). 

Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao longo das margens 

externas. 

Antênulas simétricas, com 25 artículos, ultrapassando as cerdas caudais.

Quinta perna simétrica (fig. 37B).  Coxa com processo na porção distal posterior 

externa, o qual provavelmente é um espinho forte. Base sub-triangular (margem externa 

menor que a interna), com cerda não alcançando metade do Exp-1. Exp-1 mais longo que 

o segundo, com pêlos finos na sua margem interna. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 

distinto, armado com duas cerdas, sendo a cerda medial longa, alcançando quase o final 

da garra terminal. Cerda lateral curta, não alcançando metade do comprimento da cerda 

medial.  Garra terminal  simétrica,  reta,  ornamentada com fileiras de dentículos laterais 

mediais. Endópodo (fig. 37B) com 2 artículos, com sutura completa, longo, ultrapassando 

metade do comprimento do Exp-1. Ornamentação composta de espínulos terminais.

Distribuição
BRASIL.  Pará: Baía Oeste de Santarém (Wright, 1927); Igarapé Mentai, Lago da Boca 

(Santos-Silva e Brandorff, dados não publicados).
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FIGURA 35. Rhacodiaptomus flexipes, ♂ adulto: A – Th5 e urossomo. B – detalhe dos segmentos 10 a 16 

da A1 direita, vista anterior. Aumento de 500X. C –  detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, vista 

anterior.  Aumento de 237X.  OBS.:  As figuras A e B foram desenhadas por G-O Brandorff  (dados não 

publicados) e a figura C é da descrição original de S. Wright (1927).
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FIGURA 36. Rhacodiaptomus flexipes, ♂ adulto: A - P5, vista posterior. B – P5, vista posterior, detalhe do 

processo da coxa esquerda e direita. C – detalhe do processo da coxa da P5 direita, vista posterior. D – 

detalhe do processo da coxa da P5 esquerda, vista posterior. OBS.: Todas as figuras, com exceção da B 

que foi desenhada por G-O Brandorff (dados não publicados), são da descrição original de S. Wright (1927).
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FIGURA 37. Rhacodiaptomus flexipes, ♀ adulta: A – Th5 e urossomo. B – P5 direita.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus retroflexus Brandorff, 1973

Rhacodiaptomus retroflexus Brandorff, 1973a: 348-353, pl. 1, figs. 1b, 2b, 3b, 4b, pl. 5, 

figs. 2a-c, pl. 6, figs. 1a-o; 1976: 618, fig. 3; Andrade & Brandorff, 1975: 97; Löffler, 

1981: 15; Brandorff et al., 1982: 76, tab. 4; Dussart & Defaye, 1983: 139;  Hardy et 

al.,  1984: 530; Robertson & Hardy,  1984: 347, tab 3;  Arcifa,  1984: 143, tab. 7; 

Matsumura-Tundisi,  1986:  547,  551,  figs.  95-99;  Magalhães  et  al.,  1988:  271; 

Cicchino & Dussart, 1991: 105; Santos-Silva & Robertson, 1993: 95, 101; Rocha et 

al., 1995: tab. 2; Santos-Silva, 1998: 213.

Rhacodiaptomus cf. retroflexus; Bozelli, 1992: 254, 257, tab. 6.

Material-tipo: Lectótipo ♂ (INPA - CR 039); Paralectótipo ♀ (INPA - CR 040). Depositados 

na coleção de invertebrados do Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia.

Material examinado: Brasil, Amazonas – lago Tupé, rio Negro, 1♂ adulto não dissecado, 

montado em lâmina,  1♂ adulto dissecado, montado em 6 lâminas, 05.VI.1989, coletado 

por Santos-Silva & Brandorff; 1♀ adulta não dissecada montada em lâmina, 1♀ adulta 

dissecada montada em 6 lâminas; 20♂♂ e 20♀♀ conservados em formol a 4%.

Localidade-tipo:  lago Janauari, Amazonas, Brasil. O lago Janauari foi estabelecido como 

localidade-tipo  de  Rhacodiaptomus  retroflexus mediante  a  designação  do  lectótipo  e 

paralectótipo por Hardy et al. (1984).

MACHOS (figs. 38 a 40). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,07 mm e 

comprimento total médio de 0,96 mm (N = 20). Corpo mais curto e mais estreito que o da 

fêmea,  sendo a  região  mais  larga  (vista  dorsal)  situada  na  porção  distal  do  primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 38 a 40) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis.
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Prossomo (figs. 38 a 40) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta, sem espínulos ao longo da margem distal. Th5 com asas laterais 

(lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, não alcançando metade 

do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. Asa lateral esquerda 

produzida em um lobo de extremidade arredondada, portando uma sensila espiniforme 

(fig.  39).  Asa  lateral  direita,  produzida  em  um  processo  cônico,  direcionada 

posteriormente, alcançando a porção distal do segmento genital, portando uma sensila 

espiniforme (fig. 40).

Urossomo (fig.  38) com 5 segmentos. Segmento genital  (vista dorsal)  assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, mais medialmente que a sensila direita. Abertura genital ventro-lateral na 

borda  distal  esquerda  (fig.  41).  Ur4  assimétrico.  Lado  direito  expandido  posterior  e 

ventralmente  sobre  o  quinto  segmento.  Segmento  anal (fig.  38)  com opérculo  pouco 

desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas nesta 

escala).  Ramos caudais (fig.  38) simétricos, mais longos que largos, com  cérdulas ao 

longo das margens mediais internas. 

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis (fig. 5), com exceção do processo do artículo 20, que será descrito a seguir. 

Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas  cerdas distalmente inseridas e processo na margem 

distal  externa  sempre  presente  (fig.  42A).  Processo  delgado,  em  forma  de  bico 

(arredondado), levemente curvado em direção oposta ao eixo principal da antênula, com a 

borda distal interna lisa (não serrilhada), alcançando o final do artículo seguinte (fig. 42B). 

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7.

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8.

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 

portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal.
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Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 cerdas na margem 

medial (fig. 43) e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Pernas natatórias como descritas para R. calamensis, figuras 13 a 16, com exceção 

da  ornamentação  da  coxa  e  da  base,  semelhante  à  da  ornamentação  da  P1  de  R. 

calamensis (figs. 13C e D), que também é encontrada nas P2, P3 e P4.

Quinta perna assimétrica (figs. 44 a 45). Perna direita birreme (fig. 44A). Coxa sem 

ornamentação, com processo grande, projetado por cima da base (alcançando metade do 

comprimento  da  base),  representando a porção mais  proeminente  da  perna em vista 

lateral; alongado, expandindo na extremidade em uma ponta, direcionada para a região 

distal interna do apêndice. Ápice do processo com sensila espiniforme (tão grande quanto 

a  sensila  da coxa  esquerda)  larga  e com ápice  agudo.  Base sem expansão na face 

posterior. Superfície da margem interna da base ornamentada com apenas uma lamela 

semicircular.  Cerda menor  que  da  base  esquerda,  localizada  na  margem  externa  e 

inserida distalmente (figs. 44A e B). 

Exópodo  com  2  artículos  (fig.  44A).  Exp-1 trapezoidal,  mais  largo  distalmente. 

Superfície posterior com processo que se estende ao longo de todo artículo, mais longo 

que  o  comprimento  do  endopodito,  projetando-se  sobre  região  anterior  do  Exp-2; 

achatado, assemelhando-se a uma pinça, de comprimento desigual, sendo a extremidade 

direita a mais longa, com extremidade arredondada. Região distal externa do artículo sem 

expansão. Exp-2 delgado e cilíndrico. Espinho lateral levemente curvado, localizado no 

terço  distal  do  artículo,  alcançando  o  final  do  Exp-2.  Garra  terminal  forte,  inserida 

distalmente,  curvada  ao  longo  de  toda  a  extensão.  Torção  da  garra  em  1  plano, 

ornamentada com 1 fileira de espínulos a partir do segundo terço da margem interna e 

com ápice agudo.

Endópodo (fig. 45D), apresentando 1 artículo, pequeno, com comprimento menor que 

o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta de espínulos 

terminais dispostos  em uma coroa na superfície anterior

Perna esquerda birreme (fig.  44A),  bem desenvolvida,  alcançando até ou além da 

margem distal do Exp-1 direito. Coxa com um processo cônico grande, porém menor que 

o da coxa direita,  direcionado postero-lateralmente, localizado na borda distal  externa, 
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com sensila aguda e forte (de tamanho semelhante à da coxa direita). Base com cerda na 

margem externa distal. Margem interna levemente côncava. Superfície da margem interna 

da base ornamentada com apenas uma lamela semicircular.

Exópodo  com 2  artículos  (figs.  45B  e  C).  Exp-1 sub-triangular,  com comprimento 

menor que o Exp-2 (menos que o dobro) e margem externa côncava. Exp-2 entumecido 

na região anterior da margem interna, ornamentado com um grupo de cérdulas na região 

proximal da margem interna (fig. 45B e C) .  Porção distal do  artículo terminando num 

processo digitiforme fortemente esclerotizado. Ornamentação do processo composta de 

duas fileiras de dentículos pequenos e numerosos, dispostas em duas coroas circulares 

concêntricas. Cerda espinhosa bem desenvolvida, inserida distalmente na face anterior, 

alcançando  além  do  processo  digitiforme  (menos  que  o  dobro).  Relação 

comprimento/espessura da cerda espinhosa 8:1.

Endópodo cilíndrico (fig.  45A e B),  composto de 1  artículo,  com tamanho igual  ao 

comprimento do Exp-1 e ornamentado por espínulos terminais dispostos em uma coroa 

na margem distal.

FÊMEAS (figs. 46 a 47). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,1 mm e 

comprimento total médio de 1,18 mm (N = 20). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção proximal do primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 46 a 47) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis

Prossomo (figs. 46 a 47) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 

Nas regiões laterais (vista dorsal), a sutura é presente e conspícua. Th5 com asas laterais 

assimétricas,  esquerda  maior  que  a  direita,  direcionada  posteriormente.  Asa  lateral 

esquerda  composta  apenas  pelo  lobo  ventral,  portando  uma  sensila  espiniforme 

direcionada posteriormente (no lugar do lobo dorsal há apenas uma sensila direcionada 

posteriormente) (fig. 46B). Asa lateral direita direcionada postero-lateralmente, composta 

por duas sensilas espiniformes, ambas direcionadas posteriormente. Sensila dos lobos 

dorsais esquerdo e direito de mesmo tamanho (fig. 46).

Urossomo (fig. 46) com 3 segmentos. Segmento genital (fig. 48A) (vista dorsal) mais 

longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, sendo a 

expansão lateral  direita maior que a esquerda (mais que o dobro).  Expansão do lado 

esquerdo arredondada, não alcançando a metade do comprimento do segmento genital e 

lateralmente direcionada. Expansão do lado direito em forma cônica, alcançando metade 
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do comprimento do segmento genital e postero-lateralmente direcionada. Ornamentação 

composta de uma sensila de cada lado, de menor tamanho que as expansões que as 

portam, sendo o ápice das sensilas agudo. Comprimento do segmento genital maior que o 

dos segmentos seguintes combinados. Segmento genital apresentando formato de sela 

em vista lateral, com área de integumento diminuído ventralmente. Área genital externa 

delimitada  anteriormente  por  um  opérculo  largo,  simétrico  e,  lateralmente,  por  um 

processo bem desenvolvido, direcionado posteriormente, com área extensa de cutícula 

flexível,  anterior  à  placa  opercular.  Área  genital  externa  com  placas  gonopodais, 

localizadas na linha média adjacente entre os processos laterais.  Ur2 pequeno (até 7 

vezes  menor  que  o  comprimento  do  segmento  genital),  completamente  segmentado 

ventralmente. Laterais esquerda e direita expandidas posteriormente. Segmento anal com 

opérculo  (fig.  48B)  pouco  desenvolvido,  não  cobrindo  totalmente  a  abertura  anal  e 

ornamentado com uma sensila de cada lado. Ramos caudais simétricos, mais longos que 

largos,  com  cérdulas  ao  longo  das  margens  internas  e  externas.  Todos  os  outros 

apêndices da fêmea são similares aos do macho, com exceção da antênula direita e da 

quinta perna.

Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7.

Quinta  perna  simétrica (fig.  49).  Coxa  com um pequeno  processo  cônico  na 

porção distal  posterior  externa,  alcançando o final  deste  artículo.  Coxa portando uma 

sensila espiniforme grande, com tamanho maior que o comprimento do processo cônico, 

porém não alcançando a metade do comprimento da base e com ápice agudo. Base sub-

triangular (margem externa menor que a interna), com cerda não se estendendo além da 

metade do Exp-1. Exp-1 mais longo que o segundo. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 

distinto,  armado com duas  cerdas,  sendo a  cerda medial  longa,  alcançando além da 

metade  da  garra  terminal.  Cerda lateral  longa,  alcançando  além  da  metade  do 

comprimento  da  cerda medial.  Garra  terminal  simétrica,  curvada,  ornamentada  com 

fileiras  de  dentículos  laterais  mediais.  Enp (fig.  49C)  com 1  artículo,  sem indícios  de 

segmentação, longo, quase alcançando o final  do Exp-1. Ornamentação composta de 

espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior.

Distribuição
BRASIL.  Amazonas:  lago  Janauarí,  rio  Negro,  próximo  de  Manaus  (03°14'S, 

60°01'W);  rio  Negro,  próximo  de  Manaus  (03°07'S,  60°03'W);  rio  Maués-Mirim,  boca, 
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(03°20'S,  57°41'W) (Brandorff,  1973a);  lago Cristalino,  rio  Negro,  próximo de Manaus 

(03°06'S, 60°13'W); lago Baixote, rio Negro, próximo de Manaus (02°57'S, 60°28'W); rio 

Tarumã-Mirim (03°01'S,  60°11'W); lago Tupé,  rio Negro,  próximo de Manaus (Santos-

Silva,  2008);  estação  9,  lago  Tupé,  rio  Negro,  próximo  de  Manaus  (03°02'28.0”S, 

60°15'17.5”W) (coletado por d'Oran & Souza, presente trabalho); igarapé Helena, lago 

Tupé, rio Negro, próximo de Manaus (03°01'45.4”S, 60°15'50.3”W) (coletado por d'Oran & 

Souza, presente trabalho); igarapé Cachoeira, lago Tupé, rio Negro, próximo de Manaus 

(03°01'58.7”S, 60°16'1.2”W) (coletado por d'Oran & Souza, presente trabalho); lago Unini, 

rio Negro (coletado por Previattelli,  presente trabalho);  lago do Prato,  Anavilhanas, rio 

Negro (coletado por Carabalho, presente trabalho). Pará: lago da Terra Santa, (02°08'S, 

56°28'W); rio Maracaná (02°10'S, 56°36'W); rio Daquiri (02°08'S, 56°44'W) (Brandorff  et 

al.,  1982);  lago  Muretá,  rio  Tapajós,  próximo  da  vila  de  Alter-do-Chão;  rio  Tapajós, 

Pindobal  (Santos-Silva,  2008);  rio  Trombetas;  lago  Batata,  rio  Trombetas  (01°30'S, 

56°20'W); lago Mussurá, rio Trombetas (01°15'S, 56°20W) (Bozelli, 1992).
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FIGURA 38. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: habitus, vista dorsal.
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FIGURA 39. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: habitus, vista lateral esquerda.
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FIGURA 40. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 41. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: detalhe do Th5 e do SG , vista dorsal.

FIGURA 42.  Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto:  A - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, 

vista anterior. B – detalhe do processo do segmento 20 da A1 direita, vista posterior.
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FIGURA 43. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp, vista posterior.

FIGURA 44. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: A – P5, vista posterior. B – P5 direita, vista lateral.



70

FIGURA 45. Rhacodiaptomus retroflexus, ♂ adulto: A - P5, vista anterior. B – P5 esquerda, vista posterior. 

C – P5 esquerda, vista anterior. D – Enp direito, vista anterior.
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FIGURA 46.  Rhacodiaptomus retroflexus,  ♀ adulta:  A – habitus,  vista  dorsal. B –  habitus,  vista  lateral 

esquerda.
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FIGURA 47. Rhacodiaptomus retroflexus, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 48. Rhacodiaptomus retroflexus, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe 

do opérculo genital, vista ventral.

FIGURA 49. Rhacodiaptomus retroflexus, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. C 
– Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus ringueleti Cicchino & Dussart, 1991

Rhacodiaptomus ringueleti Cicchino & Dussart, 1991: figs. 1-2; Santiago Gaviria & Nelson 

Aranguren, 2007: tab1.

Material-tipo: Holótipo  ♂; alótipo ♀, laguna Titi, San Fernando de Atapabo, Amazonas, 

Venezuela, 13.XI.1974; depositado na col. Lab. de Zooplâncton do IZT (UCV), Caracas.

Material examinado: Venezuela, Territorio Federal Amazonas – lago Titi, rio Atapabo, 1♂ 

adulto não dissecado, montado em lâmina, 1♂ adulto dissecado, montado em 6 lâminas, 

13.XI.1974, coletado por Zoppi de Roa; 1♀ adulta não dissecada montada em lâmina, 1♂ 

dissecada montada em 6 lâminas; 13♂♂ e 4♀♀ conservados em formol a 4%.

Localidade-tipo: Laguna Titi, San Fernado de Atapabo, Amazonas, Venezuela (5° N, 67° 

W).

MACHOS (figs. 50 a 51). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 0,93 mm e 

comprimento total médio de 0,92 mm (N = 4). Corpo mais curto e mais estreito que o da 

fêmea,  sendo a  região  mais  larga  (vista  dorsal)  situada  na  porção  distal  do  primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 50 a 51) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis.

Prossomo (figs. 50 a 51) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta, sem espínulos ao longo da margem distal. Th5 com asas laterais 

(lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, ultrapassando metade 

do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. Asa lateral esquerda 

produzida em um lobo de extremidade arredondada, portando uma sensila espiniforme 

(fig. 51). Asa lateral direita produzida em um lobo com extremidade cônica, direcionada 

posteriormente,  ultrapassando metade do comprimento do segmento genital,  portando 

uma sensila espiniforme (fig. 50B).
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Urossomo  (fig. 50A) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, mais medialmente que a sensila direita. Abertura genital ventro-lateral na 

borda  distal  esquerda  (fig.  52).  Ur4  assimétrico.  Lado  direito  expandido  posterior  e 

ventralmente sobre o quinto segmento. Segmento anal (fig.  50A) com opérculo pouco 

desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas nesta 

escala). Ramos caudais (fig. 50A) simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao 

longo das margens mediais internas.

