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Sinopse 

Sinopse: 

Diversas larvas de Chironomidae foram encontradas associadas às esponjas de água 
doce. Foram descritas 12 espécies novas pertencentes aos gêneros Xenochironomus e 
Oukuriella. Como também foi proposta a hipótese de parentesco entre as espécies de 
Oukuriella e a monofilia do grupo é confirmada. 
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“Sem a taxonomia para dar forma aos tijolos e a sistemática para nos dizer como 
colocá-los juntos, os pilares das ciências naturais se transformam num quebra-cabeça 
sem sentido”. 

Robert M. May 
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Resumo 
 
Os primeiros registros da associação entre Chironomidae e esponjas datam do inicio do 

século XX com Xenochironomus Kieffer e Demeijerea Kruseman na América do Norte. 

Desde então, poucas espécies desses gêneros foram descritas e somente nos últimos seis 

anos, espécies de outro gênero, Oukuriella Epler, foram relatadas como habitantes de 

esponjas de água doce, na região Neotropical. Neste trabalho, apresentamos uma revisão 

do conhecimento sobre Chironomidae em esponjas de água doce e adicionamos novas 

informações taxonômicas e ecológicas sobre esses insetos. No Brasil, até o momento, 

apenas dois gêneros foram observados em associação com esponjas de água doce, 

Xenochironomus e Oukuriella. O primeiro gênero tem distribuição mundial e 

apresentava diversas espécies com descrições deficientes, sendo que algumas delas 

nunca haviam sido ilustradas. Nesse estudo, foi feita uma revisão das espécies 

reconhecidas nesse gênero, incluindo redescrições de algumas delas e a descrição de 

seis espécies novas* (Xenochironomus etiopensis sp. n., X. amazonensis sp. n., X. grini 

sp. n., X. mendesi sp. n., X. alaidae sp. n. e X. martini sp. n.). Oukuriella apresenta 

espécies com larvas associadas a esponjas ou a troncos e, foi coletado com freqüência 

durante o desenvolvimento desse estudo. Como resultado, seis espécies novas* desse 

gênero foram descritas para o Brasil (Oukuriella matogrossensis sp. n., O. digita sp. n., 

O. minima sp. n., O. baiana sp. n., O. rimamplusa sp. n., O. pinhoi sp. n.). Como 

algumas das espécies descritas apresentaram larvas associadas a esponjas de água doce, 

foi realizada uma análise filogenética para testar a hipótese que espécies que habitam 

esponjas comporiam um grupo monofilético. As espécies cujas larvas habitam esponjas 

foram agrupadas, entretanto, permanecem ainda vários desafios para compreendermos 

melhor as relações entre as espécies desse gênero. Entre esses desafios, podemos citar a 

falta de conhecimento sobre todos os estágios de vida, em especial dos imaturos, e a 

dificuldade de obtenção dos espécimes e de determinar a associação com esponjas, uma 

vez que a criação desses imaturos em condições de laboratório é difícil. 

 

 

 
* As espécies novas referidas nesta tese não são válidas do ponto de vista do Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica artigo 8, e não devem de forma alguma serem citadas.  
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Abstract 
 
 
The first reports of Chironomidae in sponges date from the beginning of the 20th 

century, beginning with Xenochironomus Kieffer and Demeijerea Kruseman in North 

America. Since then, few species in these genera have been described and it was not 

until 2004 that a species in another genus (Oukuriella Epler) was reported as having 

larvae living in freshwater sponges in the Neotropical region. In this study, we review 

current knowledge of Chironomidae in freshwater sponges and add new taxonomic and 

ecological information on these insects. In Brazil, only two genera have so far been 

observed in association with freshwater sponges: Xenochironomus and Oukuriella. The 

first of these genera has a world-wide distribution and had many species with deficient 

descriptions, with some of the species never having been illustrated. In this study, a 

revision of the recognized species in this genus was made, including re-description of 

several species and the description of six new species* (X. etiopensis sp. n., X. 

amazonensis sp. n., X. grini sp. n., X. mendesi sp. n., X. alaidae sp. n., X. martini sp. n.). 