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis  (fig.  5),  com  exceção  dos  artículos  15,  16  e  o  processo  do  artículo 20, 

descritos a seguir.  Processo espinhoso na margem externa dos artículos 15 (XVII) e 16 

(XVIII) nunca presente (fig. 53A). Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas  cerdas distalmente 

inseridas  e  processo na margem distal  externa  sempre  presente  (fig.  53B).  Processo 

delgado, em forma de gancho, levemente curvado em direção oposta ao eixo principal da 

antênula, com a borda distal interna lisa (não serrilhada), alcançando o final do último 

artículo (fig. 53C). 

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7 

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8 

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de  cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 

portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal.

Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 cerdas na margem 

medial (fig. 54) e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Quinta  perna assimétrica (figs. 55 a 56). Perna direita birreme (fig. 55A). Coxa sem 

ornamentação,  com  processo  de  tamanho  médio,  projetado  por  cima  da  base  (não 
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alcança metade do comprimento da base), representando a porção mais proeminente da 

perna em vista lateral; alongado, estendendo-se em um lobo retangular com extremidade 

ligeiramente  bilobada,  direcionado para  a  região  distal  interna  do  apêndice.  Ápice  do 

processo  portando  uma  pequena  sensila  (menor  que  a  sensila  da  coxa  esquerda), 

delgada e com ápice agudo. Base sem expansão na face posterior. Superfície posterior 

com processo originado na região distal do  artículo, mais longo que o comprimento do 

endopodito, projetando-se sobre o Exp-1; com formato de uma lâmina, mais larga que 

comprida,  com extremidade arredondada,  apresentando uma constrição.  Superfície  da 

margem interna da base ornamentada com apenas uma lamela semicircular. Cerda maior 

que da base esquerda, localizada na margem externa e inserida distalmente (fig. 55A e 

56A). 

Exópodo  com  2  artículos  (fig.  55A).  Exp-1 sub-triangular,  mais  largo  distalmente. 

Região  distal  externa  do  artículo sem expansão.  Exp-2  delgado  e  cilíndrico.  Espinho 

lateral curvado, localizado no quarto distal do artículo, não ultrapassando o primeiro terço 

do comprimento da garra terminal. Garra terminal forte, inserida distalmente, curvada ao 

longo de toda a extensão. Torção da garra em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de 

espínulos ao longo de toda a margem interna e com ápice arredondado.

Endópodo (fig. 55B), apresentando 1 artículo, pequeno, com comprimento maior que o 

Exp-1 da P5 direita, porém menor que o Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta 

de espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna.

Perna esquerda birreme (fig.  55A),  bem desenvolvida,  alcançando até ou além da 

margem distal do Exp-1 direito. Coxa com um pequeno processo cônico (menor que o da 

coxa direita), direcionado postero-lateralmente, localizado na borda distal  externa, com 

sensila aguda e forte (maior que a da coxa direita). Base com cerda na margem externa 

distal. Margem interna levemente convexa. Superfície da margem interna ornamentada 

com uma lamela semicircular maior que a da base da perna direita.

Exópodo com 2 artículos (figs. 56B e C). Exp-1 sub-triangular, com comprimento maior 

que  o  segundo  artículo (menos  que  o  dobro)  e  margem  externa  côncava.  Exp-2 

entumecido  na  região  anterior  da  margem  interna,  ornamentado  com  2  grupos  de 

cérdulas, um na região medial anterior e outro na região distal anterior. Porção distal do 

artículo terminando num processo digitiforme fortemente esclerotizado. Cerda espinhosa 

bem  desenvolvida,  inserida  distalmente  na  face  anterior,  não  alcançando  além  do 

processo digitiforme. Relação comprimento/espessura da cerda espinhosa 4:1.
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Endópodo cilíndrico (fig. 56B), composto de 1 artículo, com tamanho maior que o Exp-

1 e ornamentado por espínulos terminais dispostos em uma coroa na margem distal.

FÊMEAS (figs. 57 a 58). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,1 mm e 

comprimento total médio de 1,25 mm (N = 13). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção distal do primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 57 a 58) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis.

Prossomo (figs. 57 a 58) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 

Nas regiões laterais (vista dorsal), a sutura é presente e conspícua. Th5 com asas laterais 

levemente  assimétricas,  esquerda  um  pouco  maior  que  a  direita,  direcionada 

posteriormente.  Asa  lateral  esquerda  arredondada,  composta  por  duas  sensilas 

espiniformes, a ventral  direcionada posteriormente e a dorsal postero-lateralmente (fig. 

57B). Asa lateral direita arredondada, direcionada posteriormente, composta a por duas 

sensilas  espiniformes,  ambas  direcionadas  postero-lateralmente.  Sensilas  dorsais 

esquerda e direita de mesmo tamanho, menores que as sensilas ventrais (fig. 58).

Urossomo (fig. 57) com 3 segmentos. Segmento genital (fig. 59A) (vista dorsal) mais 

longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, discretas, sendo 

a  expansão  lateral  direita  um  pouco  maior  que  a  esquerda  (menos  que  o  dobro). 

Ornamentação  composta  de  uma  sensila  de  cada  lado,  de  menor  tamanho  que  as 

expansões que as portam, sendo o ápice das sensilas agudo. Comprimento do segmento 

genital  maior  que  o  dos  segmentos  seguintes  combinados.  Segmento  genital 

apresentando  formato  de  sela  em  vista  lateral,  com  área  de  integumento  diminuído 

ventralmente.  Área  genital  externa  delimitada  anteriormente  por  um  opérculo  largo, 

simétrico  e,  lateralmente,  por  um  processo  bem  desenvolvido,  direcionado 

posteriormente, com área extensa de cutícula flexível,  anterior à placa opercular. Área 

genital  externa com placas gonopodais, localizadas na linha média adjacente entre os 

processos laterais.  Ur2 pequeno (até 7 vezes menor que o comprimento do segmento 

genital),  completamente  segmentado  ventralmente).  Laterais  esquerda  e  direita 

expandidas posteriormente. Segmento anal com opérculo (fig. 59B) pouco desenvolvido, 

não cobrindo totalmente a abertura anal e ornamentado com uma sensila de cada lado. 

Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao longo das margens 

internas e externas. Todos os outros apêndices da fêmea são similares aos do macho, 

com exceção da antênula direita e da quinta perna.
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Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7.

Quinta perna simétrica (fig. 60). Coxa com processo cônico na porção distal posterior 

externa,  expandindo-se  além  deste  artículo.  Coxa  portando  uma  sensila  espiniforme 

pequena, com tamanho igual ao comprimento do processo cônico e com ápice agudo. 

Base sub-triangular (margem externa menor que a interna), com cerda não se estendendo 

além da metade do Exp-1. Exp-1 menor que o Exp-2. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 

distinto, armado com duas  cerdas, sendo a  cerda medial longa, alcançando metade do 

comprimento da garra terminal. Cerda lateral longa, alcançando além da metade da cerda 

medial. Garra terminal simétrica, curvada, ornamentada com fileiras de dentículos laterais 

mediais. Endópodo (fig. 60C) com 1 artículo, sem indícios de segmentação, longo, quase 

alcançando o final do Exp-1. Ornamentação composta de espínulos terminais dispostos 

em uma coroa na superfície anterior. 

Distribuição
VENEZUELA. Território Federal Amazonas: lago Titi (Cicchino & Dussart, 1991); 

rio Atapabo (Cicchino & Dussart,  1991).  COLÔMBIA.  Guainia:  rio  Atapabo (Gaviria  & 

Nelson Aranguren, 2007).
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FIGURA 50. Rhacodiaptomus ringueleti, ♂ adulto: A – habitus, vista dorsal. B – habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 51. Rhacodiaptomus ringueleti, ♂ adulto: habitus, vista lateral esquerda.



81

FIGURA 52. Rhacodiaptomus ringueleti, ♂ adulto: detalhe do Th5 e do SG, vista dorsal.

FIGURA 53.  Rhacodiaptomus ringueleti,  ♂ adulto:  A – detalhe dos segmentos 15 e 16 da A1 direita, em 

vista anterior. B - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, vista ventral. C – detalhe do processo do 

segmento 20 da A1 direita, vista anterior.
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FIGURA 54. Rhacodiaptomus ringueleti, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp, vista posterior.

FIGURA 55. Rhacodiaptomus ringueleti, ♂ adulto: A – P5, vista posterior. B – P5, vista anterior.
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FIGURA 56.  Rhacodiaptomus ringueleti,  ♂ adulto:  A  – P5 direita,  vista  lateral.  B – P5 esquerda,  vista 

posterior. C – P5 esquerda, vista anterior.
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FIGURA 57.  Rhacodiaptomus  ringueleti,  ♀  adulta:  A –  habitus,  vista  dorsal.  B –  habitus,  vista  lateral 

esquerda.
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FIGURA 58. Rhacodiaptomus ringueleti, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 59. Rhacodiaptomus ringueleti, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe do 

opérculo genital, vista ventral.

FIGURA 60. Rhacodiaptomus ringueleti, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. C – 

Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus besti Santos-Silva & Robertson, 1993

Rhacodiaptomus besti Santos-Silva & Robertson, 1993: figs.  1-29; Rocha  et al.,  1995: 

157, tab. II; Santos-Silva, 1998: 212. 

Material-tipo: Holótipo  ♀ (INPA-CR 637); Alótipo  ♂  (INPA-CR 638).  Parátipo ♀ (INPA – 

CR 639a a 639t).  Parátipo  ♂ (INPA – CR 640a a 640k).  Depositados na coleção de 

invertebrados do Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia.

Material  examinado:  Brasil,  Rondônia  –  igarapé  São  Pedro,  holótipo  1♀  adulta  não 

dissecada montada em lâmina (INPA – CR 637), parátipos 1♀ adulta dissecada montada 

em 19 lâminas (INPA – CR 639a a 639t) 30.IV.1987, coletado por J. L. de Oliveira;.alótipo 

1♂ adulto não dissecado,  montado em lâmina (INPA – CR 638),  parátipos  1♂ adulto 

dissecado montado em 11 lâminas (INPA – CR 640a a 640k).

Localidade-tipo: igarapé São Pedro (9º 36'S, 63º 37'W), estado de Rondônia, Brasil. Col. 

J. L. Oliveira.

MACHOS (figs. 61 a 62). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,11 mm e 

comprimento padrão (excluindo as  cerdas caudais) médio de 0,98 mm (N = 20). Corpo 

mais curto  e  mais  estreito  que o da fêmea,  sendo a região  mais larga  (vista  dorsal) 

situada na porção distal do primeiro segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 61 a 62) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis. 

Prossomo (figs. 61 a 62) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta, sem espínulos ao longo da margem distal. Th5 com asas laterais 

(lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, não alcançando metade 

do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. Asa lateral esquerda 

expandida em um lobo de extremidade arredondada, portando uma sensila espiniforme 
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(fig. 61B). Asa lateral direita produzida em processo cônico, direcionada posteriormente, 

alcançando a porção distal do segmento genital, portando uma sensila espiniforme (fig. 

62).

Urossomo  (fig. 61A) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, em um lobo, mais distalmente que a sensila esquerda. Abertura genital 

ventro-lateral na borda distal esquerda (fig. 63).  Ur4 assimétrico. Lado direito expandido 

posterior e ventralmente sobre o quinto segmento. Segmento anal (fig. 61A) com opérculo 

pouco desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas 

nesta escala). Ramos caudais (fig. 61A) simétricos, mais longos que largos, com cérdulas 

ao longo das margens mediais internas.

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis  (fig.  5),  com exceção  dos  artículos  15,  16  e  do  processo  do  artículo 20, 

descritos a seguir.  Processo espinhoso na margem externa dos artículos 15 (XVII) e 16 

(XVIII) nunca presente (fig. 64A). Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas  cerdas distalmente 

inseridas  e  processo na margem distal  externa  sempre  presente  (fig.  64B).  Processo 

delgado, em forma de bico (arredondado), curvado apenas na extremidade em direção 

oposta ao eixo principal  da antênula,  com a borda distal  interna lisa (não serrilhada), 

alcançando metade do último artículo (fig. 64C).

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7. 

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8 

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de  cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 

portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal.

Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 



89

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 cerdas na margem 

medial (fig. 65) e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Quinta  perna assimétrica (figs. 66 a 67).  Perna direita birreme (fig. 66). Coxa sem 

ornamentação, com processo grande, projetado por cima da base (alcançando metade do 

comprimento da base), porém não representando a porção mais proeminente da perna 

em vista lateral; de formato digitiforme a bilobado  (Santos-Silva & Robertson, 1991, fig. 

24,  pág.  103),  direcionado para a região distal  interna do apêndice.  Sensila  pequena 

(menor  que a  sensila  da coxa esquerda),  delgada e com ápice agudo,  localizada na 

margem distal do processo. Base sem expansão na face posterior. Superfície posterior 

com processo originado na região distal do  artículo, mais longo que o comprimento do 

endopodito, projetando-se até a região anterior do Exp-2; achatado, assemelhando-se a 

uma pinça,  de comprimento desigual,  sendo a extremidade direita  a mais longa,  com 

extremidade arredondada. Superfície da margem interna da base sem ornamentação (não 

apresenta  lamela  semicircular).  Cerda duas  vezes  maior  que  da  base  esquerda, 

localizada na margem externa e inserida distalmente (fig. 66A e B). 

Exópodo com 2 artículos (fig. 66A). Exp-1 trapezoidal, mais largo distalmente. Região 

distal externa do artículo sem expansão. Exp-2 delgado e cilíndrico. Superfície posterior 

com  1  a  2  cristas  semicirculares  esclerotizadas.  Espinho  lateral  levemente  curvado, 

localizado no quarto distal do artículo, não ultrapassando o primeiro terço do comprimento 

da garra terminal. Garra terminal forte, inserida distalmente, curvada ao longo de toda a 

extensão. Torção da garra em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de espínulos, apenas 

na porção distal interna e com ápice arredondado.

Endópodo (fig. 66B), apresentando 1 artículo, de tamanho mediano, com comprimento 

maior que o Exp-1 da P5 direita e igual ao Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta 

de espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna.

Perna esquerda birreme (fig.  66A),  bem desenvolvida,  alcançando o Exp-2 direito. 

Coxa  com um pequeno  processo  cônico  (menor  que  o  da  coxa  direita),  direcionado 

lateralmente, localizado na borda distal externa, com sensila aguda e forte (maior que a 

da coxa direita). Sensila espiniforme na margem proximal interna presente, com tamanho 

menor que a sensila da coxa direita. Base com cerda na margem externa distal. Margem 

interna levemente côncava.

Exópodo com 2 artículos (fig. 67). Exp-1 sub-triangular, com comprimento maior que o 

Exp-2 (quase o dobro),  e margem externa côncava,  com duas lamelas semicirculares 
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portando cérdulas longas, uma localizada na região proximal da margem interna e a outra 

na região distal  da margem interna, alcançando o  Exp-2. Exp-2 entumecido na região 

anterior da margem interna. Porção distal do artículo terminando num processo digitiforme 

fortemente esclerotizado. Ornamentação do processo composta de dentículos pequenos 

e  pouco  numerosos  dispostos  em  uma  coroa.  Cerda espinhosa  bem  desenvolvida, 

inserida  distalmente  na  face  anterior,  alcançando  muito  além  (o  dobro  ou  mais)  do 

processo digitiforme. Relação comprimento/espessura da cerda espinhosa 10:1

Endópodo cilíndrico (fig. 67C), composto de 1 artículo, com tamanho maior que o Exp-

1 e ornamentado por espínulos terminais dispostos em uma coroa na margem distal. 

FÊMEAS (figs. 68 a 70). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,26 mm e 

comprimento padrão (excluindo as  cerdas caudais) médio de 1,08 mm (N = 20). Corpo 

mais longo e mais largo que o do macho.  Região mais larga do corpo (vista  dorsal) 

situada na porção distal do primeiro segmento do prossomo. 

Cefalossomo (figs. 68 a 70) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis. 

Prossomo (figs. 68 a 70) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 

Nas regiões laterais (vista dorsal), a sutura é presente e conspícua. Th5 com asas laterais 

assimétricas, esquerda maior que a direita, direcionada postero-lateralmente. Asa lateral 

esquerda  composta  apenas  pelo  lobo  ventral,  portando  uma  sensila  espiniforme 

direcionada  postero-lateralmente  (no  lugar  do  lobo  dorsal  há  apenas  uma  sensila 

direcionada  posteriormente  (fig.  69).  Asa  lateral  direita  direcionada  posteriormente, 

composta por duas sensilas espiniformes, a sensila ventral direcionada posteriormente e 

a dorsal postero-lateralmente. Sensila dorsais e ventrais de tamanhos similares (fig. 69).

Urossomo (fig. 68) com 3 segmentos. Segmento genital (fig. 71A) (vista dorsal) mais 

largo que longo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, sendo a 

expansão lateral  direita maior que a esquerda (mais que o dobro).  Expansão do lado 

esquerdo  cônica,  ultrapassando  a  metade  do  comprimento  do  segmento  genital  e 

posteriormente direcionada. Expansão do lado direito achatada, em forma de folha, com a 

porção  distal  afunilada  (semelhante  a  um  cone),  alcançando  o  final  do  urossomo  e 

posteriormente direcionada. Ornamentação composta de uma sensila de cada lado, de 

menor tamanho que as expansões que as portam, sendo o ápice das sensilas agudo. 

Comprimento do segmento genital maior que o dos segmentos seguintes combinados. 

Segmento  genital  apresentando  formato  de  sela  em  vista  lateral,  com  área  de 

integumento diminuído ventralmente. Área genital externa delimitada anteriormente por 
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um  opérculo  largo,  simétrico  e,  lateralmente,  por  um  processo  bem  desenvolvido, 

direcionado  posteriormente,  com  área  extensa  de  cutícula  flexível,  anterior  à  placa 

opercular.  Área  genital  externa  com  placas  gonopodais,  localizadas  na  linha  média 

adjacente  entre  os  processos  laterais.  Ur2  pequeno (até  7  vezes  menor  que  o 

comprimento do segmento genital),  completamente segmentado ventralmente. Laterais 

esquerda e direita expandidas posteriormente. Segmento anal com opérculo (fig. 71B) 

pouco desenvolvido, não cobrindo totalmente a abertura anal e ornamentado com uma 

sensila de cada lado. Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao 

longo  das  margens  internas  e  externas.  Todos  os  outros  apêndices  da  fêmea  são 

similares aos do macho, com exceção da antênula direita e da quinta perna.

Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7. 