Oukuriella has species with larvae associated with the sponges or with logs, and this 

genus was collected frequently during the course of this study. As a result, six new 

species* in this genus are described for Brazil (O. matogrossensis sp. n., O. digita sp. n., 

O. minima sp. n., O. baiana sp. n., O. rimamplusa sp. n., O. pinhoi sp. n.). Since some 

of the described species had larvae associated with freshwater sponges, a phylogenetic 

analysis was carried out to test the hypothesis that species that inhabit sponges 

constitute a monophyletic group. The species whose larvae inhabit sponges were 

grouped together, but challenges still remain to better understand the relations among 

the species in this genus. Among these challenges are the lack of knowledge of all life-

history stages, especially the immatures, and the difficulty of obtaining specimens and 

determining the association with sponges because rearing the immatures under 

laboratory conditions is difficult. 

 

 

* The new species treated in this thesis are not in accordance with the International Code of Zoological 
Nomenclature Article 8 and should not be cited as such. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

1 - Introdução 

 

Chironomidae é a maior e mais freqüente família de insetos aquáticos (Pinder, 

1986; Cranston, 1995) em ambientes de água doce. Onze subfamílias são reconhecidas 

atualmente: Aphroteniinae, Buchonomyiinae, Chilenomyiinae, Chironominae, 

Diamesinae, Orthocladiinae, Podonominae, Prodiamesinae, Tanypodinae, 

Telmatogetoninae e Usambaromyiinae. Todas as subfamílias, exceto Usambaromyiinae, 

têm sido documentadas na região Neotropical (Spies & Reiss, 1996).  

As subfamílias Orthocladiinae e Chironominae são as mais diversas tanto em 

número total de gêneros quanto em número de espécies, e estão presentes em todas as 

regiões biogeográficas incluindo Antártica. A subfamília Chironominae pode ser 

subdividida em três tribos, Chironomini, Pseudochironomini e Tanytarsini, todas 

registradas para a região Neotropical inclusive para o Brasil. 

Chironomidae são insetos holometábolos que apresentam quatro fases distintas 

durante o seu ciclo de vida: ovo, larva, pupa e imago (adulto). A maior parte do seu 

ciclo de vida é gasto na fase larval (Oliver, 1971), que varia de menos de duas semanas 

a vários anos, dependendo da espécie e condições ambientais (Coffman & Ferrington 

1996). 

As larvas vivem em água doce, ambiente marinho e ambientes terrestres, podendo 

ser de vida livre, parasitas ou mesmo simbiontes (Pinder, 1995; Tokeshi, 1995), dentre 

estas, estão as associadas à esponjas de água doce (Lipina, 1927; Pagast, 1934; Steffan, 

1967; Roback, 1968) 

Os primeiros registros de Chironomidae em esponjas datam do inicio do século 

XX com Xenochironomus Kieffer e Demeijerea Kruseman na América do Norte. Desde 

então, poucas espécies desses gêneros foram descritas e somente nos últimos seis anos, 

espécies de outro gênero, Oukuriella Epler, foram relatadas como tendo suas larvas 

vivendo em esponjas de água doce na região Neotropical (Roque et al. 2004, 2007).  

Entre os gêneros associados a esponjas, o mais rico em espécies é 

Xenochironomus, seguido por Oukuriella, entretanto esforços adicionais de coleta na 

região Neotropical podem modificar este quadro, uma vez que este gênero parece ter 

sofrido irradiação na região. Os trabalhos apresentados nos Capítulos 2 e 3 desta tese 
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evidenciam que Xenochironomus e Oukuriella provavelmente tenham muitas espécies 

ainda não descritas, uma vez que em mais de 22 localidades amostradas em dez estados 

brasileiros foram encontradas nove espécies novas e a ampliação da área de ocorrência 

de outras espécies. Assim como para a maioria dos Chironomidae no mundo, a falta de 

conhecimento sobre os diferentes estágios de vida ainda é uma grande dificuldade nos 

estudos taxonômicos, dificultando a compreensão da distribuição biogeográfica, 

relações filogenéticos e a importância ecológica para a conservação. 

 

2 – Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta tese é incrementar o conhecimento sobre Chironomidae 

associados à esponjas de água doce, com ênfase nas espécies neotropicais, integrando 

informações taxonômicas, filogenéticas e ecológicas.  