Quinta  perna  simétrica  (fig.  72). Coxa  com processo  cônico  na  porção  distal 

posterior  externa,  não  alcançando  o  final  deste  artículo.  Coxa  portando  uma  sensila 

espiniforme  grande,  com  tamanho  maior  que  o  comprimento  do  processo  cônico, 

estendendo-se além da metade do comprimento da base e com ápice agudo. Base sub-

triangular (margem externa menor que a interna), com cerda não se estendendo além da 

metade do Exp-1. Exp-1 mais longo que o segundo. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 

distinto,  armado com duas  cerdas,  sendo a  cerda medial  longa,  alcançando além da 

metade da garra terminal. Cerda lateral curta, não alcançando além da metade da cerda 

medial. Garra terminal simétrica, curvada, ornamentada com fileiras de dentículos laterais 

mediais.  Enp  (fig.  72C)  com  1  artículo,  sem  indícios  de  segmentação,  longo, 

ultrapassando  metade  do  Exp-1.  Ornamentação  composta  de  espínulos  terminais 

dispostos em uma coroa na superfície anterior.

Distribuição
BRASIL.  Amazonas: lago Amanã (02°38'S, 64°38'W) (Santos-Silva & Robertson, 

1993);  rio Maués-Mirim, boca da baía (03°20'S, 57°41'W); rio Negro, em Tupuruquara 

(0°26'S, 65°09'W); lago Mamirauá, Tefé; Paraná do Rei, ilha do Careiro, rio Amazonas, 

próximo de Manaus (Santos-Silva, 2008); lago I, estação II, próximo ao reservatório de 

Balbina  (presente  trabalho).  Pará:  lago  Abuí,  rio  Trombetas;  lago  Leonardo,  rio 

Trombetas; lago Verde, rio Tapajós (Santos-Silva, 2008).  Rondônia: igarapé São Pedro 

(09°36'S, 63°37'W) (Santos-Silva & Robertson, 1993); lago Jacaré próximo do reservatório 
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de Samuel (Santos-Silva, 2008); rio Verde, próximo do reservatório de Samuel (presente 

trabalho). 
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FIGURA 61.  Rhacodiaptomus besti  alótipo, ♂ adulto:  A – habitus, vista dorsal.  B – habitus, vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 62. Rhacodiaptomus besti alótipo, ♂ adulto: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 63. Rhacodiaptomus besti alótipo, ♂ adulto: detalhe do Th5 e do SG, vista dorsal.

FIGURA 64. Rhacodiaptomus besti alótipo, ♂ adulto: A – detalhe dos segmentos 15 e 16 da A1 direita, vista 

posterior. B - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, vista posterior. C – detalhe do processo do 

segmento 20 da A1 direita em vista posterior.
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FIGURA 65. Rhacodiaptomus besti alótipo, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp em vista posterior.

FIGURA 66. Rhacodiaptomus besti alótipo, ♂ adulto: A – P5, vista posterior. B – P5 direita, vista lateral.
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FIGURA 67.  Rhacodiaptomus besti  alótipo, ♂ adulto: A – P5 em vista anterior.  B – P5 esquerda em vista 

posterior. C – P5 esquerda em vista anterior. 



98

FIGURA 68. Rhacodiaptomus besti holótipo, ♀ adulta: habitus, vista dorsal.
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FIGURA 69. Rhacodiaptomus besti holótipo, ♀ adulta: habitus, vista lateral esquerda.
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FIGURA 70. Rhacodiaptomus besti holótipo, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 71. Rhacodiaptomus besti holótipo, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe 

do opérculo genital, vista ventral.

FIGURA 72. Rhacodiaptomus besti holótipo, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. 

C – Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus calatus Brandorff, 1973

Rhacodiaptomus calatus Brandorff, 1973a: 345-347, 350-353, pl. 1, figs. 1d, 2d, 3d, pl. 4, 

figs. 2 a-c, pl. 5, figs. 1c-d, f-k (descrição da fêmea: 345-346, pl. 1, figs. 4 d, pl. 4, 

figs. 2 d-e, pl. 5, figs. 1 a-b, 1e  = Notodiaptomus sp.); 1976: 618, fig. 3; Andrade & 

Brandorff, 1975: 97; Löffler, 1981: 15; Dussart & Defaye, 1983: 139; Dussart, 1984a: 

(34-35, 38-39, 55, fig.10 = Notodiaptomus sp.); Hardy et al., 1984: 530; Robertson & 

Hardy, 1984: tab. 3; Magalhães  et al., 1988: 271; Cicchino & Dussart, 1991: 105, 

108; Santos-Silva, 1991: 33, 35, 57-59, 67-68, 76,  fig. 13-19, 20, tab 4-5; 1998: 213; 

Santos-Silva  &  Robertson,  1993:  95,  100;  Cicchino,  1994:  145,  fig.  10  (= 

Notodiaptomus sp.); Twombly, 1994: 236, 239, 245; Rocha et al., 1995: tab. 2.

Material-tipo:  Paralectótipo  (INPA-CR  001);  Lectótipo  (INPA-CR  002)  designados  por 

Hardy et al. (1984) por falta de uma clara designação do holótipo na descrição original. No 

entanto,  não foi  possível  utilizar  esse material  por  encontrar-se seriamente danificado 

como já havia sido relatado por Hardy et al. (1984) e conferido por nós.

Material examinado: Brasil, Amazonas – lago Calado, próximo ao cemitério, município de 

Manacapuru, neótipo 1♂ adulto dissecado, montado em 6 lâminas,  26.X.1983, coletado 

por B. A Robertson; 1♀ adulta dissecada em 6 lâminas; 20♂♂ e 20♀♀ conservados em 

formol a 4%.

Localidade-tipo: lago Calado, Amazonas, Brasil.

MACHOS (figs. 73 a 74). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,15 mm e 

comprimento total médio de 1,21 mm (N=20). Corpo mais curto e mais estreito que o da 

fêmea,  sendo a  região  mais  larga  (vista  dorsal)  situada  na  porção  distal  do  primeiro 

segmento do prossomo.
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Cefalossomo (figs. 73 a 74) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis.

Prossomo (figs. 73 a 74) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e  Th5 incompleta,  com espínulos  distribuídos ao longo de toda a sutura.  Quinto 

segmento ornamentado com pequenos espínulos na região dorso-medial. Th5 com asas 

laterais (lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, ultrapassando 

metade do comprimento  do  segmento  genital,  direcionada posteriormente.  Asa lateral 

esquerda  produzida  em um lobo  de  extremidade  arredondada,  portando  uma sensila 

espiniforme (fig. 74). Asa lateral direita produzida em um processo cônico, direcionada 

posteriormente, alcançando a porção distal do segmento genital, portando uma sensila 

espiniforme (fig. 73B). 

Urossomo (fig. 73A) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, mais medialmente que a sensila direita. Abertura genital ventro-lateral na 

borda  distal  esquerda  (fig.  75).  Ur4  assimétrico.  Lado  direito  expandido  posterior  e 

ventralmente sobre o quinto segmento. Segmento anal (fig.  73A) com opérculo pouco 

desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas nesta 

escala). Ramos caudais simétricos (fig. 73A), mais longos que largos, com cérdulas ao 

longo das margens mediais internas.

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis (fig. 5),  com exceção dos artículos 15, 16 e do processo do artículo 20, que 

serão descritos a seguir. Processo espinhoso na margem externa dos artículos 15 (XVII) e 

16 (XVIII) nunca presente. Artículo 20 (XXIV-XXV) com duas cerdas distalmente inseridas 

e processo na margem distal externa sempre presente (fig. 76A). Processo delgado, em 

forma de bico (arredondado), curvado em direção oposta ao eixo principal da antênula, 

com a borda distal interna lisa (não serrilhada), ultrapassando o final do último  artículo 

(fig. 76B).

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7. 

Antena como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8.

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9. 

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig. 10),  com 

exceção do número de  cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 
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portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal. 

Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho. 

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 (fig. 77) cerdas na 

margem medial e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais.

Quinta  perna assimétrica (figs. 78 a 79). Perna direita birreme (fig. 78A e C). Coxa 

sem ornamentação, com processo de tamanho médio, projetado por cima da base (não 

alcança  metade  do  comprimento  da  base),  porém não  representando  a  porção  mais 

proeminente da perna em vista lateral; alongado, expandindo na extremidade em uma 

ponta, direcionada para a região distal interna do apêndice. Ápice do processo portando 

uma pequena sensila (menor que a sensila da coxa esquerda), larga e com ápice agudo. 

Base sem expansão na face posterior. Superfície posterior com processo originado na 

região distal  do  artículo,  mais longo que o comprimento do endopodito,  projetando-se 

sobre  o  Exp-1;  alongado,  mais  comprido  que  largo  (porção  mais  larga  do  processo 

localizada  na  região  medial),  com  extremidade  arredondada  e  apresentando  uma 

constrição. Superfície da margem interna da base ornamentada com apenas uma lamela 

semicircular.  Cerda menor  que  da  base  esquerda,  localizada  na  margem  externa  e 

inserida distalmente (figs. 78A).

Exópodo com 2 artículos (fig. 78A). Exp-1 trapezoidal, mais largo distalmente. Região 

distal  externa  do  artículo sem  expansão.  Exp-2  delgado  e  cilíndrico.  Espinho  lateral 

curvado, localizado no quarto distal do  artículo, não ultrapassando o primeiro terço do 

comprimento  da  garra  terminal.  Garra  terminal  forte,  inserida  distalmente,  levemente 

curvada ao longo de toda a extensão, sendo que é a porção medial  que apresenta a 

maior curvatura. Torção da garra em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de espínulos ao 

longo de toda a margem interna e com ápice agudo.

Endópodo (fig. 79C), apresentando 1 artículo, pequeno, com comprimento menor que 

o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda. Ornamentação composta de espínulos 

terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna. 

Perna esquerda birreme (fig. 79A e B), bem desenvolvida, alcançando o Exp-1 direito. 

Coxa com processo cônico grande (menor que o da coxa direita), direcionado postero-

lateralmente, localizado na borda distal externa, com sensila aguda e forte (maior que a 
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da  coxa  direita).  Base  com  cerda na  margem  externa.  Margem  interna  levemente 

côncava.

Exópodo com 2 artículos (fig. 79A e B). Exp-1 sub-triangular, com comprimento maior 

que o segundo  artículo (quase o dobro) e margem externa côncava, com dois grupos 

circulares de cérdulas na região proximal anterior da margem interna. Exp-2 entumecido 

na margem interna, ornamentado com dois grupos circulares de cérdulas, um na região 

proximal  e  outro  na  região  mediana;  e  um  grupo  numeroso  de  pequenos  espínulos 

distribuídos ao longo da região proximal  da margem interna.  Porção distal  do  artículo 

terminando  num  processo  digitiforme  fortemente  esclerotizado.  Ornamentação  do 

processo  composta  de  pequenos  dentículos  dispostos  em uma coroa  circular.  Cerda 

espinhosa  bem desenvolvida,  inserida  distalmente  na  face  anterior,  alcançando  muito 

além (o  dobro  ou  mais)  do  processo  digitiforme.  Relação  comprimento/espessura  da 

cerda espinhosa 6:1.

Endópodo (fig. 79A e B) cilíndrico, composto de 1 artículo, com tamanho maior que o 

Exp-1, ornamentado por uma fileira de espínulos terminais dispostos em uma coroa na 

margem distal. 

FÊMEAS (figs. 80 a 81). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,30 mm e 

comprimento total médio de 1,41 mm (N = 20). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção dista do primeiro 

artículo do prossomo.

Cefalossomo (figs. 80 a 81) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis. 

Prossomo (figs. 80 a 81) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 

Nas regiões laterais (vista dorsal), a sutura é presente e conspícua, com uma fileira de 

espínulos.  Quinto  segmento  ornamentado  com  pequenos  espínulos  na  região  dorso-

medial;  com  asas  laterais  assimétricas,  esquerda  maior  que  a  direita,  direcionada 

posteriormente e ornamentadas com fileira múltipla de espínulos. Asa lateral esquerda 

formada apenas pelo lobo ventral, portando uma sensila espiniforme direcionada postero-

lateralmente  (no  lugar  do  lobo  dorsal  há  apenas  uma  sensila  direcionada  postero-

lateralmente) (fig. 80B). Asa lateral direita direcionada posteriormente, composta por duas 

uma sensilas espiniformes, direcionadas posteriormente (fig. 81). Sensila dorsal esquerda 

menor que a sensila dorsal direita. Sensila ventral esquerda maior que a dorsal esquerda.

Urossomo (fig. 80A) com 3 segmentos. Segmento genital (fig. 82A) (vista dorsal) mais 

longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, sendo a 
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expansão lateral direita maior que a esquerda (menos que o dobro). Expansão do lado 

esquerdo arredondada, não alcançando a metade do comprimento do segmento genital e 

lateralmente direcionada. Expansão do lado direito em forma cônica, alcançando metade 

do  comprimento  do  segmento  genital  e  lateralmente  direcionada.  Ornamentação 

composta de uma sensila de cada lado, de menor tamanho que as expansões que as 

portam, sendo o ápice das sensilas agudo (fig. 82A). Comprimento do segmento genital 

maior  que  o  dos  segmentos  seguintes  combinados.  Segmento  genital  apresentando 

formato de sela em vista lateral, com área de integumento diminuído ventralmente. Área 

genital  externa delimitada anteriormente por um opérculo (fig.  82B) largo,  simétrico e, 

lateralmente, por um processo bem desenvolvido, direcionado posteriormente, com área 

extensa de cutícula flexível, anterior à placa opercular. Área genital externa com placas 

gonopodais,  localizadas  na  linha  média  adjacente  entre  os  processos  laterais.  Ur2 

pequeno (até 7 vezes menor que o comprimento do segmento genital), completamente 

segmentado  ventralmente.  Laterais  esquerda  e  direita  expandidas  posteriormente. 

Segmento anal com opérculo pouco desenvolvido, não cobrindo totalmente a abertura 

anal  e ornamentado com uma sensila  de cada lado.  Ramos caudais simétricos,  mais 

longos que largos, com  cérdulas ao longo das margens internas e externas. Todos os 

outros apêndices da fêmea são similares aos do macho, com exceção da antênula direita 

e da quinta perna.

Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7.

Quinta perna simétrica (fig. 83). Coxa com processo cônico na porção distal posterior 

externa, não alcançando o final deste  artículo. Coxa portando uma sensila espiniforme, 

grande, com tamanho igual ao comprimento do processo cônico, não alcançando metade 

do comprimento da base e com ápice agudo. Base sub-triangular (margem externa menor 

que a interna), com cerda não se estendendo além da metade do Exp-1. Exp-1 tão longo 

quanto o segundo. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 distinto, armado com duas cerdas, 

sendo a  cerda medial curta, não alcançando além da metade da garra terminal.  cerda 

lateral curta, não alcançando além da metade da cerda medial. Garra terminal simétrica, 

curvada, ornamentada com fileiras de dentículos laterais mediais. Enp (fig. 83C) com 1 

artículo,  sem  indícios  de  segmentação,  longo,  quase  alcançando  o  final  do  Exp-1. 

Ornamentação composta de espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície 

anterior.
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Distribuição
BRASIL. Amazonas: lago Calado, próximo da cidade de Manacapurú (03°19'S, 60°35'W) 

(Brandorff, 1973a); lago Grande de Manacapurú (2°59' S, 61°20' W); lago Cristalino, rio 

Negro, próximo da cidade de Manaus (Santos-Silva, 2008), lago Tupé, rio Negro, próximo 

do município de Manaus. Rondônia: lago Boa Viagem próximo ao reservatório de Samuel 

(Santos-Silva,  2008).  Mato  Grosso:  lago  Castanha,  rio  Aripuanã  (presente  trabalho). 

Pará: lago Verde, rio Tapajós, vila de Alter-do-Chão, município de Santarém (presente 

trabalho).



108

FIGURA 73. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulto: A – habitus, vista dorsal. B – habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 74. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulto: habitus, vista lateral esquerda.
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FIGURA 75. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulta: detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. 

FIGURA 76.  Rhacodiaptomus calatus,  ♂ adulto:  A - detalhe dos segmentos 15 e 16 da A1 direita, vista 

anterior.  B - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, vista anterior.  C – detalhe do processo do 

segmento 20 da A1 direita, vista anterior.
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FIGURA 77. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp em vista anterior.

FIGURA 78. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulto: A – P5, vista posterior. B – P5, vista lateral esquerda.
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FIGURA 79. Rhacodiaptomus calatus, ♂ adulto: A – P5 esquerda, vista posterior. B – P5 esquerda, vista 

anterior. C – P5, vista anterior.



113

FIGURA 80. Rhacodiaptomus calatus, ♀ adulta: A – habitus, vista dorsal. B – habitus, vista lateral 

esquerda.



114

FIGURA 81. Rhacodiaptomus calatus, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 82. Rhacodiaptomus calatus, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe do 

opérculo genital, vista ventral.
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FIGURA 83. Rhacodiaptomus calatus, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. C – 

Enp, vista posterior.
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Ordem Calanoida

Família Diaptomidae Baird, 1850

Subfamília Diaptominae Kiefer, 1932

Gênero Rhacodiaptomus Kiefer, 1936

Espécie Rhacodiaptomus sp. nov.

Material examinado: Brasil, Amazonas – igarapé Cachoeira, lago Tupé, rio Negro, holótipo 

1♂ adulto dissecado, montado em 6 lâminas, 19.X.2002 coletado por E. N. Santos-Silva & 

G-O. Brandorff; material adicional da mesma localidade, alótipo 1♀ adulta dissecada em 6 

lâminas; 10♂♂ e 20♀♀ conservados em formol a 4%.

Brasil,  Amazonas  –  estação  9  (03°02'28.0”S,  60°15'17.5”W),  lago  Tupé, rio  Negro, 

09.XI.2003, coletado por A. L. d'Oran & C. F. Souza, parátipos 20♂♂, com comprimento 

total médio de 1,11 mm e 11♀♀ com comprimento total médio de 1,24 mm, conservados 

em formol a 4%.

Brasil, Amazonas – igarapé Maravilha, Anavilhanas, rio Negro, 22.XI.1996, coletado por 

Marcelo,  parátipos 7♀♀,  com comprimento total  médio de 1,28 mm, conservadas em 

formol a 4%.

Brasil, Amazonas - lago Cristalino (3°06' S, 60°13' W), rio Negro, 20.IX.1974, coletado por 

G-O Brandorff, parátipo 1♀, com comprimento total de 1,18 mm, conservada em formol a 

4%.

Localidade-tipo:  Igarapé  Cachoeira,  Lago  Tupé,  rio  Negro,  Amazonas,  Brasil. 

Coordenadas: 03º01'58,7”S; 60º16'1,2”W.

MACHOS (figs. 84 a 85). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 0,99 mm e 

comprimento total médio de 1,1 mm (N = 5). Corpo mais curto e mais estreito que o da 

fêmea,  sendo a  região  mais  larga  (vista  dorsal)  situada  na  porção  distal  do  primeiro 

segmento do prossomo.

Cefalossomo (figs. 84 a 85) como descrito para Rhacodiaptomus calamensis. 
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Prossomo (figs. 84 a 85) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4  e  Th5 incompleta,  sem espínulos  ao  longo  da  margem distal.  Quinto  segmento 

ornamentado com pequenos espínulos na região dorso-medial.  Th5 com asas laterais 

(lateral wings). Asas assimétricas, esquerda menor que a direita, ultrapassando metade 

do comprimento do segmento genital, direcionada posteriormente. Asa lateral esquerda 

expandida em um lobo de extremidade arredondada, portando uma sensila espiniforme. 

Asa lateral direita expandida em um longo processo cônico, direcionada posteriormente, 

alcançando a porção distal do segmento genital, portando uma sensila espiniforme. 

Urossomo (fig. 84A) com 5 segmentos. Segmento genital (vista dorsal) assimétrico, 

com duas sensilas,  uma delas situada na borda posterior  esquerda e outra  na borda 

posterior direita, mais medialmente que a sensila direita. Abertura genital ventro-lateral na 

borda  distal  esquerda  (fig.  86).  Ur4  assimétrico.  Lado  direito  expandido  posterior  e 

ventralmente sobre o quinto segmento. Segmento anal (fig.  84A) com opérculo pouco 

desenvolvido, com uma sensila de cada lado (as sensilas não são representadas nesta 

escala). Ramos caudais (fig. 84A) simétricos, mais longos que largos, com cérdulas ao 

longo das margens mediais internas. 

Antênulas assimétricas, estendendo-se além do ramo caudal, mas não ultrapassando 

as  cerdas caudais.  Antênula direita semelhante à antênula direita de  Rhacodiaptomus 

calamensis (fig. 5), com exceção do processo do artículo 20, descrito a seguir. artículo 20 

(XXIV-XXV) com duas cerdas distalmente inseridas e processo na margem distal externa 

sempre  presente  (fig.  86A).  Processo  delgado,  em  forma  de  bico  (arredondado), 

levemente curvado em direção ao eixo principal da antênula, com a borda distal interna 

lisa (não serrilhada), alcançando o final do último artículo (fig. 86B). 

Antênula esquerda como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na 

figura 7.

Antena omo descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 8.

Mandíbula como descrita para Rhacodiaptomus calamensis e representada na figura 

9.

Maxílula semelhante  à  maxílula  de  Rhacodiaptomus  calamensis  (fig.  10),  com 

exceção do número de  cerdas do exp e enp descritos a seguir. Exp não segmentado, 

portando 5  cerdas distais  e grupo de espínulos na face anterior.  Enp com 1  artículo, 

portando 5 cerdas na margem distal.
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Maxila semelhante à maxila de Rhacodiaptomus calamensis (fig. 11), com exceção do 

número de cerdas do endito precoxal proximal descrito a seguir. Endito precoxal proximal 

com 4 cerdas e um espinho.

Maxilípede semelhante ao maxilípede de  Rhacodiaptomus calamensis  (fig. 12), com 

exceção do número de cerdas da base descrita a seguir. Base com 2 (fig. 87) cerdas na 

margem medial e 1 fileira de espínulos distais e cérdulas apicais. 

Pernas natatórias como descritas para R. calamensis, figuras 13 a 16.

Quinta perna assimétrica (figs. 88 a 89). Perna direita birreme (fig. 88A e 89A). Coxa 

sem  ornamentação,  com  processo  grande,  projetado  por  cima  da  base  (alcançando 

metade do comprimento da base), representando a porção mais proeminente da perna 

em vista lateral; alongado, com o ápice em alargado e arredondado, direcionado para a 

região distal  interna do  apêndice.  Ápice  do processo com sensila  espiniforme grande 

(maior que a sensila da coxa esquerda), larga e com ápice agudo. Base sem expansão na 

face posterior. Superfície posterior com processo originado na região distal do  artículo, 

mais longo que o comprimento do endopodito, projetando-se sobre o Exp-1; alongado, tão 

largo quanto comprido, com extremidade arredondada e apresentando uma expansão na 

porção mediana de sua margem externa. Superfície da margem interna da base sem 

ornamentação (não apresenta lamela semicircular).  Cerda um pouco menor  que a da 

base esquerda localizada na margem externa e inserida distalmente (fig. 88A). 

Exópodo com 2 artículos (fig. 88A). Exp-1 trapezoidal, mais largo distalmente. Região 

distal externa do  artículo sem expansão. Exp-2 delgado e cilíndrico, com a borda curva 

em  sua  superfície  posterior.  Espinho  lateral  curvado,  localizado  no  quarto  distal  do 

artículo,  não ultrapassando o primeiro  terço do comprimento da garra terminal.  Garra 

terminal forte, inserida distalmente, curvada ao longo de toda a extensão. Torção da garra 

em 1 plano, ornamentada com 1 fileira de espínulos, apenas na porção distal interna e 

com ápice arredondado.

Endópodo (fig. 89D), apresentando 1 artículo, com comprimento menor que o Exp-1 da 

P5 direita  e que o Enp da P5 esquerda.  Ornamentação composta por  uma fileira  de 

espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior interna. 

Perna esquerda birreme (fig. 89B e C), bem desenvolvida, alcançando até ou além da 

margem distal do Exp-1. Coxa com um pequeno processo cônico (menor que o da coxa 

direita), direcionado lateralmente, localizado na borda distal externa, com sensila aguda e 

delgada (de menor tamanho que a da coxa direita). Base com cerda na margem externa 

distal. Margem interna levemente côncava.
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Exópodo com 2  artículos  (fig.  88A e 89A).  Exp-1 sub-triangular,  com comprimento 

maior  que  o  segundo  artículo (menos  que  o  dobro)  e  margem  externa  côncava, 

ornamentado  com um grupo  de  cérdulas  na  região  distal  da  margem interna.  Exp-2 

entumecido na região anterior da margem interna, ornamentado com um grupo circular de 

cérdulas na região proximal da margem interna. Porção distal do artículo terminando num 

processo digitiforme fortemente esclerotizado. Ornamentação do processo composta de 

dentículos  pequenos  dispostos  em  uma  coroa  circular.  Cerda espinhosa  bem 

desenvolvida, inserida distalmente na face anterior, alcançando muito além (o dobro ou 

mais) do processo digitiforme. Relação comprimento/espessura da cerda espinhosa 7:1. 

Endópodo cilíndrico (figs. 89B e C), composto de 1 artículo, com tamanho maior que o 

Exp-1 e ornamentado por uma fileira de espínulos terminais dispostos em uma coroa na 

margem distal. 

FÊMEAS (figs. 90 a 91). Habitus, vista dorsal, com comprimento total de 1,22 mm e 

comprimento total médio de 1,26 mm (N = 20). Corpo mais longo e mais largo que o do 

macho. Região mais larga do corpo (vista dorsal) situada na porção distal do primeiro 

segmento do prossomo. 

Cefalossomo (figs. 90 a 91) como descritas para Rhacodiaptomus calamensis .

Prossomo (figs. 90 a 91) com 5 segmentos. Segmentos 4 e 5 distintos. Sutura entre o 

Th4 e Th5 incompleta dorsalmente (região dorsal com fusão completa dos segmentos). 

Nas regiões laterais (vista  dorsal),  a sutura é presente e conspícua. Quinto segmento 

ornamentado  com  pequenos  espínulos  na  região  dorso-medial;  com  asas  laterais 

assimétricas, esquerda maior que a direita, direcionada postero-lateralmente. Asa lateral 

esquerda  formada  apenas  pelo  lobo  ventral,  portando  uma  sensila  espiniforme 

direcionada lateralmente (no lugar  do lobo dorsal  há apenas uma sensila  direcionada 

postero-lateralmente) (fig. 91B). Asa lateral direita direcionada posteriormente, composta 

por duas sensilas espiniformes, a ventral direcionada posteriormente e a dorsal postero-

lateralmente  (fig.  92).  Sensila  dorsal  esquerda menor  que a  dorsal  direita,  ambas de 

menor tamanho que as sensilas ventrais. 

Urossomo (fig. 90) com 3 segmentos. Segmento genital (fig. 93A) (vista dorsal) mais 

longo que largo, assimétrico, com expansões laterais na região anterior, grandes, sendo a 

expansão lateral  direita maior que a esquerda (mais que o dobro).  Expansão do lado 

esquerdo arredondada, não alcançando a metade do comprimento do segmento genital e 

lateralmente  direcionada.  Expansão  do  lado  direito  alongada,  digitiforme,  alcançando 

quase o final do segmento genital e posteriormente direcionada. Ornamentação composta 
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de uma sensila de cada lado, de menor tamanho que as expansões que as portam, sendo 

o ápice das sensilas agudo (fig. 93A). Comprimento do segmento genital maior que o dos 

segmentos seguintes combinados. Segmento genital apresentando formato de sela em 

vista  lateral,  com  área  de  integumento  diminuído  ventralmente.  Área  genital  externa 

delimitada anteriormente por um opérculo (fig. 93B) largo, simétrico e, lateralmente, por 

um  processo  bem  desenvolvido,  direcionado  posteriormente,  com  área  extensa  de 

cutícula flexível, anterior à placa opercular. Área genital externa com placas gonopodais, 

localizadas na linha média adjacente entre os processos laterais.  Ur2 pequeno (até 7 

vezes  menor  que  o  comprimento  do  segmento  genital),  completamente  segmentado 

ventralmente. Laterais esquerda e direita expandidas posteriormente. Segmento anal com 

opérculo pouco desenvolvido, não cobrindo totalmente a abertura anal e ornamentado 

com uma sensila de cada lado. Ramos caudais simétricos, mais longos que largos, com 

cérdulas ao longo das margens internas e externas. Todos os outros apêndices da fêmea 

são similares aos do macho, com exceção da antênula direita e da quinta perna.

Antênulas simétricas,  com  25  artículos,  ultrapassando  as  cerdas  caudais  como 

descritas para Rhacodiaptomus calamensis na figura 7.

Quinta perna simétrica (fig. 94). Coxa com processo cônico na porção distal posterior 

externa, não alcançando o final deste  artículo. Coxa portando uma sensila espiniforme 

grande, com tamanho maior que o comprimento do processo cônico, estendendo-se além 

da metade do comprimento da base e com ápice agudo. Base sub-triangular (margem 

externa menor  que a interna),  com uma pequena expansão na margem interna,  com 

cerda não se estendendo além da metade do Exp-1. Exp-1 mais longo que o segundo, 

com cérdulas na região medial interna. Exp-2 sem espinho lateral. Exp-3 distinto, armado 

com duas  cerdas, sendo a  cerda medial  longa, alcançando além da metade da garra 

terminal. cerda lateral longa, alcançando além da metade da cerda medial. Garra terminal 

simétrica, reta, ornamentada com fileiras de dentículos laterais mediais e com cérdulas no 

primeiro  terço  proximal  interno.  Enp  (fig.  94C)  com  1  artículo,  sem  indícios  de 

segmentação, longo, quase alcançando o final  do Exp-1. Ornamentação composta de 

espínulos terminais dispostos em uma coroa na superfície anterior.

Distribuição

Até  o  presente  momento,  Rhacodiaptomus  sp  n.  foi  encontrada  somente  em  três 

localidades da região amazônica: igarapé Cachoeira, lago Tupé, rio Negro, a 25 Km da 
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cidade de Manaus, estado do Amazonas, Brasil;  lago Cristalino,  rio Negro, estado do 

Amazonas,  Brasil  e  igarapé Maravilha,  Anavilhanas,  rio  Negro,  estado do Amazonas, 

Brasil.
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FIGURA 84. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: A – habitus, vista dorsal. B – habitus, vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 85. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 86. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: detalhe do Th5 e do SG, vista dorsal.

FIGURA 87. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: A - detalhe dos segmentos 20, 21 e 22 da A1 direita, 

vista posterior. B – detalhe do processo do segmento 20 da A1 direita, vista posterior.
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FIGURA 88. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: detalhe da base do Mxp, vista posterior.

FIGURA 89. Rhacodiaptomus sp. n. holótipo, ♂ adulto: A – P5, vista posterior. B – P5, vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 90.  Rhacodiaptomus sp. n. holótipo,  ♂ adulto:  A –  P5, vista anterior.  B -  P5 esquerda, vista 

posterior. C – P5 esquerda, vista anterior. D – Enp direito, vista anterior.
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FIGURA 91.  Rhacodiaptomus sp. n. alótipo,  ♀ adulta:  A – habitus, vista dorsal.  B – habitus, vista lateral 

esquerda.
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FIGURA 92. Rhacodiaptomus sp. n. alótipo, ♀ adulta: habitus, vista lateral direita.
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FIGURA 93. Rhacodiaptomus sp. n. alótipo, ♀ adulta: A - detalhe do Th5 e do S.G., vista dorsal. B - detalhe 

do opérculo genital, vista ventral.
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FIGURA 94. Rhacodiaptomus sp. n. alótipo, ♀ adulta: A - P5, vista posterior. B - P5, vista lateral esquerda. 

C – Enp, vista posterior.
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Diagnose

(1) ausência de espínulos na face anterior do segundo endito coxal, adjacente ao grupo 

de  cerdas do Mxp; (2) ausência de  cérdulas entre os grupos de  cerdas do primeiro e 

segundo enditos coxais do Mxp; (3) sutura incompleta entre o Th4 e Th5 do macho; (4) 

asas  laterais  assimétricas  no  macho;  (5)  asa  lateral  direita  do  macho,  ultrapassando 

metade  do  comprimento  do  segmento  genital,  na  maioria  das  espécies;  (6)  cerdas 

modificadas dos  artículos 10 (XII)  e  11 (XIII)  perpendiculares ao eixo  principal  da A1 

direita do macho, (7)  cerda modificada do  artículo 11 (XIII) com tamanho maior que a 

cerda modificada do artículo 13 (XV) da A1 direita do macho; (8) processo localizado na 

margem  distal  externa  do  artículo 20  da  A1  direita  do  macho, alcançando  ou 

ultrapassando  o  final  do  artículo seguinte  (21);  (9)  ápice  do  processo  localizado  na 

margem distal externa do artículo 20 da A1 direita do macho arredondado (em forma de 

bico), na maioria das espécies; (10) processo da coxa da P5 direita do macho direcionado 

para região distal interna do apêndice, na maioria das espécies; (11) processo da coxa da 

P5 direita do macho, grande (alcançando metade do comprimento da base); (12) sensila 

espiniforme presente no ápice do processo da coxa da P5 direita do macho com tamanho 

grande (similar à sensila da coxa esquerda), na maioria das espécies; (13) presença de 

processo mais ou menos lobado na base da P5 direita do macho; (14) base da P5 direita 

do macho ornamentada com uma lamela semicircular na margem interna, na maioria das 

espécies; (15) ausência de dobra oblíqua com tubérculos na superfície posterior da base 

da P5 direita do macho; (16) presença de processo mais ou menos lobado no Exp-1 da 

P5 direita do macho, na maioria das espécies; (17) ausência de expansão fortemente 

esclerotizada no Exp-1 da P5 direita do macho; (18) Enp da P5 direita do macho com 1 

artículo; (19) ausência de ornamentação da base da P5 esquerda do macho, na maioria 

das espécies; (20) processo da coxa da P5 esquerda do macho direcionado para região 

distal externa do apêndice, na maioria das espécies; (21) cerda espinhosa do Exp-2 da P5 

esquerda do macho, alcançando muito além (o dobro ou mais) do processo digitiforme, na 

maioria das espécies; (22) sutura incompleta entre o Th4 e Th5 da fêmea; (23) presença 

de asas laterais assimétricas no Th5 da fêmea; (24) presença de expansões no segmento 

genital da fêmea, na maioria das espécies, sendo que o segmento genital é sempre muito 

grande e dilatado proximalmente; (25)  expansão do lado direito do segmento genital da 

fêmea  em forma  cônica,  na  maioria  das  espécies;  (26)  expansão  do  lado  direito  do 
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segmento genital da fêmea direcionada postero-lateralemente, na maioria das espécies; 

(27) expansão  do  lado  direito  do  segmento  genital  da  fêmea alcançando  metade  do 

segmento genital, na maioria das espécies; (28) ausência de espinho lateral no Exp-2 da 

P5 da fêmea.