2.2. Objetivos específicos 

• Revisar a história do conhecimento sobre Chironomidae associados à esponjas 

de água doce no âmbito mundial; 

• Revisar o gênero Xenochironomus, baseado nos tipos nominais, incluindo 

descrições de espécies novas e elaboração de chaves de identificação dos 

estágios de larva, pupa e adultos de espécies de Xenochironomus incluídas na 

revisão; 

• Avaliar as relações filogenéticas entre as espécies de Oukuriella, para testar a 

monofilia do gênero e testar a monofilia do grupo de espécies com associações 

em esponjas de água doce, incluindo descrições de espécies novas. 

 

 

3 – Metodologia e Nomenclatura 

 

O material coletado foi montado entre lâminas e lamínula para microscopia em 

Euparal® como meio de imersão, conforme os procedimentos indicados por Sæther 

(1969). A terminologia segue Sæther (1980, ver Quadro I para a lista de proporções 

usadas nas descrições) e Langton (1994). As medidas foram tomadas de acordo com os 
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métodos sugeridos por Sæther (1968) e Schlee (1966). As medidas são dadas com 

variação encontrada, seguida pela média aritmética quando quatro ou mais espécimes 

foram medidos, o número de espécimes medidos esta indicado no início de cada 

descrição entre parênteses. As figuras 1 a 5 indicam as estruturas que foram utilizadas 

para as descrições. 

Os holótipos e parátipos das espécies brasileiras serão depositados na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e no Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) exceto os espécimes que pertencem à 

Zoologische Staatssammlung München (ZSM), Munique, Alemanha.  

 

Lista de abreviações 

UFSCar: Laboratório de Entomologia Aquática da Universidade Federal de São Carlos, 

São Carlos, Brasil. 

ZSM: Zoologische Staatssammlung München, Munique, Alemanha. 

SMNH: Swedish Museum of Natural History, Estocolmo, Suécia. 

BMNH: British Museum of Natural History, Londres, Inglaterra. 

UMGD – The University of Melbourne, Genetics Department, Melbourne, Austrália. 

INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Invertebrados, 

Manaus, Brasil. 
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Quadro 1 – Lista de proporções usadas nas descrições. 

Abreviações Nome Descrição 

AR Razão antenal Comprimento do último flagelômero antenal dividido 
pela combinação do comprimento dos flagelômeros 
proximais. 

BV Beinverhältnisse Soma do comprimento do fêmur (Fe), tíbia (Ti) e 
basitarso (ta1) dividido pela soma do comprimento dos 
demais tarsômeros (ta2, ta3, ta4 e ta5) 

HR Razão do 
hipopígio. 

Comprimento do gonocoxito dividido pelo comprimento 
do gonóstilo. 

HV Valor hipopigial Comprimento total dividido pelo comprimento do 
gonóstilo multiplicado por 10. 

LR Razão da perna Comprimento do basitarso (ta1) dividido pelo 
comprimento da tíbia (Ti) 

SV Schenkel-
Schiene-
Verhältnisse 

Combinação do comprimento do fêmur (Fe) e tíbia (Ti) 
dividido pelo comprimento do basitarso (ta1) 

VR Razão venação 
(asa) 

Comprimento da Cubital (Cu) dividida pelo 
comprimento da Media (M) 

 

 

 

 

 



 

Te 
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Figura 1 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer), macho adulto. A – Cabeça. Legendas: 

T: Setas temporais, Pa1-5: palpômeros 1 – 5. B – CP: bomba cibarial, Te: Tentório, St: 

Estipe. C – Tórax. Legendas: Ac: Setas acrosticais, Dc: Setas dorsocentrais, Pa: Setas 

prealares, Scts: Setas escutelares.  

 
 
 

 
 
Fig. 2 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer). Asa. Legendas: B: Brachiolum, Sq: 

Squama, H: Humeral, C: Costa, Sc: Subcosta, M: Media, R: Rádio, R1: primeiro ramo 

da veia radial, R2+3: fusão  dos ramos radiais R2 e R3, R4+5: Fusão dos ramos radiais R4 e 

R5, M1+2: fusão dos ramos da Media M1 e M2, Cu: Cubital, M3+4: ramo anterior da 

bifurcação da Cubital, Cu1: ramo posterior da bifurcação da Cubital, Al: Alula, An: veia 

anal ou Anal, PCu: Postcubitus (ou Pós-Cubital).  
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Fig. 3 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer) hipopígio do macho adulto. A – Vista 

dorsal do tergito IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo 

esquerdos. Legendas: ATB: Bandas no tergito IX, SM: Setas medianas, AnP: Ponta 

anal, Gx: Gonocoxito, Gs: Gonóstilo. B – Hipopígio com ponta anal e tergito IX 

removidos, vista dorsal a esquerda e vista ventral a direita. Legendas: TSa: 

Esternapódema transverso, Pha: Falapódema, Vs:Volsela superior, Vi: Volsela inferior. 
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Fig. 4 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer) Pupa. A – Apótoma frontal. B –Tórax. 

Legendas: Dc 1 – 4: Setas dorsocentrais 1 – 4, MAps: Seta antepronotal mediana, LAps: 

Seta antepronotal lateral, Ab: Anel basal, Pc: Setas precorneais. C – Anel basal. D – 

Detalhe de grânulos no cefalotórax. E – Tergitos I – VI. F – Tergitos VII – VIII e lobo 

anal. Legendas: TI – VIII: Tergitos de I a VIII, SL: Setas laterais, ST: Setas teniadas, 

LA: Lobo anal, Fr: Franja do lobo anal.  
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Fig. 5 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer). Larva: A – Antena, Legendas: I – V: 

Segmentos da antena (flagelômeros), RO: Órgão anelar, St: Estilo, L: Lâmina antenal, 

LA: Lâmina acessória. B – Mandíbula, Legendas: Ap: ápice da mandíbula, Di: dentes 

internos, Si: Senta interna, Ssd: Seta subdental. C, Esclerito labral 1 e esclerito labral 2, 

Legendas: Sl1: Esclerito labral 1, Sl2: Esclerito labral 2. D – Mento, Legendas: DM: 

Dente mediano, DL: Dentes laterais, PV: Placas ventromentais, Ssd: Seta subdental. E – 

Labro epifaríngeo, detalhe do esclerito labral 2 e  “escova”, Legendas: SE: Setas da 

“escova”, Esc: “escova”. 

 
 
4. Organização dos Resultados 
 

A tese está organizada em três capítulos e dois anexos que são produtos do 

doutorado desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos. 

O Capítulo 1 apresenta o estado da arte do conhecimento de Chironomidae 

associados à esponjas de água doce no âmbito mundial.  

O Capítulo 2 consiste na revisão do gênero Xenochironomus com a descrição de 

seis espécies novas para a ciência. 

8 
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O Capítulo 3 consiste no estudo da filogenia do gênero Oukuriella, visando 

testar a monofilia do gênero, e a monofilia do grupo de espécies que vivem em 

associações em esponjas de água doce, e a descrição de seis espécies novas para a 

ciência. 

Os anexos contem os artigos publicados durante o desenvolvimento desta tese, 

incluindo dados levantados durante o doutoramento. O anexo I se refere a descrição do 

adulto macho de Oukuriella antonioi Fusari, Roque & Hamada e, no anexo II, larva, 

pupa e adultos de Oukuriella pesae Fusari, Roque & Hamada foram descritos.   
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Capítulo 1: Chironomidae em esponjas de água doce: Onde estamos no iceberg de 

conhecimento? 

 

1.1 – Introdução 

Pouco é conhecido sobre a biodiversidade do mundo (Convention of Biological 

Diversity – http://www.cbd.int; Millenium Ecosystem Assessment - Biodiversity, 

2005). Parte deste problema se deve ao fato de mais de 70% desta biodiversidade ser 

composta por insetos ainda não descritos cientificamente (Stork, 2007). Nas palavras de 

Edward O. Wilson “Ainda estamos no topo do iceberg do conhecimento da 

biodiversidade”. Revisões indicam que o conhecimento é bastante desbalanceado entre 

os grupos taxonômicos e as regiões tropicais representam aquelas mais carentes de 

informações (Lewinson & Prado, 2003). No caso de insetos aquáticos, o quadro não é 

diferente. Um recente volume especial da revista Hydrobiologia (Balian et al., 2008) 

chama a atenção para a carência de dados em todos os grupos taxonômicos. Táxons que 

vivem em hábitats particulares, de difícil acesso ou que apresentam interações e ciclos 

de vida complexos são, geralmente, aqueles menos estudados e com prioridade de 

conhecimento visando estratégias de conservação (Samways, 1995). Um dos grupos, 

cujo conhecimento se encontra totalmente fragmentado dificultando sínteses e 

amadurecimento de discussões sobre biogeografia, sistemática e conservação, são os 

insetos que vivem em esponjas de água doce.   