Chave de identificação para as espécies de Rhacodiaptomus

Fêmeas

1.            Segmento genital com expansões grandes, sendo a expansão lateral direita 

maior que a esquerda (menos que o 

dobro).....................................................................................................................2

Segmento genital com expansões grandes, sendo a expansão lateral direita 

maior que a esquerda (mais que o 

dobro).................................................................................................................... 3

Segmento genital com expansões grandes, sendo a expansão lateral direita 

menor que a esquerda (quase o 

dobro).................................................................................................................... 4

Asas laterais do Th5 levemente assimétricas; segmento genital com expansões 

discretas,  sendo  a  expansão  lateral  direita  um pouco  maior  que  a  esquerda 

(menos que o dobro)................................................ Rhacodiaptomus ringueleti

2(1). Expansão do lado esquerdo do segmento genital com forma cônica, alcançando 

a  metade  do  comprimento  do  segmento  genital;  expansão  do  lado  direito 

proximalmente  se  assemelha  a  uma  corcunda,  ultrapassando  a  metade  do 

comprimento  do  segmento  genital,  contendo  uma  pequena  expansão 

arredondada  situada  distalmente  a  esta  expansão 

maior............................................................................Rhacodiaptomus insolitus

Expansão do lado esquerdo do segmento genital arredondada, não alcançando a 

metade do comprimento do segmento genital; expansão do lado direito cônica, 

alcançando metade do comprimento do segmento genital; espínulos presentes na 

sutura  entre  o  Th4  e  o  Th5,  na  região  dorso-medial  do  Th5  e  nas  asas 

laterais.........................................................................Rhacodiaptomus calatus

3(1). Expansão do lado esquerdo do segmento genital arredondada; não alcançando a 

metade do comprimento do segmento genital; expansão do lado  direito cônica, 
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alcançando  metade  do  comprimento  do  segmento 

genital.....................................................................Rhacodiaptomus retroflexus

Expansão do lado esquerdo cônica, não alcançando a metade do comprimento 

do segmento genital, expansão do lado direito cônica, ultrapassando a metade do 

comprimento  do  segmento 

genital....................................................................Rhacodiaptomus calamensis

Expansão do lado esquerdo do segmento genital arredondada, não alcançando a 

metade do comprimento do segmento genital, expansão do lado direito alongada, 

digitiforme,  alcançando  quase  o  final  do  segmento 

genital..............................................................................Rhacodiaptomus sp. n.
Expansão do lado esquerdo do segmento genital cônica, ultrapassando a metade 

do comprimento do segmento genital;  expansão do lado  direito achatada,  em 

forma  de  folha,  com a  porção  distal  afunilada  (semelhante  a  um  cone), 

alcançando  o  final  do 

urossomo...........................................................................Rhacodiaptomus besti

4(1) Expansão  do  lado  esquerdo  do  segmento  genital  cilíndrica,  ultrapassando 

metade do comprimento do segmento genital, portando uma sensila direcionada 

posteriormente; expansão do lado direito do segmento genital arredondada, não 

alcançando  metade  do  comprimento  do  segmento  genital,  direcionada 

lateralmente.................................................................Rhacodiaptomus flexipes

Machos

Coxa direita da P5 com processo grande (alcançando metade do comprimento da 

base), de formato digitiforme a bilobado, direcionado para a região distal interna 

do apêndice......................................................................Rhacodiaptomus besti

Coxa direita da P5 com processo grande (alcançando metade do comprimento 

da base), de formato irregular, apresentando uma protuberância mais ou menos 

arredondada,  direcionado  para  a  região  distal  externa  do 

apêndice................................................................. Rhacodiaptomus calamensis

Coxa direita da P5 com processo grande (alcançando metade do comprimento da 

base), alongado, com o ápice alargado e arredondado, direcionado para a região 

distal  interna  do 

apêndice............................................................................Rhacodiaptomus sp. n.
Coxa direita da P5 com processo grande (alcançando metade do comprimento 
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da  base),  alongado,  expandindo-se  na  extremidade  em  duas  pontas  que  se 

assemelham a um rabo-de-peixe,  direcionado  para  a  região  distal  interna  do 

apêndice.......................................................................Rhacodiaptomus insolitus

Coxa direita da P5 com processo de tamanho médio (não alcança metade do 

comprimento da base),  alongado,  estendendo-se em um lobo retangular  com 

extremidade ligeiramente bilobada, direcionado para a região distal  interna do 

apêndice....................................................................Rhacodiaptomus ringueleti

Coxa direita da P5 com processo grande, (alcança metade do comprimento da 

base);  “arm-like”,  expandindo-se  sobre  a  base e  na  extremidade possui  uma 

constrição,  direcionado  postero-lateralmente  para  a  região  externa  do 

apêndice.......................................................................Rhacodiaptomus flexipes

1          Coxa direita da P5 com processo alongado, expandindo na extremidade em uma 

ponta,  direcionada  para  a  região  distal  interna  do 

apêndice.........................................................        ..............................................2

2(1)      Superfície posterior da base com processo achatado, assemelhando-se a uma 

pinça, de comprimento desigual, sendo a extremidade direita a mais longa, com 

extremidade arredondada.......................................Rhacodiaptomus retroflexus

Superfície posterior da base com processo alongado, mais comprido que largo 

(porção mais larga do processo localizada na região medial), com extremidade 

arredondada  e  apresentando  uma 

constrição.....................................................................Rhacodiaptomus calatus
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Filogenia

Foram selecionados 80 caracteres mais informativos (Anexo II). A busca tradicional 

realizada  através  do  programa  TNT  encontrou  uma  árvore  mais  parcimoniosa  com 

comprimento L = 272, índice de consistência CI = 0.52 e índice de retenção RI = 0.72 (fig. 

95). 

O  clado  B  composto  pelas  espécies  de  Rhacodiaptomus é  suportado  por  28 

sinapomorfias. As sinapomorfias dos demais clados são relacionadas abaixo. Os valores 

de  suporte  de  Bremer  para  cada  clado  também são  fornecidos.  Será  dado  enfoque 

apenas nas relações de parentesco entre as espécies de Rhacodiaptomus, uma vez que 

o  número  de  gêneros  que compõem o grupo  externo  ser  muito  pequeno  quando se 

compara  a  quantidade  existente  dentro  de  Diaptomidae.  Qualquer  inferência  sobre 

possível grupos-irmãos de Rhacodiaptomus, seria, no mínimo, prematura.

Os clados foram suportados pelas seguintes sinapomorfias: 

Monofilia do Clado A (formado pelas espécies de Rhacodiaptomus e 

Argyrodiaptomus) (suporte de Bremer = 5)

1. Região  modificada  adjacente  à  sutura  dorsal  do  cefalossomo  com  formato 

retangular  transverso  3:1. Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  mudança  para 

formato retangular transverso 3:2 nas espécies do clado I. (Caráter 1, 1 > 2)

2. Asa  lateral  direita  do  macho  em  forma  cônica.  Sinapomorfia  exclusiva, 

ocorrendo  reversão  para  a  forma  arredondada  nas  espécies  do  clado  L, 

Argyrodiaptomus denticulatus, A. macrochaetus e Rhacodiaptomus ringueleti, e 

mudança  para  a  forma  cilíndrica  em  Rhacodiaptomus sp.  n.  e  R.  insolitus. 

(Caráter 5, 1 > 2)

3. Presença  de  sulcos  (descontinuidade  da  quitina)  na  superfície  anterior  do 

artículo 13 (XV) da A1 direita do macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 14, 1 

> 2)

4. Espínulos distribuídos em 3 fileiras na margem posterior do segundo artículo do 

endópodo da Md. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 22, 1 > 2)

5. Presença  de  espínulos  na  face  anterior  exópodo  da  Mxl.  Sinapomorfia 

exclusiva,  ocorrendo  reversão  para  ausência  de  espínulos  na  face  anterior 

exópodo da Mxl em Argyrodiaptomus nhumirim. (Caráter 25, 1 > 2)
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6. Presença de  cérdulas na margem proximal  anterior  externa da base na P1. 

Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 32, 1 > 2)

Os seguintes estados de carácter têm interpretação ambígua:

7. Superfície posterior do Exp-3 da P1 com 1 fileira de espínulos. Sinapomorfia 

excIusiva,  ocorrendo reversão para ausência de espínulos nas espécies dos 

clados D e M. (Caráter 34, 1 > 2)

8. Superfície  posterior  Exp-2  da  P1  com  1  fileira  de  espínulos.  Sinapomorfia 

exclusiva,  ocorrendo reversão para ausência de espínulos nas espécies dos 

clados D e M, e mudança para 2 fileiras de espínulos em  Argyrodiaptomus 

paggii. (Caráter 35, 1 > 2)

9. Processo  cônico  da  P5  esquerda  do  macho  com  sensila  aguda  e  forte. 

Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para sensila aguda e delgada nas 

espécies do clado L, Argyrodiaptomus denticulatus, Rhacodiaptomus sp. n. e R. 

insolitus. (Caráter 56, 1 > 2)

10. Cerda espinhosa no Exp-2 da P5 esquerda do macho, alcançando além do 

processo digitiforme (menos que o dobro). Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo 

mudança  para  alcançando  muito  além  (o  dobro  ou  mais)  do  processo 

digitiforme nas espécies dos clados B, M e em Argyrodiaptomus paggii. (Caráter 

62, 1 > 2)

11.Presença de asas laterais levemente assimétricas no quinto segmento torácico 

da fêmea. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para asas simétricas nas 

espécies  do  clado  I,  e  mudança  para  asas  assimétricas  nas  espécies  dos 

clados B e J. (Caráter 66, 2 > 3)

12. Asa  lateral  esquerda  do  quinto  segmento  torácico  da  fêmea  direcionada 

postero-lateralmente.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para 

direcionada posteriormente nas espécies do  clado K e  em  Rhacodiaptomus 

ringueleti, e mudança para direcionada postero-lateralmente a lateralmente nas 

espécies do clado C. (Caráter 68, 1 > 2)

13.Asa lateral direita do quinto segmento torácico da fêmea direcionada postero-

lateralmente.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para  direcionada 

posteriormente nas espécies dos clados D e K, e mudança para direcionada 

lateralmente  nas  espécies  do  clado  H  e  direcionada  postero-lateralmente  a 

lateralmente nas espécies do clado C. (Caráter 69, 1 > 2)
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14. Enp da P5 da fêmea com tamanho longo, quase alcançando o final do Exp-1. 

Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para tamanho reduzido (menor que 

o Exp-1) em Argyrodiaptomus falcifer e mudança para tamanho longo (tão ou 

mais longo que o Exp-1) nas espécies do cado C. (Caráter 80, 1 > 3)

Monofilia do Clado B (formado pelas espécies de Rhacodiaptomus) (suporte de Bremer 

= 30)

1. Sutura incompleta entre o Th4 e Th5 torácicos do macho. Sinapomorfia exclusiva. 

(Caráter 2, 3 > 2)

2. Asas  laterais  assimétricas  no  macho.  Sinapomorfia  compartilhada  com 

Argyrodiaptomus denticulatus. (Caráter 3, 2 > 3)

3. Asa lateral direita do macho ultrapassando metade do comprimento do segmento 

genital.  Sinapomorfia  compartilhada  com  Argyrodiaptomus  paggii,  ocorrendo 

mudança  para  ultrapassando  a  porção  distal  do  segmento  genital  em 

Rhacodiaptomus sp. n. e R. insolitus. (Caráter 6, 2 > 3)

4. Cerdas  modificadas  dos  artículos  10  (XII)  e  11  (XIII)  perpendiculares  ao  eixo 

principal da A1 direita do macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 9, 1 > 3)

5. Cerda modificada do artículo 11 (XIII) com tamanho maior que a cerda modificada 

do artículo 13 (XV) da A1 direita do macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 11, 1 

> 3)

6. Processo  localizado  na  margem distal  externa  do  artículo 20  da  A1  direita  do 

macho, alcançando ou ultrapassando o final do artículo seguinte (21). Sinapomorfia 

compartilhada com Argyrodiaptomus denticulatus. (Caráter 18, 2 > 3)

7. Ápice do processo localizado na margem distal externa do artículo 20 da A1 direita 

do  macho arredondado  (em forma de  bico).  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo 

mudança para forma de gancho em Rhacodiaptomus ringueleti, R. calamensis e R. 

insolitus. (Caráter 19, 1 > 2)

8. Processo da coxa da P5 direita do macho direcionado para região distal interna do 

apêndice. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo mudança para direcionado a região 

distal externa do apêndice em Rhacodiaptomus calamensis. (Caráter 37, 1 > 3)

9. Processo  da  coxa  da  P5  direita  do  macho,  grande  (alcançando  metade  do 

comprimento da base). Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 38, 2 > 3)

10. Presença de processo mais ou menos lobado na base ou Exp-1 da P5 direita do 

macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 41, 1 > 2)
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11. Base  da  P5  direita  do  macho  ornamentada  com  uma  lamela  semicircular  na 

margem interna. Sinapomorfia compartilhada com Argyrodiaptomus macrochaetus, 

ocorrendo mudança para ausência de lamela semicircular na margem interna em 

Rhacodiaptomus sp. n. e R. besti. (Caráter 43, 3 > 2)

12. Ausência de dobra oblíqua com tubérculos na superfície posterior da base da P5 

direita  do  macho.  Sinapomorfia  homoplástica  (reversão)  compartilhada  com 

Argyrodiaptomus azevedoi. (Caráter 44, 2 > 1)

13. Processo da coxa da P5 esquerda do macho direcionado para região distal externa 

do apêndice. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para direcionado para a 

região distal do apêndice em Rhacodiaptomus insolitus. (Caráter 55, 1 > 2)

14. Presença de expansões no segmento genital  da fêmea. Sinapomorfia exclusiva, 

ocorrendo reversão para ausência de expansões em  Rhacodiaptomus ringueleti.  

(Caráter 71, 1 > 2)

15. Expansão  do  lado  direito  do  segmento  genital  da  fêmea  em  forma  cônica. 

Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para  ausência  de  expansões  em 

Rhacodiaptomus  ringueleti e  mudança  para  a  forma  alongada,  digitiforme  em 

Rhacodiaptomus sp. n., para a forma de uma corcunda em R. insolitus e para a 

forma  achatada, em forma de folha, com a porção distal  afunilada em  R. besti. 

(Caráter 73, 1 > 3)

16. Expansão  do  lado  direito  do  segmento  genital  da  fêmea  direcionada  postero-

lateralemente.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para  direcionada 

lateralemente nas espécies do clado G e mudança para direcionada posteiormente 

em Rhacodiaptomus sp. n. e R. besti. (Caráter 75, 3 > 2)

17. Ausência de espinho lateral no Exp-2 da P5 da fêmea. Sinapomorfia compartilhada 

com as espécies do cado M e Argyrodiaptomus nhumirim. (Caráter 78, 2 > 1)

Os seguintes estados de caráter têm interpretação ambígua:

18. Ausência de espínulos na face anterior  do segundo endito  coxal,  adjacente ao 

grupo de cerdas do Mxp. Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 29, 2 > 1)

19. Ausência de  cérdulas entre os grupos de  cerdas do primeiro e segundo enditos 

coxais do Mxp. Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 30, 2 > 1)

20. Sensila espiniforme presente no ápice do processo da coxa da P5 direita do macho 

com tamanho grande (similar à sensila da coxa esquerda). Sinapomorfia exclusiva, 

ocorrendo reversão para tamanho grande (maior que a sensila da coxa esquerda) 

em  Rhacodiaptomus sp.n.  e  R.  insolitus,  e  mudança  para  tamanho  pequeno 
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(menor que a sensila da coxa esquerda) nas espécies do clado F. (Caráter 39, 3 > 

2)

21. Ausência de expansão fortemente esclerotizada no Exp-1 da P5 direita do macho. 

Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 45, 2 > 1)

22. Presença de processo mais ou menos lobado no Exp-1 da P5 direita do macho. 

Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para ausência de processo mais ou 

menos lobado nas espécies do clado E e reversão para presença de processo 

mais ou menos lobado em Rhacodiaptomus insolitus. (Caráter 47, 1 > 2)

23. Enp  da  P5  direita  do  macho  com  1  artículo.  Sinapomorfia  compartilhada  com 

Notodiaptomus deitersi. (Caráter 52, 2 > 3)

24. Ausência  de  ornamentação  da  base  da  P5  esquerda  do  macho.  Sinapomorfia 

homoplástica (reversão), ocorrendo mudança para ornamentada com uma lamela 

semicircular  na margem interna em  Rhacodiaptomus retroflexus e  R. ringueleti. 

(Caráter 57, 3 > 1)

25. Cerda espinhosa do Exp-2 da P5 esquerda do macho,  alcançando muito além (o 

dobro  ou  mais)  do  processo  digitiforme.  Sinapomorfia  compartilhada  com  as 

espécies clado M e Argyrodiaptomus paggii, ocorrendo reversão para alcança além 

do processo digitiforme (menos que o dobro) em Rhacodiaptomus retroflexus e R. 

ringueleti. (Caráter 62, 2 > 3)

26. Sutura  incompleta  entre  o  Th4  e  Th5 da  fêmea.  Sinapomorfia  homoplástica 

(reversão) compartilhada com as espécies do clado N e  Argyrodiaptomus paggii. 

(Caráter 65, 2 > 1)

27. Presença  de  asas  laterais  assimétricas  no  quinto  segmento  da  fêmea. 

Sinapomorfia compartilhada com as espécies do clado J, ocorrendo mudança para 

asas laterais levemente assimétricas em Rhacodiaptomus ringueleti. (Caráter 66, 3 

> 4)

28. Expansão do lado direito do segmento genital  da fêmea alcançando metade do 

segmento genital. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo mudança para ultrapassando 

a metade do segmento genital  nas espécies do clado E e em  Rhacodiaptomus 

calamensis. (Caráter 74, 1 > 2)

Monofilia do Clado C (formado pelas espécies de Argyrodiaptomus) (suporte de Bremer 

= 17)

1.  Presença de  divisão do  artículo 12 (XIV) da A1 direita do macho. Sinapomorfia 
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exclusiva. (Caráter 13, 1 > 2)

2. Ausência de processo espinhoso na margem externa do artículo 16 (XVIII) da A1 

direita  do  macho.  Sinapomorfia  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  F. 

(Caráter 17, 2 > 1)

3. Presença de espínulos entre o primeiro e o segundo enditos coxais da coxa do 

Mxp. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 28, 1 > 2)

4. Torção  da  garra  terminal  da  P5  direita  do  macho  em  mais  de  um  plano. 

Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 51, 2 > 1)

5. Exp-2  da  P5  esquerda  do  macho  ornamentada  com  dentículos  pequenos  e 

numerosos.  Sinapomorfia  compartilhada  com  Rhacodiaptomus  retroflexus, 

ocorrendo  mudança  para  ornamentada  com  dentículos  grandes  e  pouco 

numerosos nas espécies do clado I. (Caráter 61, 2 > 1)

6. Enp da P5 esquerda no macho com 2 artículos. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 

63, 2 > 1).

7. Enp da P5 esquerda do macho com sutura incompleta. Sinapomorfia exclusiva, 

ocorrendo mudança para sutura completa nas espécies do clado I. (Caráter 64, 3 > 

2).

8. Quinto segmento da fêmea com um par de lobos dorsais (bilobadas). Sinapomorfia 

exclusiva, ocorrendo mudança para asas laterais limitadas a uma expansão lateral 

e contínua com a margem posterior do quinto segmento nas espécies do clado K. 

(Caráter 67, 1 > 3)

Os estados de caráter a seguir têm interpretação ambígua:

9. Processo da coxa na P5 direita do macho com tamanho pequeno (não ultrapassa o 

próprio comprimento da coxa).  Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para 

tamanho médio (não alcança metade do comprimento da base) nas espécies do 

clado L e em Argyrodiaptomus falcifer. (Caráter 38, 2 > 1)

10.Asa lateral esquerda do quinto segmento torácico da fêmea direcionada postero-

lateralmente  a  lateralmente.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para 

direcionada posteriormente nas espécies do clado K. (Caráter 68, 2 > 3)

11.Asa  lateral  direita  do  quinto  segmento  torácico  da  fêmea  direcionada  postero-

lateralmente  a  lateralmente.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo  reversão  para 

direcionada posteriormente nas espécies do clado K. (Caráter 69, 2 > 3)
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12.Processo cônico da coxa da P5 da fêmea, não alcançando o final da porção distal 

da coxa. Sinapomorfia compartilhada com as espécies do clado E. (Caráter 76, 2 > 

1).

13. Enp  da  P5  da  fêmea  longo  (tão  ou  mais  longo  que  o  Exp-1).  Sinapomorfia 

exclusiva,  ocorrendo reversão para tamanho  reduzido (menor  que o Exp-1) em 

Argyrodiaptomus falcifer e mudança para tamanho  médio (ultrapassando metade 

do Exp-1) em A. macrochaetus. (Caráter 80, 3 > 4).