Insetos que habitam esponjas têm sido relatados por diversos autores (Pennak, 

1953; Roback, 1963, 1968; Steffan, 1967; Matteson & Jacobi, 1980). Três ordens de 

insetos já foram registradas com associados à esponjas: Neuroptera, Trichoptera e 

Diptera.  

A família Sisyridae (Neuroptera) é a única considerada aquática desta ordem, e 

suas larvas são dependentes de esponjas de água doce, fato no qual resulta seu nome 

popular em inglês “spongilla flies” (Old, 1932; Brown, 1952; Parfin & Gurney, 1956). 

Essa família tem ampla distribuição e contem seis gêneros. Flint (2006) listou 30 

espécies com ocorrência na América do Norte, Central e América do Sul. As larvas 

possuem estruturais bucais adaptadas para sugar e se alimentam de fluídos das esponjas; 

os estágios de ovo, pupa e adultos são terrestres. 

Na Ordem Trichoptera, Krecker (1920) observou que larvas de Rhyacophilidae 

poderiam atuar como agentes de dispersão de Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759), uma 
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vez que seus casulos são formados parcialmente ou inteiramente por espículas da 

esponjas. Roback (1968) observou espículas no trato digestivo de Athripsodes sp. 

(Leptoceridae), e Lehmkuhl (1970) confirmou que larvas deste gênero se alimentavam 

de tecidos de Meyenia mülleri (Lieberkuhn, 1856), ingerindo inclusive as espículas. 

Estudos recentes confirmam este comportamento; por exemplo, as larvas de 

Taraxitrichia amazonensis (Hidroptilidae) em Pes & Hamada (2003) e Ceraclea fulva 

(Leptoceridae) em Corallini & Gaino (2001, 2003) utilizando as esponjas como abrigo, 

alimentação e construção dos casulos. 

Dentre os Diptera, apenas representantes da família Chironomidae têm sido 

registrados em esponjas. Os primeiros registros de Chironomidae em esponjas datam do 

inicio do século XX com Xenochironomus Kieffer e Demeijerea Kruseman na América 

do Norte. Desde então, poucas espécies desses gêneros foram descritas e somente nos 

últimos seis anos, espécies de outro gênero, Oukuriella Epler, foram relatadas como 

tendo suas larvas vivendo em esponjas de água doce na região Neotropical (Roque et al. 

2004, 2007). Após um compilado de dados disponíveis até 2006 para o Brasil (Roque et 

al. 2010) destaca a necessidade de ampliação do esforço amostral no Brasil.  

 Neste trabalho, apresentamos uma revisão de estudos sobre Chironomidae em 

esponjas de água doce no mundo e adicionamos novas informações taxonômicas e 

ecológicas de espécies decorrentes de recentes esforços de coleta no Brasil, atualizando 

os dados apresentados em Roque et al. (2010). As diferentes seções do trabalho 

fornecem um quadro geral sobre o nível de conhecimento taxonômico, sistemático, 

ecológico e bionômico das espécies de Chironomidae que vivem em esponjas. 

 

1.1.2 – Chironomidae em esponjas no mundo 

Ocorrências de Chironomidae em esponjas são reportadas em todas as regiões 

zoogeográficas, exceto Antártida. Diversos registros, com a maioria referente à América 

do Norte, relatam a ocorrência de Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) associada 

às esponjas (Quadro 1.1). Na Austrália, Cranston (1996) indica uma rica fauna de 

Chironomidae associada à esponjas, ainda não descrita formalmente. Para o Brasil, 

Roque & Trivinho-Strixino (2005) descreveram as larvas de X. ceciliae associadas a 

esponjas no Rio Paraná (Quadro 1.1) e nesta tese, no Capítulo 2, são adicionadas novos 

registros e espécies. Na África, duas espécies do gênero são registradas para região, X. 

ugandae (Goetghebuer, 1936) e X. trisetosus (Kieffer, 1922); porém, como não são 
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conhecidas as larvas, não existe garantia de que suas larvas estejam associadas a 

esponjas. A mesma situação ocorre para as espécies X. flaviventris (Kieffer, 1921), X. 

longicrus (Kieffer, 1921), X. trochanteratus (Thomson, 1969), X. nigricaudus 

Hashimoto, 1981, X. lacertus Dutta & Chaudhuri, 1995 e X. tuberosus Wang, 2000, que 

são descritas para a Região Oriental (Kieffer, 1921, Hashimoto et al., 1981, Dutta & 

Chaudhuri, 1995 e Wang, 2000). Uma exceção é X. canterburyensis (Freeman, 1959), 

registrada para Nova Zelândia, pois as larvas são encontradas associadas ao bivalve 

Hyridella menziesi (Gray, 1843). 

Outro gênero comumente citado associado às esponjas é Demeijerea (Pinder & 

Reiss, 1983, Cranston, 1996, Epler, 2001). Porém somente o estudo realizado por 

Roback (1968) verificou o conteúdo estomacal das larvas e os hábitos alimentares e não 

existem estudos posteriores.  

O gênero Oukuriella possui distribuição Neotropical e somente as larvas de O. 

epleri Messias & Fittkau, 1997 e O. pesae Fusari, Roque & Hamada, 2009 são 

reconhecidas como habitantes de esponjas (Roque et al., 2004, 2007; Fusari et al., 

2009). 

A maioria dos trabalhos reportam os Chironomidae no nível genérico ou mesmo 

morfótipos e não há identificação das esponjas. Enquanto, praticamente não existem 

estudos ecológicos e estabelecimento das relações existentes. 
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Quadro 1.1 – Lista de espécies de Chironomidae (Diptera) associadas à esponjas 

de água doce. 

 
Espécie de Chironomidae Esponjas Localização Referência  

Xenochironomus 

xenolabis (Kieffer) 

Spongilla lacustris 

(Linnaeus, 1759) 

Europa Lipina (1927), 

Pagast (1934) 

Xenochironomus 

xenolabis (Kieffer) 

Porifera: Spongillidae Canadá Steffan (1967) 

Xenochironomus 

xenolabis (Kieffer) 

Demeijerea rufipes 

(Linnaeus) 

Eunapius fragilis 

(Leidy, 1851) 

América do 

Norte 

Roback (1968) 

Chironomidae ? Spongilla lacustris  New Hampshire 

- EUA 

Gilbert & Allen 

(1973) 

Xenochironomus 

canterburyensis 

(Freeman) 

Hyridella menziesi 

(Gray)  

(Bivalvia: 

Lamellibranchia) 

Nova Zelândia Forsyth & 

McCallum (1978) 

Forsyth (1979) 

Chironomidae ? Spongilla lacustris  Wisconsin - 

EUA 

Matteson & Jacobi 

(1980) 

Xenochironomus spp. Porifera: ? Austrália Cranston, 1996 

Xenochironomus spp. Porifera: ? Carolina do 

Norte, 

Carolina do 

Sul e Norte da 

Flórida - EUA 

Epler, 2001 

Xenochironomus 

xenolabis (Kieffer) 

Spongilla sp Rússia Belyanina & 

Durnova (2002) 

Xenochironomus ceciliae 

Roque & Trivinho-

Strixinho 

Oncosclera navicella 

(Carter, 1881) 

Corvospongilla seckti 

Bonetto & Ezcurra de 

Drago, 1966  

 

MS/SP – Brasil  Roque & Trivinho-

Strixino (2005) 

Oukuriella epleri Messias Metania spinata Carter, AM – Brasil  Roque et al. (2004, 
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& Fittkau 1881 2007) 

Oukuriella antonioi 

Fusari, Roque & Hamada 

Oncosclera navicella 

(Carter, 1881) 

Corvospongilla seckti 

Bonetto & Ezcurra de 

Drago, 1966  

Trochospongilla repens 

Hinde, 1888 

Uruguaya corallioides 

(Bowerbank, 1863) 

MS/SP – Brasil  Fusari et al. 2008 

Chironomini sp 1 – 

Complexo 

Stenochironomus 

Oncosclera navicella 

Corvospongilla seckti   

Trochospongilla repens  

Uruguaya corallioides 

MS/SP – Brasil  Fusari et al. 2008 

Oukuriella pesae Fusari, 

Roque & Hamada 

Oncosclera navicella  PA – Brasil  Fusari et al. 2009 
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1.2 – Área de Coleta 