Monofilia do Clado D (formado pelas espécies Rhacodiaptomus sp. n., R. retroflexus, R. 

calatus, R. ringueleti, R. insolitus e R. besti) (suporte de Bremer = 4)

1. Exp da Mxl portando 5 cerdas. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 24, 1 > 2)

2. Margem distal do Enp da Mxl, portando 5 cerdas. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 

26, 2 > 3)

3. Endito precoxal proximal da Mx com 4 cerdas. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 27, 

1 > 2)

4. Margem medial da base do Mxp com 2 cerdas. Sinapomorfia compartilhada com as 

espécies do clado N. (Caráter 31, 1 > 2)

5. Ausência  de  espínulos  no  espinho  lateral  do  Exp-2  da  P5  direita  do  macho. 

Sinapomorfia  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  L  e  Argyrodiaptomus 

furcatus,  ocorrendo  reversão  para  presença  de  espínulos  em  Rhacodiaptomus 

insolitus. (Caráter 50, 2 > 1)

6. Asa  lateral  direita  do  quinto  segmento  torácico  da  fêmea  direcionada 

posteriormente.  Sinapomorfia  homplástica  (reversão),  compartilhada  com  as 

espécies do clado K. (Caráter 69, 2 > 1)

7. Cerda lateral  do Exp-3 da P5 da fêmea  longa, alcançando além da metade do 

comprimento da  cerda medial. Sinapomorfia compartilhada com Argyrodiaptomus 

paggii,  ocorrendo  reversão  para  curta,  não  alcançando  além  da  metade  do 

comprimento da cerda medial em Rhacodiaptomus calatus e R. besti. (Caráter 79, 

2 > 3)

Os estados de caráter abaixo têm interpretação ambígua para este clado:

8. Cerda cônica do artículo 8 (X) de maior tamanho que a cerda cônica do artículo 12 

(XIV) da A1 direita do macho. Sinapomorfia compartilhada com as espécies do 

clado M. (Caráter 8, 2 > 3)
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9. Ausência  de  fileira  de  espínulos  na  superfície  posterior  do  Exp-3  da  P1. 

Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 34, 2 > 1)

10. Ausência  de  fileira  de  espínulos  na  superfície  posterior  do  Enp-2  da  P1. 

Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 35, 2 > 1)

Monofilia do Clado E (formado pelas espécies Rhacodiaptomus sp. n., R. calatus,  

R. ringueleti, R. insolitus e R. besti) (suporte de Bremer = 4)

1. Asa lateral esquerda do quinto segmento torácico do macho menor que a direita, 

utrapassando  metade  do  comprimento  do  segmento  genital.  Sinapomorfia 

exclusiva, ocorrendo reversão para menor que a direita, não alcançando metade do 

comprimento do segmento genital em Rhacodiaptomus besti. (Caráter 4, 1 > 2)

2. Distribuição das cerdas no Enp-2 da P1: 1, 3, 2. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo 

reversão para 1, 2, 3 em Rhacodiaptomus besti. (Caráter 33, 1 > 2)

3. Presença de processo mais ou menos lobado na base da P5 direita do macho. 

Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo reversão para ausência de processo mais ou 

menos lobado em Rhacodiaptomus insolitus. (Caráter 42, 1 > 2)

4. Ausência de processo mais ou menos lobado no Exp-1 da P5 direita do macho. 

Sinapomorfia  homoplástica  (reversão),  ocorrendo  reversão  para  presença  de 

processo mais ou menos lobado em Rhacodiaptomus besti. (Caráter 47, 2 > 1)

Os seguintes estados de caráter têm interpretação ambígua:

5. Expansão do lado direito do segmento genital da fêmea, ultrapassando a metade 

do  comprimento  do  segmento  genital.  Sinapomorfia  compartilhada  com 

Rhacodiaptomus calamensis, ocorrendo reversão para  não alcançando a metade 

do comprimento do segmento genital em R. ringueleti e para alcançando metade 

do comprimento do segmento genital em  R. calatus, e ocorrendo mudança para 

alcançando quase o final do segmento genital em Rhacodiaptomus sp. n. e para 

alcançando o final do urossomo em R. besti. (Caráter 74, 2 > 3)

6. Processo cônico da coxa da P5 da fêmea, não alcança o final da porção distal da 

coxa.  Sinapomorfia  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  C,  ocorrendo 

mudança para ultrapassa o comprimento da coxa em Rhacodiaptomus ringueleti e 

R. insolitus. (Caráter 76, 2 > 1)

Monofilia do Clado F (formado pelas espécies R. calatus, R. ringueleti, R. insolitus e R. 

besti) (suporte de Bremer = 1)
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1. Ausência de processo espinhoso na margem externa do  artículo 15 (XVII) da A1 

direita  do  macho.  Sinapomorfia  compartilhada  com  Argyrodiaptomus  azevedoi. 

(Caráter 16, 3 > 1)

2. Ausência de processo espinhoso na margem externa do artículo 16 (XVIII) da A1 

direita  do  macho.  Sinapomorfia  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  C. 

(Caráter 17, 2 > 1)

Os demais estados de caráter apresentados a seguir têm interpretação ambígua:

3. Sensila espiniforme do processo da coxa na P5 direita do macho pequena (menor 

que a sensila da coxa esquerda). Sinapomorfia compartilhada com as espécies do 

clado K e  Rhacodiaptomus calamensis,  ocorrendo reversão para grande (maior 

que a sensila da coxa esquerda) em R. insolitus. (Caráter 39, 2 > 1)

4. Processo  mais  ou  menos  lobado  na  base  ou  Exp-1  da  P5  direita  do  macho, 

alongado, mais comprido que largo, apresentando uma constrição na superfície 

posterior  e  com  extremidade  arredondada.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo 

mudança  para  em  forma  de  uma  lâmina,  mais  larga  que  comprida,  com 

extermidade  arredondada  em  Rhacodiaptomus  ringueleti e  para  achatado, 

assemelhando-se a uma pinça,  de comprimento desigual,  sendo a extremidade 

direita a mais longa, com extremidade arredondada em R. besti. (Caráter 48, 1 > 3)

Monofilia do Clado G (formado pelas espécies Rhacodiaptomus calatus e R. ringueleti) 

(suporte de Bremer = 1)

1. Expansão do lado direito do segmento genital da fêmea direcionada lateralmente. 

Sinapomorfia homoplástica (reversão). (Caráter 75, 2 > 3)

Monofilia do Clado H (formado pelas espécies Rhacodiaptomus insolitus e R. besti) 

(suporte de Bremer = 1)

1. Enp da P5 direita do macho maior que o Exp-1 da P5 direita e semelhante ou maior 

que o  Enp da P5 esquerda.  Sinapomorfia  compartilhada com  Argyrodiaptomus 

nhumirim. (Caráter 53, 1 > 4)

2. Asas laterais no quinto segmento da fêmea com o lobo ventral presente (esquerdo 

ou  direito)  e  no  lugar  dos  lobos  dorsais  há  apenas  as  sensilas.  Sinapomorfia 

exclusiva. (Caráter 67, 1 > 2)

3. Asa lateral direita do quinto segmento torácico da fêmea direcionada lateralmente. 

Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 69, 1 > 4)
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4. Expansão do lado esquerdo do segmento genital  da fêmea com forma cônica. 

Sinapomorfia compartilhada com Rhacodiaptomus calamensis. (Caráter 72, 1 > 2)

Monofilia do Clado I (formado pelas espécies Argyrodiaptomus nhumirim, A. paggii, A.  

azevedoi e A. robertsonae) (suporte de Bremer = 5)

1. Região  modificada  adjacente  à  sutura  dorsal  do  cefalossomo  com  formato 

retangular transverso 3:2. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 1, 2 > 3).

2. Margem dorsal/externa do primeiro  artículo do endópodo da A2 com 1 grupo 

(patch) de espínulos (cerca de 15). Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 21, 2 > 3). 

3. Expansão fortemente  esclerotizada no Exp-1 da  P5 direita  do  macho longa 

(maior  que  o  comprimento  do  endopodito)  e  de  inserção  diagonal  a 

perpendicular ao artículo. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 46, 2 > 3).

4. Distribuição dos túberculos na base da P5 esquerda do macho semelhantes 

aos da P5 direita. Sinapomorfia exclusiva, ocorrendo mudança para distribuição 

dos túberculos diferente da P5 direita nas espécies do clado L. (Caráter 59, 2 > 

3).

5. Sensila  espiniforme  na  coxa  da  P5  da  fêmea  pequena.  Sinapomorfia 

compartilhada com Rhacodiaptomus ringueleti. (Caráter 77, 2 > 1)

Para este clado o único estado de caráter abaixo tem interpretação ambígua:

6. Asas  laterais  no  quinto  segmento  da  fêmea  simétricas.  Sinapomorfia 

homoplástica (reversão). (Caráter 66, 3 > 2)

Monofilia do Clado J (formado pelas espécies Argyrodiaptomus denticulatus, A. falcifer,  

A. furcatus e A. macrochaetus) (suporte de Bremer = 22)

1. Cerda modificada  do  artículo 13  da  A1  direita  do  macho,  alcançando  ou 

ultrapassando  a  margem  distal  do  artículo seguinte  (14).  Sinapomorfia 

compartilhada  com  Argyrodiaptomus  paggii,  ocorrendo  mudança  para  não 

ultrapassando o terço proximal do artículo seguinte (14) em A. falcifer. (Caráter 

15, 1 > 2)

2. Expansão na porção proximal  interna da coxa da P5 direita  do macho,  não 

alcançando  a  base  da  perna  esquerda.  Sinapomorfia  exclusiva,  ocorrendo 

mudança  para  alcançando  a  base  da  perna  esquerda  (forma protuberância 

digitiforme) em Argyrodiaptomus denticulatus. (Caráter 40, 1 > 2)

3. Ornamentação do processo do Exp-2 da P5 esquerda do macho composta de 
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dentículos grandes e pouco numerosos. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 61, 2 

> 3)

4. Sutura completa no Enp da P5 esquerda do macho. Sinapomorfia exclusiva. 

(Caráter 64, 3 > 2)

5. As asas laterais da fêmea assimétricas.  Sinapomorfia compartilhada com as 

espécies do clado B. (Caráter 66, 3 > 4)

O seguinte estado de caráter tem interpretação ambígua:

6. Asa  lateral  direita  do  macho  não  alcançando  metade  do  comprimento  do 

segmento  genital.  Sinapomorfia  compartilhada  com  Argyrodiaptomus 

robertsonae, ocorrendo reversão para alcançando metade do comprimento do 

segmento genital em A. falcifer. (Caráter 6, 2 > 1)

7. Espinho do Exp-2 da P5 direita do macho, ultrapassando o primeiro terço do 

comprimento  da  garra  terminal.  Sinapomorfia  compartilhada  com 

Argyrodiaptomus paggii, ocorrendo reversão para não ultrapassando o primeiro 

terço do comprimento da garra terminal em A. macrochaetus.  (Caráter 49, 3 > 

4)

Monofilia do Clado K (formado pelas espécies Argyrodiaptomus nhumirim e A. paggii)  

(suporte de Bremer = 26)

1. Presença de  esteto no  artículo 11  (XIII)  da  A1 direita  do macho.  Sinapomorfia 

compartilhada com Argyrodiaptomus falcifer. (Caráter 12, 1 > 2)

2. Presença de duas fileiras de espínulos na superfície posterior do Enp-3 da P1. 

Sinapomorfia compartilhada com Notodiaptomus deitersi. (Caráter 36, 2 > 3)

3. Asas laterais no quinto segmento da fêmea limitadas a uma expansão lateral  e 

contínua com a margem posterior  do quinto  segmento.  Sinapomorfia  exclusiva. 

(Caráter 67, 3 > 4)

4. Segmento genital  da fêmea simétrico. Sinapomorfia compartilhada com  Aspinus 

acicularis. (Caráter 70, 2 > 1)

Os seguintes estados de caráter têm interpretação ambígua:

5. Sensila espiniforme do processo da coxa da P5 direita do macho pequena (menor 

que a sensila da coxa esquerda). Sinapomorfia compartilhada com as espécies do 

clado F e Rhacodiaptomus calamensis. (Caráter 39, 3 > 1)
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6. Asa  lateral  esquerda  do  quinto  segmento  torácico  da  fêmea  direcionada 

posteriormente.  Sinapomorfia  homoplástica  (reversão),  compartilhada  com 

Rhacodiaptomus ringueleti. (Caráter 68, 3 > 1)

7. Asa  lateral  direita  do  quinto  segmento  torácico  da  fêmea  direcionada 

posteriormente.  Sinapomorfia  homoplástica  (reversão),  compartilhada  com  as 

espécies do clado D. (Caráter 69, 3 > 1)

Monofilia do Clado L (formado pelas espécies Argyrodiaptomus azevedoi e A. 

robertsonae) (suporte de Bremer = 30)

1. Ausência  de  espínulos  no  espinho  lateral  do  Exp-2  da  P5  direita  do  macho. 

Sinapomorfia  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  D  e  Argyrodiaptomus 

furcatus. (Caráter 50, 2 > 1)

2. Coxa da P5 esquerda do macho com um processo cônico grande (maior que o da 

coxa direita). Sinapomorfia compartilhada com  Rhacodiaptomus calatus. (Caráter 

54, 2 > 4)

3. Superfície interna da base da P5 esquerda do macho ornamentada com tubérculos 

formando  grupos  de  diferentes  números,  forma  e  tamanho  (pelo  menos  um 

agrupamento  numeroso  e  outros  com  menos  que  a  metade  do  número  do 

primeiro). Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 58, 3 > 4)

4. Distribuição  dos  túberculos  na  base  da  P5  esquerda  diferentes  da  P5  direita. 

Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 59, 3 > 4)

5. Exp-1  com  comprimento  maior  que  o  segundo  artículo (quase  o  dobro). 

Sinapomorfia compartilhada com Rhacodiaptomus calatus e R. besti. (Caráter 60, 2 

> 3)

Os seguintes estados de caráter têm interpretação ambígua:

6. Processo  da  coxa  na  P5  direita  do  macho  com tamanho  médio  (não  alcança 

metade  do  comprimento  da  base).  Sinapomorfia  homoplástica  (reversão) 

compartilhada com Argyrodiaptomus falcifer. (Caráter 38, 1 > 2)

Monofilia do Clado M (formado pelas espécies Argyrodiaptomus denticulatus e A. 

falcifer) (suporte de Bremer = 30)

1. Presença de linhas de espínulos ao longo da face dorsal do terceiro segmento do 

urossomo do macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 7, 1 > 2)
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2. Posição das cerdas modificadas nos artículos 10 (XII) e 11 (XIII) da A1 direita do 

macho formando um ângulo obtuso com o eixo principal da antênula. Sinapomorfia 

exclusiva. (Caráter 9, 1 > 2)

3. Artículo 22 (XXVII) da A1 direita do macho com 5 cerdas terminais (3 longas e 2 

curtas) e 1 esteto. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 20, 1 > 2)

4. Presença  de espínulos  na  região  distal  das  cerdas do  artrito  precoxal  da  Mxl. 

Sinapomorfia  compartilhada  com  Argyrodiaptomus  nhumirim e  Notodiaptomus 

deitersi. (Caráter 23, 1 > 2)

5. cerda espinhosa  no  segundo  artículo do  exópodo  da  P5  esquerda  do  macho, 

alcançando muito além (o dobro ou mais) do processo digitiforme. Sinapomorfia 

compartilhada com as espécies do clado B e Argyrodiaptomus Paggii. (Caráter 62, 

2 > 3).

6. Ausência de espinho lateral no Exp-2 da P5 da fêmea. Sinapomorfia compartilhada 

com as espécies do cado B e Argyrodiaptomus nhumirim. (Caráter 78, 2 > 1)

O estado de caráter abaixo tem interpretação ambígua:

7. Cerda cônica do artículo 8 (X) de maior tamanho que a cerda cônica do artículo 12 

(XIV) da A1 direita do macho. Sinapomorfia compartilhada com as espécies do 

clado D. (Caráter 8, 2 > 3)

Monofilia do Clado N (formado pelas espécies Argyrodiaptomus furcatus e A. 

macrochaetus) (suporte de Bremer = 25)

1. Cerda modificada artículo 10 (XII) de tamanho similar à cerda modificada do 

artículo 11 (XIII) da A1 direita do macho. Sinapomorfia exclusiva. (Caráter 10, 1 > 

2) 

2. Margem medial da base do Mxp com 2 cerdas. Sinapomorfia compartilhada 

com as espécies do clado D. (Caráter 31, 1 > 2)

O único estado de caráter apresentado abaixo tem interpretação ambígua:

3. Sutura  incompleta  entre  o  Th4  e  Th5 torácicos  na  fêmea.  Sinapomorfia 

homoplástica  (reversão)  compartilhada  com  as  espécies  do  clado  B  e 

Argyrodiaptomus paggii. (Caráter 65, 2 > 1)
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FIGURA 95. Cladograma para a hipótese de monofilia e das relações de parentesco entre as espécies de 

Rhacodiaptomus.  As letras representam os nós em cada clado.  Os nomes das espécies encontram-se 

abreviados  e  são  detalhados  a  seguir: Aspinus  acicularis,  Notodiaptomus  deitersi,  Argyrodiaptomus 

furcatus, A. denticulatus, A. azevedoi, A. macrochaetus, A. falcifer, A. robertsonae, A. nhumirim, A. paggii,  

Rhacodiaptomus  calamensis,  R.  insolitus,  R.  retroflexus,  R.  calatus,  R.  ringueleti,  R.  besti  e  

Rhacodiaptomus sp. n.
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DISCUSSÃO

Descrição das espécies

Todas  as  oito  espécies  analisadas  neste  estudo  possuem  as  características 

diagnósticas  mencionadas  nas  descrições  originais.  Além  disso,  as características 

presentes  nos  apêndices  bucais,  pernas  natatórias,  antenas  e,  em alguns  casos,  na 

antênula  direita  dos  machos,  com  exceção  de  Rhacodiaptomus  besti,  são  todas 

informações novas  para  cada espécie.  Aquelas  que são exclusivas  e  que não foram 

observadas  antes  podem  ser  acrescentadas  à  diagnose  de  cada  uma  como  será 

detalhado a seguir.

Machos e fêmeas de Rhacodiaptomus calamensis possuem (1) 6 cerdas no Exp da 

Mxl (todas as demais espécies possuem 5 cerdas); (2) 7 cerdas no Enp da Mxl (todas as 

demais espécies possuem 5  cerdas);  (3)  3  cerdas na base do Mxp (todas as demais 

espécies possuem 2 cerdas); e (4) 5 cerdas e um espinho no endito precoxal proximal da 

Mx (em todas as demais espécies estavam presentes apenas 4 cerdas). 