Em 2006, iniciou-se um amplo trabalho de levantamento de espécies de 

Chironomidae em esponjas no Brasil, vinculado a esta tese, incluindo coletas em dez 

Estados brasileiros como representado na Figura 1.1. Também foram realizadas coletas 

na Bahia, Alagoas e Paraná, porém não obtivemos esponjas nos locais amostrados. A 

maioria das coletas de esponjas foi feita manualmente, observando a ocorrência das 

esponjas em troncos e rochas. Em alguns casos foi necessário o auxílio de 

mergulhadores para coletar as esponjas em profundidades maiores de 5 metros.  

Depois de localizadas e recolhidas, as esponjas foram fixadas em etanol 100% 

para posterior identificação, e em alguns casos levadas vivas para o laboratório e, 

quando possível, foram mantidas em um aquário oxigenado para obtenção dos adultos 

de Chironomidae. As larvas de Chironomidae foram fixadas em etanol e os adultos 

farados coletados foram mantidos vivos em frascos individualizados até a emergência. 

Também foram colocadas armadilhas luminosas nos mesmos locais onde se 

encontravam as colônias de esponjas, para captura de adultos. 

Larvas, pupas e adultos foram montados entre lâminas e lamínulas para 

possibilitar a identificação. Três critérios foram usados para analisar a relação ecológica 

entre larvas de Chironomidae e esponjas de água doce: 1) conteúdo estomacal, 2) 

morfologia ou adaptações morfológicas na cápsula cefálica, 3) a ocorrência das larvas 

nas esponjas. 

Os Chironomidae foram depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus (AM), e no Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo, Brasil. As esponjas de água doce 

foram depositadas no Museu de História Natural da Fundação Zoobotânica (RS) (FZB-

RS)  e na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus (AM), Brasil. 

 



 
 
Figura 1.1 – Localização dos pontos de coleta de esponjas de água doce, amostrados 
durante a realização desse estudo, no Brasil (Para maiores detalhes dos pontos, ver 
Quadro 1.2). 
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1.3 – Resultados  

1.3.1 – Levantamento de espécies de Chironomidae em esponjas provenientes das 

coletas realizadas neste estudo  

Nas áreas amostradas (n = 22, Figura 1.1) foram coletadas 15 espécies de 

esponjas de água doce (Quadro 1.2). Na maioria dos locais, as esponjas foram 

encontradas sob rochas e troncos (Figura 1.2), em rios de baixa ordem, com correnteza e 

alta oxigenação. Somente nos pontos 14 e 17, Pernambuco e São Paulo, em que as 

esponjas foram encontradas em pequenos canais, com enriquecimento orgânico. 

Entretanto, em muitas espécies de esponjas não foi registrado a ocorrência de 

Chironomidae, como ocorreu nos pontos 5, 9, 10, 11, 12 e 13. Nos pontos 14 e 18, 

registraram-se larvas de Chironomidae, porém não apresentaram relação com as 

esponjas. As esponjas de São João da Baliza, em Roraima (Ponto 3) não foram 

identificadas devido à baixa quantidade de material disponível  para a identificação da 

espécie.  



 

 
 

Fig. 1.2 – Aspecto geral das espécies de esponjas coletadas. A – Spongilla spoliata, 
Roraima, Entre Rios, Rio Jatapú, Hidrelétrica de Jatapú. B – Oncosclera spinifera, 
Roraima, Boa Vista, Rio Cauamé. C – Drulia browni, Amazonas, Manaus, Rio Tarumã. 
D – Metania subtilis, Amazonas, Presidente Figueiredo, Recanto da Pantera, Km 20 
AM 010, Igarapé da Onça. E – Drulia uruguayensis, Pará, Rurópolis, Rio Tambor – 
Cachoeira do Grin. F – Oncosclera sp., Santa Catarina, São Joaquim, Rio Pelotas. 

20 
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Quadro 1.2 – Localização dos pontos de coletas, lista das espécies de esponjas 

de água doce e espécies de Chironomidae associadas. * As esponjas de São João da 

Baliza, em Roraima, não foram identificadas devido à baixa quantidade de material 

disponível  para a identificação da espécie.  

 
n° Localização e dados da 

coleta 
Esponjas Espécie de 

Chironomidae 
1 RR, Bonfim, Rio 

Arraia. 
  