Os machos de Rhacodiaptomus calamensis apresentam um lobo no lado direito do 

Th5,  (1)  cerda cônica  do  segmento  8  (X)  com tamanho  maior  que  cerda cônica  do 

segmento 12 (XIV) da A1 direita. Apesar de não ser exclusiva a característica “presença 

de um processo espiniforme no terço proximal da margem interna do Exp-2 da P5 direita” 

(compartilha com R. retroflexus), vale a pena ressaltar, uma vez que é a primeira vez que 

esse processo é observado em ambas a espécies.. 

A única característica exclusiva das fêmeas não antes observada é a presença de 

uma expansão cônica na margem ventral da asa lateral esquerda (vista lateral).
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Apesar de todas as espécies apresentarem as cerdas do artículo 10 da A1 direita 

maior que do artículo 11, há um grau de variação no tamanho entre elas. A cerda do 

artículo 10 é maior em Rhacodiaptomus sp. n. e  R. calatus, já a cerda do artículo 11 é 

maior  em  R.  calamensis e  também  em  R.  calatus.  A  maior  diferença  observada  no 

tamanho das cerdas dos artículos 10 e 11 é em R. calamensis, sendo que a cerda do 

artículo 10 é quase 2,5 vezes menor que do artículo 11.

Wright  (1927)  ao  descrever  Rhacodiaptomus  calamensis designou  como 

localidade-tipo desta espécie Calama, no estado do Amazonas, Brasil. O rio Madeira, às 

margens do qual está situada Calama, é muito encaixado, com muita correnteza, o que 

dificultaria o estabelecimento de copépodes. Portanto, é muito provável que o material 

examinado por  Wright  tenha sido coletado nos lagos do baixo  rio  Machado,  situados 

próximo à Calama. Em vista disso e, por não haver material-tipo disponível para exame, 

foi coletado material na região de Calama, principalmente em lagos do baixo rio Machado. 

Escolhemos material  proveniente do lago Aimim, rio Machado,  próximo à Calama, no 

estado de Rondônia, Brasil (e não no Amazonas como dito por Wright), para exame de 

espécimes de Rhacodiaptomus calamensis que são descritos neste estudo.

Os  machos  de  Rhacodiaptomus  insolitus possuem  o  Enp  da  P5  direita  com 

comprimento maior que o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda. Já as fêmeas 

apresentam 1 grupo de espínulos localizados na região dorso-medial do Th5; coxa da P5 

com  processo  cônico  na  porção  distal  posterior  externa,  expandindo-se  além  deste 

segmento,  portando  uma  sensila  espiniforme  grande  (com  tamanho  menor  que  o 

comprimento do processo cônico), estendendo-se além da metade do comprimento da 

base; e Exp-1 da P5 mais curto que o Exp-2.

Com relação à espécie Rhacodiaptomus retroflexus, pode-se destacar a presença 

de cérdulas na margem interna da base e na superfície lateral e posterior da coxa da P1 a 

P4 tanto de machos quanto de fêmeas.

Para Rhacodiaptomus ringueleti, foi observada a presença de cerda espinhosa no 

Exp-2 da P5 esquerda do macho, não alcançando além do processo digitiforme.

A única característica exclusiva e não antes observada para Rhacodiaptomus besti  

é a presença de espínulos na margem dorsal/externa do Enp-1 da A2.

A hipótese levantada por Santos-Silva & Robertson (1993b), na qual eles indicaram 

as  fêmeas  de  Rhacodiaptomus  besti mais  relacionadas  com as  de  R.  insolitus e  os 

machos mais próximos daqueles de  R. retroflexus em parte pode ser constatada neste 

estudo. As fêmeas de ambas espécies apresentam em comum a presença de lobo ventral 
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nas asas laterais do Th5; a direção da asa lateral direita do Th5; e a forma da expansão 

do lado direito do segmento genital. No entanto, os machos de Rhacodiaptomus besti e R. 

retroflexus compartilham apenas o tipo de processo em forma de uma pinça na P5 direita, 

mas presentes em locais diferentes. 

Os  machos de  Rhacodiaptomus calatus  apresentam as seguintes características: 

(1) presença de espínulos na sutura entre o Th4 e Th5 e nas asas laterais do Th5 do 

prossomo; (2) processo cônico da coxa da P5 esquerda com sensila aguda e forte (maior 

que a da coxa da P5 direita); e (3) grande quantidade “hair-like” presentes no Exp-2 da P5 

esquerda. 

Brandorff  (1973)  já  havia  chamado a atenção para o  tamanho do processo do 

antepenúltimo segmento da A1 direita do macho. Nós reforçamos aqui esta observação, 

pois  em  nenhuma  outra  espécie  deste  gênero  pôde-se  observar  este  processo 

ultrapassando  o  último  segmento  da  antênula  (este  processo  é  bastante  conspícuo, 

inclusive em observação sob lupa).

A fêmea de Rhacodiaptomus calatus se diferencia das demais por apresentar: (1) 

presença  de  espínulos  na  sutura  entre  o  Th4  e  Th5  e  nas  asas  laterais  do  Th5  do 

prossomo; (2) lado esquerdo do segmento genital com uma expansão arredondada, não 

alcançando  a  metade  do  segmento  genital  e  portando  uma  sensila  lateralmente 

direcionada; (3) lado direito do segmento genital com uma expansão cônica, alcançando 

metade do segmento genital, lateralmente direcionada, portando uma sensila lateralmente 

direcionada; (4) coxa da P5 com processo cônico na porção distal posterior externa, não 

alcançando  o  final  deste  segmento,  portando  uma  sensila  espiniforme  grande  (com 

tamanho  igual  ao  comprimento  do  processo  cônico),  não  alcançando  metade  do 

comprimento da base; e (5) Exp-3 da P5 com cerda medial curta, não alcançando além do 

meio da garra terminal.

Cicchino & Dussart (1991) relataram que o macho de  Rhacodiaptomus ringueleti  

era  mais relacionado  com  o  macho  de R.  calatus  pelas  características  da  P5. 

Corroboramos esta afirmação, pelo fato destas duas espécies possuírem o processo da 

coxa  direita  da  P5 com tamanho  bastante  similar.  Estes  autores  também têm razão 

quando afirmam que as fêmeas de Rhacodiaptomus ringueleti apresentam características 

que  são  muito  diferentes  das  demais  espécies  deste  gênero,  no  entanto,  elas 

compartilham com R. calatus o tamanho similar da expansão do lado direito do segmento 

genital.

É importante ressaltar que os registros de ocorrência de Rhacodiaptomus calatus 
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para a bacia do rio Orinoco feitos por Dussart  (1984) e Cicchino (1994) podem estar 

incorretos  e  não  devem  ser  utilizados.  Estes  registros  se  referem,  na  verdade,  à 

Notodiaptomus simillimus (Cicchino et al., 2001), porque foram feitos pelo reconhecimento 

das fêmeas de N. simillimus, até então conhecidas como sendo R. calatus. Até agora a 

ocorrência desta espécie está restrita à bacia do rio Amazonas.

No que diz respeito à nova espécie encontrada, Rhacodiaptomus sp. n., machos e 

fêmeas apresentam: Th5 com três grupos de espínulos, sendo o grupo mais numeroso 

localizado  na  região  dorso-medial  e  os  dois  grupos  menores  localizados  a  margem 

interna, um de cada lado. Os machos possuem a asa lateral direita expandida em um 

longo  processo  cônico,  direcionada  posteriormente,  alcançando  a  porção  distal  do 

segmento genital, portando uma sensila espiniforme direcionada lateralmente, e a base 

da P5 com processo alongado, tão largo quanto comprido, com extremidade alargada e 

arredondada, apresentando uma expansão na porção mediana de sua margem externa. 

Já as fêmeas são identificadas por possuírem (1) asa lateral esquerda formada apenas 

pelo lobo ventral, portando uma sensila espiniforme direcionada lateralmente (no lugar do 

lobo dorsal há apenas uma sensila direcionada postero-lateralmente); (2) lado esquerdo 

do segmento  genital  com uma expansão  arredondada,  não  alcançando  a  metade do 

comprimento do segmento genital e lateralmente direcionada; (3)  cérdulas presentes no 

Exp-1 e na garra terminal  da P5;  e (4) base da P5 com uma pequena expansão na 

margem interna.

Duas características podem ainda ser citadas como as que mais se destacam em 

Rhacodiaptomus sp. n., a notável expansão alongada, digitiforme, alcançando quase o 

final  do  segmento  genital  das  fêmeas  e  o  grande  processo  alongado,  com  o  ápice 

arredondado, direcionado para a região distal interna do apêndice, portando uma sensila 

espiniforme grande (maior que a sensila da coxa esquerda) na coxa da P5 direita dos 

machos.

Os machos de Rhacodiaptomus sp. n. parecem ser mais intimamente relacionados 

com R. calatus, R. ringueleti  e R. insolitus por (1) compartilharem o mesmo tamanho da 

asa lateral esquerda do Th5, pela (2) presença de processo mais ou menos lobado na 

base e (3) ausência deste mesmo processo no Exp-1 da P5 direita. Já as fêmeas de 

Rhacodiaptomus sp.  n.  se  assemelham  mais  as  de  R.  calatus  e  R.  besti por 

compartilharem o tamanho do processo cônico da coxa da P5.
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Diagnose
A nosso ver a característica “construção peculiar da P5 direita dos machos” criada 

por  Kiefer  (1936)  para  diagnosticar  os  machos  de  Rhacodiaptomus,  é  muito  vaga  e, 

portanto, acreditamos que as três características propostas por Brandorff (1973) para o 

mesmo fim melhor definem essas estruturas. Assim, na diagnose do gênero proposta 

neste trabalho esta característica foi excluída. 

A característica  “segmento  genital  das  fêmeas sempre muito  grande e  dilatado 

proximalmente”  proposta  por  Brandorff  (1973)  melhor  define  “construção  lobada  do 

segmento genital das fêmeas” criada por Kiefer (1936) e, assim, também foi retirada da 

diagnose  do  gênero.  Já  a  característica  diagnóstica  “antepenúltimo  segmento  da  A1 

direita dos machos com um processo longo, alcançando o final do segmento seguinte ou 

até  mais  longo”  (Brandorff,  1973)  é  mais  apropriada como complemento  para  aquela 

proposta por Kiefer (1936) “antepenúltimo segmento da A1 direita dos machos com um 

processo longo, em forma de dedo, finalizando em um gancho ou bico”. Acreditamos que 

ela fica melhor estruturada como foi apresentada na diagnose dada nos resultados. 
Algumas características, como por exemplo, asas laterais assimétricas no macho 

(compartilhada com Argyrodiaptomus denticulatus); sutura incompleta entre Th4 e Th5 da 

fêmea  (compartilhada  com  Argyrodiaptomus  furcatus e  A.  paggii);  apesar  de 

compartilhadas  com  uma  ou  mais  espécies  dos  grupos  externos  ou  que  não  são 

compartilhadas  por  todas  as  espécies  de  Rhacodiaptomus,  foram  aqui  incluídas  na 

diagnose, já que estão presentes senão em todas, pelo menos na maioria. Isto acontece, 

por exemplo, com as características diagnósticas propostas por Brandorff (1973) para as 

espécies de  Rhacodiaptomus, “ausência de espinho lateral no Exp-2 da P5 na fêmea”, 

que também é compartilhada  Argyrodiaptomus denticulatus,  A. falcifer e  A. nhumirim e 

“base da P5 direita do macho ornamentada com uma lamela semicircular na margem 

interna, na maioria das espécies”, que não é compartilhada por Rhacodiaptomus sp. n. e 

R. besti.

Algumas  características  presentes  na  diagnose  de  Rhacodiaptomus são 

homoplásticas, surgindo mais de uma vez na história evolutiva dos gêneros da família 

Diaptomidae. São elas: (1) ausência de espínulos na face anterior do segundo endito 

coxal, adjacente ao grupo de cerdas do Mxp; (2) ausência de cérdulas entre os grupos de 

cerdas do primeiro e segundo enditos coxais do Mxp; (4) asas laterais assimétricas no 

macho;  (5)  asa  lateral  direita  do  macho,  ultrapassando  metade  do  comprimento  do 

segmento genital,  na maioria  das espécies;  (8)  processo localizado na margem distal 
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externa do segmento 20 da A1 direita do macho, alcançando ou ultrapassando o final do 

segmento seguinte (21); (14) base da P5 direita do macho ornamentada com uma lamela 

semicircular na margem interna, na maioria das espécies; (15) ausência de dobra oblíqua 

com tubérculos na superfície posterior da base da P5 direita do macho; (17) ausência de 

expansão fortemente esclerotizada no Exp-1 da P5 direita do macho; (18) Enp da P5 

direita  do  macho  com  1  segmento;  (19)  ausência  de  ornamentação  da  base  da  P5 

esquerda do macho,  na maioria  das espécies;  (21)  cerda espinhosa do Exp-2 da P5 

esquerda do macho, alcançando muito além (o dobro ou mais) do processo digitiforme, na 

maioria das espécies; (22) sutura incompleta entre o Th4 e Th5 da fêmea; (23) presença 

de asas laterais assimétricas no quinto segmento da fêmea; (28) ausência de espinho 

lateral no Exp-2 da P5 da fêmea.

Filogenia
A hipótese de que Rhacodiaptomus constitui um grupo monofilético, é sustentada 

pela proposta apresentada neste trabalho (fig. 95). Este gênero representado pelo clado B 

apresenta um suporte alto, o que demonstra o elevado grau de relacionamento entre suas 

espécies.  O número de sinapomorfias que suportam este  clado é bem maior  do que 

aquele proposto por Kiefer (1936) e complementado por Brandorff (1973), isto se deve em 

parte, ao fato de que neste estudo as características presentes nos apêndices bucais, 

pernas natatórias, antênulas e antenas foram incluídas na análise.

Brandorff  (1973)  levantou  a  hipótese  da  possível  relação  de  parentesco  entre 

Rhacodiaptomus retroflexus e R. insolitus. Na verdade, R. retroflexus é mais relacionada 

com  Rhacodiaptomus sp. n.,  R. calatus,  R. ringueleti,  R. insolitus e  R. besti,  as quais 

juntas  com  R.  retroflexus formam  o  clado  D  (fig.  95),  pelo  compartilhamento  de  10 

sinapomorfias,  sendo três  exclusivas.  As  sinapomorfias  dizem respeito  ao  número  de 

cerdas do Exp e Enp da Mxl, do endito precoxal proximal da Mx e da base do Mxp; a 

ausência  de  fileira  de  espínulos  na  superfície  posterior  do  Exp-3  e  Enp-2  da  P1;  a 

ausência de espínulos no espinho lateral do Exp-2 da P5 direita do macho; à direção da 

asa lateral no Th5 da fêmea; ao tamanho da cerda lateral do Exp-3 da P5 da fêmea e da 

cerda cônica do segmento (XIV) da A1 direita do macho.

Das seis sinapomorfias que sustentam o clado E (fig. 95), formado pelas espécies 

Rhacodiaptomus sp.  n.,  R.  calatus,  R.  ringueleti,  R.  insolitus e  R.  besti,  metade  são 

exclusivas. Com exceção da característica “processo cônico da coxa da P5 da fêmea, não 
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alcança o final da porção distal da coxa”, nas demais ocorrem reversões, principalmente 

em R. besti e R. insolitus.

O clado F (fig. 95), formado pelas espécies Rhacodiaptomus calatus, R. insolitus e 

R. besti, é sustentado por quatro sinapomorfias, sendo apenas uma exclusiva. Todas elas 

são referentes às características do macho, tais como: a ausência de processo espinhoso 

na margem externa dos artículos 15 (XVII)  e 16 (XVIII) da A1 direita, ao tamanho da 

sensila espiniforme do processo da coxa da P5 direita e à forma do processo presente na 

base ou Exp-1 da P5 direita.

Cicchino & Dussart (1991), relataram que as fêmeas de Rhacodiaptomus ringueleti 

não são tão relacionadas com as demais espécies desse gênero e que os machos são 

mais relacionados com os de  R. calatus. Apesar da hipótese da relação de parentesco 

apresentada  neste  trabalho  sugerir  que  R.  ringueleti seja  mais  relacionada  com  R. 

calatus, destacamos a importância de estudos futuros que busquem um maior número de 

sinapomorfias entre elas, uma vez que o clado G é suportado pelo compartilhamento de 

uma única sinapomorfia: a direção da expansão do lado direito do segmento genital da 

fêmea, apresentando um suporte muito baixo. 

A hipótese levantada por Santos-Silva & Robertson (1993b), na qual eles indicaram 

as  fêmeas  de  Rhacodiaptomus  besti mais  relacionadas  com as  de  R.  insolitus e  os 

machos mais próximos daqueles de  R. retroflexus em parte pode ser corroborada pela 

análise  filogenética.  Pode-se  observar  pelo  cladograma (fig.  95)  que  R.  besti é  mais 

relacionada com R. insolitus, mas não relacionada diretamente com R. retroflexus  (com 

R. retroflexus, R. besti compartilha o tipo de processo em forma de uma pinça na P5 

direita do macho, apesar de presentes em locais diferentes). R. besti e R. insolitus (clado 

H) são mais relacionadas por compartilharem o tamanho do Enp da P5 direita macho; à 

presença de lobo ventral  nas asas laterais do Th5 da fêmea; a direção da asa lateral 

direita do Th5 da fêmea; e a forma da expansão do lado direito do segmento genital da 

fêmea.
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CONCLUSÃO

As espécies do gênero  Rhacodiaptomus são endêmicas da região amazônica e 

habitam,  preferencialmente,  lagos  e  igarapés  de  águas  pretas  e  claras,  podendo  ser 

encontradas em ambientes onde ocorre uma certa mistura desses tipos de água com 

águas  brancas.  Somente  uma  espécie  dentre  as  7  conhecidas  ocorre  na  bacia  do 

Orinoco. Todas as demais espécies, inclusive a espécie nova descrita neste trabalho são 

econtradas na bacia Amazônica. 

Rhacodiaptomus é  um  gênero  consistente  dentro  da  família  Diaptomidae.  A 

hipótese  de  monofilia  deste  grupo  foi  sustentanda  pelo  compartilhamento  de  28 

sinapomorfias entre  suas espécies.  Através dos resultados da análise filogenética,  as 

relações indicadas para as espécies são: (R. calamensis (R. retroflexus (Rhacodiaptomus 

sp. n. (R. calatus, R. ringueleti) (R. insolitus, R. besti)))). Rhacodiaptomus calamensis é a 

espécie mais basal dentro do clado formado por todas as espécies. Argyrodiaptomus é o 

possível grupo irmão de Rhacodiaptomus, no entanto, poucos estudos sobre as relações 

de parentesco entre os gêneros de Diaptomidae foram realizados. Só através de futuros 

estudos será possível constatar se a situação destes dois gêneros continuará inalterada. 

Os machos de Rhacodiaptomus são facilmente identificados pela presença de um 

longo processo em forma de gancho ou bico localizado no segmento 20 da A1 direita e 

pelos tipos de processos na coxa, base e Exp-1 da P5 direita dos machos. No entanto, as 

fêmeas apesar de apresentarem uma característica bastante notável, a forma abaulada 

do  segmento  genital,  já  foi  motivo  de  confusão.  Assim,  a  redescrição  de  todos  os 

apêndices  tanto  de  machos  quanto  de  fêmeas,  possivelmente  venha  a  resolver  este 

problema.
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ANEXO I. Matriz de caracteres

ANEXO II – Lista de Caracteres utilizados na análise







Anexo II – Lista de Caracteres utilizados na análise
(1 = estado plesiomórfico em cada caráter)

#1. Formato da região modificada adjacente à sutura dorsal do cefalossomo (L = 2;

CI = 100; RI = 100)

1. ausente

2. retangular transverso 3:1

3. retangular transverso 3:2

#2. Sutura entre o Th4 e Th5 do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. ausente

2. incompleta

3. completa

#3. Simetria das asas laterais do Th5 do macho (L = 3; CI = 66; RI = 85)

1. sem asas laterais

2. simétricas

3. assimétricas

#4. Tamanho da asa lateral esquerda do Th5 do macho em comparação com a

esquerda (L = 2; CI = 50; RI = 66)

1. menor que a direita, não alcançando metade do comprimento do segmento genital

2. menor que a direita, ultrapassando metade do comprimento do segmento genital

#5. Forma da asa lateral direita do macho (L = 7; CI = 28; RI = 16)

1. arredondada

2. cônica

3. cilíndrica

#6. Comprimento da asa lateral direita do macho (L = 7; CI = 42; RI = 63)

1. não alcança metade do comprimento do segmento genital

2. alcança metade do comprimento do segmento genital

3. ultrapassa metade do comprimento do segmento genital

4. ultrapassa a porção distal do segmento genital

#7. Linhas de espínulos ao longo da face dorsal do terceiro segmento do urossomo



do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. ausentes

2. presentes

#8. Tamanho relativo da seta cônica do segmento 8 (X) em relação à seta cônica do

segmento 12 (XIV) da A1 direita do macho (L = 4; CI = 50; RI = 81)

1. menor

2. de mesmo tamanho

3. maior

#9. Posição das setas modificadas nos segmentos 10 (XII) e 11 (XIII) em relação ao

eixo principal da A1 direita do macho (L = 2; CI = 100; RI = 100)

1. paralelas ao eixo principal da antênula

2. formando um ângulo obtuso com o eixo principal da antênula

3. perpendiculares ao eixo principal da antênula

#10. Tamanho relativo da seta modificada segmento 10 (XII) em relação à seta

modificada do segmento 11 (XIII) da A1 direita do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. menor

2. similar

#11. Tamanho relativo da seta modificada do segmento 11 (XIII) em relação à seta

modificada do segmento 13 (XV) da A1 direita do macho (L = 4; CI = 50; RI = 84)

1. menor

2. similar

3. maior

#12. Astetasco no segmento 11 (XIII) da A1 direita do macho (L = 2; CI = 50; RI =

50)

1. ausente

2. presente

#13. Divisão do segmento 12 (XIV) da A1 direita do macho (L = 1; CI = 100; RI =

100)

1. ausente



2. presente

#14. Sulcos (descontinuidade da quitina) na superfície anterior do segmento 13 (XV)

da A1 direita do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. ausentes

2. presentes

#15. Tamanho da seta modificada do segmento 13 da A1 direita do macho (L = 3; CI

= 66; RI = 75)

1. não ultrapassa a margem distal do segmento seguinte (14)

2. alcança ou ultrapassa a margem distal do segmento seguinte (14)

3. não ultrapassa o terço proximal do segmento seguinte (14)

#16. Processo espinhoso na margem externa do segmento 15 (XVII) da A1 direita do

macho (L = 5; CI = 40; RI = 66)

1. ausente

2. nem sempre presente

3. presente

#17. Processo espinhoso na margem externa do segmento 16 (XVIII) da A1 direita

do macho (L = 2; CI = 50; RI = 75)

1. ausente

2. presente

#18. Processo na margem distal externa do segmento 20 da A1 direita do macho (L

= 3; CI = 66; RI = 87)

1. ausente

2. presente, não alcançando o final do segmento seguinte (21)

3. presente, alcançando ou ultrapassando o final do seguimento seguinte (21)

#19. Ápice do processo na margem distal externa do segmento 20 da A1 direita do

macho (L = 4; CI = 50; RI = 75)

1. agudo

2. arredondado (em forma de bico)

3. em forma de gancho



#20. Segmento 22 (XXVII) da A1 direita do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. com 4 setas terminais (3 longas e 1 curta) e 1 astetasco

2. com 5 setas terminais (3 longas e 2 curtas) e 1 astetasco

#21. Agrupamento dos espínulos na margem dorsal/externa do primeiro segmento

do endópodo da A2 (L = 2; CI = 100; RI = 100)

1. não ornamentado com espínulos

2. 1 fileira de espínulos

3. 1 grupo (patch) de espínulos (cerca de 15)

#22. Número de fileiras de espínulos na margem posterior do segundo segmento do

endópodo da Md (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. 2 fileiras, sendo 1 subterminal e 1 na margem externa medial

2. 3 fileiras, sendo 1 subterminal, 1 na margem externa medial e 1 na margem

externa distal

#23. Espínulos na região distal das setas do artrito precoxal da Mxl (L = 3; CI = 33;

RI = 33)

1. ausentes

2. presentes

#24. Número de setas do exópodo na Mxl (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. portando 6 setas

2. portando 5 setas

#25. Espínulos na face anterior exópodo da Mxl (L = 2; CI = 50; RI = 50)

1. ausentes

2. presentes

#26. Número total de setas na margem distal do endópodo na Mxl (L = 2; CI = 100;

RI = 100)

1. portando 8 setas

2. portando 7 setas

3. portando 5 setas



#27. Número de setas no endito precoxal proximal da Mx (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. com 5 setas

2. com 4 setas

#28. Espínulos entre o primeiro e o segundo enditos coxais da coxa do Mxp (L = 1;

CI = 100; RI = 100)

1. ausentes

2. presentes

#29. Espínulos na face anterior do segundo endito coxal, adjacente ao grupo de

setas do Mxp (L = 2; CI = 50; RI = 85)

1. ausentes

2. presentes

#30. Sétulas entre os grupos de setas do primeiro e segundo enditos coxais do Mxp

(L = 2; CI = 50; RI = 85)

1. ausentes

2. presentes

#31. Número de setas na margem medial da base no Mxp (L = 2; CI = 50; RI = 85)

1. com 3 setas na margem medial

2. com 2 setas na margem medial

#32. Sétulas na margem proximal anterior externa da base na P1 (L = 1; CI = 100; RI

= 100)

1. ausentes

2. presentes

#33. Distribuição das setas no Enp-2 da P1 (L = 12; CI = 50; RI = 66)

1. 1,2,3

2. 1,3,2

#34. Fileira de espínulos na superfície posterior do Exp-3 da P1 (L = 4; CI = 75; RI =

88)



1. ausente

2. com 1 fileira

3. com 2 fileiras

#35. Fileira de espínulos na superfície posterior do Enp-2 da P1 (L = 5; CI = 60; RI =

80)

1. ausente

2. com 1 fileira

3. com 2 fileiras

#36. Fileira de espínulos na superfície anterior do Enp-3 da P2 (L = 3; CI = 66; RI =

50)

1. sem espínulos

2. com uma fileira

3. com duas fileiras

#37. Direção do processo da coxa direita na P5 tipo do macho (L = 2; CI = 100; RI =

100)

1. direcionado para região distal externa do apêndice

2. direcionado a região distal interna do apêndice

3. direcionado a região distal externa do apêndice

#38. Tamanho do processo da coxa na P5 direita do macho (L = 4; CI = 50; RI = 80)

1. pequeno (não ultrapassa o próprio comprimento da coxa)

2. com tamanho médio (não alcança metade do comprimento da base)

3. grande (alcançando metade do comprimento da base)

#39. Tamanho da sensila espiniforme presente no ápice do processo da coxa na P5

direita do macho (L = 8; CI = 25; RI = 45)

1. pequena (menor que a sensila da coxa esquerda)

2. grande (com tamanho similar à sensila da coxa esquerda)

3. grande (maior que a sensila da coxa esquerda)

#40. Expansão na porção proximal interna da coxa da P5 direita do macho (L = 2; CI

= 100; RI = 100)



1. ausente

2. presente não alcançando a base da perna esquerda

3. alcançando a base da perna esquerda (forma protuberância digitiforme)

#41. Processo mais ou menos lobado na base ou Exp-1 da P5 direita do macho (L =

1; CI = 100; RI = 100)

1. ausente

2. presente

#42. Processo mais ou menos lobado na base da P5 direita do macho (L = 2; CI =

50; RI = 66)

1. ausente

2. presente

#43. Ornamentação da base da P5 direita do macho (L = 5; CI = 40; RI = 57)

1. sem ornamentação

2. ornamentada com uma lamela semicircular na margem interna

3. ornamentada com espínulos ou tubérculos

#44. Dobra oblíqua com tubérculos da superfície posterior da base da P5 direita do

macho (L = 3; CI = 33; RI = 71)

1. ausente

2. presente

#45. Presença e formato da expansão fortemente esclerotizada no Exp-1 da P5

direita do macho (L = 3; CI = 66; RI = 85)

1. ausente

2. de formato digitiforme

3. de formato triangular

#46. Comprimento da expansão fortemente esclerotizada no primeiro segmento do

exópodo da P5 direita do macho (L = 2; CI = 100; RI = 100)

1. muito curta (menor que o comprimento do endopodito), inserida paralelamente ao

segmento

2. de comprimento mediano (semelhante ao comprimento do endopodito) e inserida



paralelamente ao segmento

3. longa (maior que o comprimento do endopodito) e de inserção diagonal a

perpendicular ao segmento

#47. Processo mais ou menos lobado no Exp-1 da P5 direita do macho (L = 3; CI =

33; RI = 0)

1. ausente

2. presente

#48. Forma do processo mais ou menos lobado na base ou Exp-1 da P5 direita do

macho (L = 5; CI = 80; RI = 0)

1. alongado, apresentando um alargamento na sua margem medial externa (porção

mais larga do processo) e extremidade arredonda

2. achatado, assemelhando-se a uma pinça, de comprimento desigual, sendo a

extremidade direita a mais longa, com extremidade arredondada

3. alongado, mais comprido que largo, apresentando uma constrição na superfície

posterior e com extremidade arredondada

4. em forma de uma lâmina, mais larga que comprida, com extermidade

arredondada

5. achatado, em forma de uma espátula, com extremidade arredondada e

apresentando uma expansão na região mediana da sua margem interna

#49. Tamanho do espinho do Exp-2 da P5 direita do macho (L = 6; CI = 50; RI = 25)

1. alcança o final do segundo segmento

2. não alcança o primeiro terço do comprimento da garra terminal

3. não ultrapassa o primeiro terço do comprimento da garra terminal

4. ultrapassa o primeiro terço do comprimento da garra terminal

#50. Presença de espínulos no espinho lateral do Exp-2 da P5 direita do macho (L =

5; CI = 50; RI = 25)

1. ausentes

2. presentes

#51. Torção da garra terminal da P5 direita do macho (L = 1; CI = 100; RI = 100)

1. em 1 plano



2. em mais de 1 plano

#52. Número de segmentos do Enp da P5 direita do macho (L = 3; CI = 66; RI = 85)

1. 2 segmentos, com sutura completa (completamente separados)

2. 2 segmentos, com sutura incompleta (fusão parcial)

3. 1 segmento

#53. Tamanho do Enp da P5 direita do macho (L = 6; CI = 50; RI = 25)

1. semelhante ou menor que o Exp-1 da P5 direita e que o Enp da P5 esquerda

2. menor que o Exp-1 da P5 direita e maior que o Enp da P5 esquerda

3. maior que o Exp-1 da P5 direita, porém menor o Enp da P5 esquerda

4. maior que o Exp-1 da P5 direita e semelhante ou maior que o Enp da P5

esquerda

#54. Processo cônico da coxa da P5 esquerda do macho (L = 7; CI = 42; RI = 33)

1. ausente

2. com um processo cônico pequeno (menor que o da coxa direita)

3. com um processo cônico grande, porém menor que o da coxa direita

4. com um processo cônico grande (maior que o da coxa direita)

#55. Direção do processo da coxa esquerda na P5 do macho (L = 4; CI = 50; RI =

66)

1. direcionado a região distal do apêndice

2. direcionado a região distal externa do apêndice

#56. Tipo de sensila na extremidade do processo cônico na P5 esquerda do macho

(L = 5; CI = 20; RI = 20)

1. com sensila aguda e delgada

2. com sensila aguda e forte

#57. Ornamentação da base da P5 esquerda do macho (L = 4; CI = 50; RI = 66)

1. sem ornamentação

2. ornamentada com uma lamela semicircular na margem interna

3. ornamentada com espínulos ou tubérculos



#58. Distribuição da ornamentação da superfície interna da base da P5 esquerda do

macho (L = 2; CI = 100; RI = 100)

1. não forma grupos

2. formando grupos de número, forma e tamanho semelhantes

3. formando grupos de diferentes número, forma e tamanho (pelo menos um

agrupamento numeroso e outros com menos que a metade do número do primeiro)

#59. Distribuição dos túberculos na base da P5 esquerda comparada à da direita do

macho (L = 3; CI = 100; RI = 100)

1. semelhantes e pequenos

2. diferentes com o esquerdo grande e o direito pequeno

3. semelhantes aos da P5 direita

4. diferentes da P5 direita

#60. Tamanho do Exp-1 em relação ao Exp-2 da P5 esquerda do macho (L = 5; CI =

40; RI = 25)

1. com comprimento menor que o segundo segmento (menos que o dobro)

2. com comprimento maior que o segundo segmento (menos que o dobro)

3. com comprimento maior que o segundo segmento (quase o dobro)

#61. Ornamentação do processo do Exp-2 da P5 esquerda do macho (L = 4; CI =

75; RI = 90)

1. ausente

2. composta de dentículos pequenos e pouco numerosos

3. composta de dentículos pequenos e numerosos

4. composta de dentículos grandes e pouco numerosos

#62. Comprimento da seta espinhosa do Exp-2 da P5 esquerda do macho (L = 7; CI

= 28; RI = 44)

1. não alcança além do processo digitiforme

2. alcança além do processo digitiforme (menos que o dobro)

3. alcança muito além (o dobro ou mais) do processo digitiforme

#63. Número de segmentos do Enp da P5 esquerda no macho (L = 1; CI = 100; RI =

100)



1. com 2 segmentos

2. com 1 segmento

#64. Sutura do Enp da P5 esquerda do macho (L = 2; CI = 100; RI = 100)

1. completa

2. incompleta

3. ausente

#65. Sutura entre o Th4 e Th5 da fêmea (L = 4; CI = 25; RI = 40)

1. incompleta

2. completa e pouco definida

3. completa e bem definida

#66. Simetria das asas laterais da fêmea (L = 6; CI = 50; RI = 72)

1. sem asas laterais

2. simétricas

3. levemente assimétricas

4. assimétricas

#67. Lobos das asas laterais no quinto segmento da fêmea (L = 4; CI = 75; RI = 92)

1. com um par de lobos

2. com o lobo ventral presente (esquerdo ou direito) e no lugar dos lobos dorsais há

apenas as sensilas

3. bilobadas

4. asas limitadas a uma expansão lateral e contínua com a margem posterior do

quinto segmento

#68. Direção da asa lateral esquerda do quinto segmento torácico da fêmea (L = 5;

CI = 40; RI = 57)

1. direcionada posteriormente

2. direcionada posterolateralmente

3. direcionada posterolateralmente a lateralmente

4. direcionada lateralmente

#69. Direção da asa lateral direita do quinto segmento torácico da fêmea (L = 8; CI =



37; RI = 61)

1. direcionada posteriormente

2. direcionada posterolateralmente

3. direcionada posterolateralmente a lateralmente

4. direcionada lateralmente

#70. Simetria do segmento genital da fêmea (L = 2; CI = 50; RI = 50)

1. simétrico

2. assimétrico

#71. Presença de expansões no segmento genital da fêmea (L = 2; CI = 50; RI = 50)

1. sem expansões (percebendo-se apenas um dilatação na região proximal)

2. com expansões

#72. Presença e forma da expansão do lado esquerdo do segmento genital da

fêmea (L = 2; CI = 50; RI = 50)

1. arredondada

2. cônica

3. cilíndrica

#73. Presença e forma da expansão do lado direito do segmento genital da fêmea (L

= 5; CI = 80; RI = 50)

1. arredondada

2. proximalmente se assemelha a uma corcunda

3. em forma cônica

4. achatada, em forma de folha, com a porção distal afunilada

5. alongada, digitiforme

#74. Tamanho da expansão do lado direito do segmento genital da fêmea (L = 8; CI

= 50; RI = 55)

1. não alcançando a metade do comprimento do segmento genital

2. alcançando metade do comprimento do segmento genital

3. ultrapassando a metade do comprimento do segmento genital

4. alcançando quase o final do segmento genital

5. alcançando o final do urossomo



#75. Direção da expansão do lado direito do segmento genital da fêmea (L = 4; CI =

50; RI = 60)

1. direcionada posteriormente

2. direcionada posterolateralmente

3. direcionada lateralmente

#76. Tamanho do processo cônico da coxa da P5 da fêmea (L = 8; CI = 25; RI = 14)

1. não alcança o final da porção distal da coxa

2. alcança a porção distal da coxa

3. ultrapassa o comprimento da coxa

#77. Tamanho da sensila espiniforme na coxa da P5 da fêmea (L = 2; CI = 50; RI =

75)

1. pequena

2. grande

#78. Espinho lateral no Exp-2 na P5 da fêmea (L = 3; CI = 33; RI = 60)

1. ausente

2. presente

#79. Tamanho relativo da seta lateral do Exp-3 da P5 da fêmea (L = 5; CI = 40; RI =

25)

1. muito curta, não alcançando além do primeiro terço do comprimento da seta

medial

2. curta, não alcançando além da metade do comprimento da seta medial

3. longa, alcançando além da metade do comprimento da seta medial

#80. Comprimento do Enp da P5 da fêmea (L = 9; CI = 33; RI = 45)

1. reduzido (menor que primeiro segmento do exópodo)

2. médio, ultrapassando metade do primeiro segmento do exópodo

3. longo, quase alcançando o final do primeiro segmento do exópodo

4. longo (tão ou mais longo que o primeiro segmento do exópodo)
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