Drulia uruguayensis Bonetto 
& Ezcurra de Drago, 1968 

Oukuriella epleri 

2 RR, Boa Vista, Rio Cauamé. D. uruguayensis  
Oncosclera spinifera (Bonetto 
& Ezcurra de Drago, 1973) 

O. epleri 
Ablabesmyia sp. n. 

3 RR, São João da Baliza, 
Sítio São Luis, Igarapé 
Bainha Podre. 

-* O. pesae 

4 RR, Entre Rios, Rio Jatapú, 
Hidrelétrica de Jatapú. 

Spongilla spoliata Volkmer-
Ribeiro & Maciel, 1983  
O. spinifera   

 Xenochironomus sp. 

5 RR, Caracaraí, Rio Branco, 
Cachoeira do Bem Querer.  

Corvospongilla seckti Bonetto 
& Ezcurra de Drago, 1966  
Trochospongilla repens Hinde, 
1888 

- 

6 AM, Presidente Figueiredo, 
BR 174 Km 121. 

Metania subtilis Volkmer-
Ribeiro, 1979  
 

O. epleri 
Xenochironomus grini 
sp. n. 

7 AM, Presidente Figueiredo, 
Recanto da Pantera, Km 20 
AM 010, Igarapé da Onça.  

M. subtilis  O. epleri 

8 AM, Presidente Figueiredo, 
Ramal do Rio Urubuí, Km 
10, Fazenda Marupiara, Rio 
Urubu.  

M. subtilis  O. epleri 

9 AM, Manaus, Rio Tarumã. Drulia browni (Bowerbank, 
1863) 
Trochospongilla paulula 
(Bowerbank, 1863) 

- 

10 PA, Rurópolis, Rio Tambor 
– Cachoeira do Grin. 

D. uruguayensis X. grini sp. n.  

  Eunapius fragilis (Leidy, 
1851) 

- 

  C. seckti  - 
11 PA, Cachoeira Grande, 

Altamira, Rio Iriri. 
Oncosclera navicella (Carter, 
1881) 

- 
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C. seckti  
S. spoliata  

12 PA, Santarém, Ponta de 
Pedra, Rio Tapajós. 

Drulia cristata (Weltner, 
1895) 

- 

13 PA, Alter do Chão, Rio 
Tapajós.  

D. cristata  
D. uruguayensis 

- 

14 PE, Recife. UFRPE E. fragilis - 
15 GO, Alto Paraíso, Fazenda 

São Bento, Rio dos Couros.  
Metania spinata Carter, 1881  O. epleri 

X. mendesi sp. n. 
16 MS, Jupiá, Rio Paraná. O. navicella 

C. seckti 
O. rimamplusa sp. n. 
O. antonioi 
X. ceciliae 

17 SP, São Carlos, Córrego do 
Fazzari – UFSCar. 

Radiospongilla amazonensis 
Volkmer-Ribeiro & Maciel, 
1983  

X. xenolabis  

18 RJ, Macaé, Parque Nacional 
Restinga de Jurubatiba. 

Spongilla sp. - 

19 SC, São Joaquim, Rio 
Pelotas 

Oncosclera sp Oukuriella sp. 
Xenochironomus sp. 

20  RS, Bossoroca, Barra do 
Angico, Rio Piratinin. 

Oncosclera jewelli (Volkmer, 
1963)  
Oncosclera sp 

X. alaidae sp. n.  
X. martini sp. n.  

21 RS, Porto Alegre, Delta do 
Jacuí. 

Corvoheteromeyenia australis 
(Bonetto & Ezcurra, 1966)  

Xenochironomus sp. 

22 RS, Jaquirana, Passo da Ilha, 
Rio Tainhas. 

O. jewelli  Larvas Xenochironomus 
sp 
Larvas Oukuriella sp 
X. mendesi sp. n. 
O. baiana sp. n. 
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Larvas de três gêneros de Chironomidae foram encontradas vivendo em esponjas 

no Brasil (Quadro. 1.2). Com base nos três critérios estabelecidos, as espécies de 

Chironomidae apresentaram características que nos permitem propor uma associação 

com esponjas de água doce. Os gêneros de Chironomidae são:  

 

Xenochironomus Kieffer, 1921  

Xenochironomus xenolabis tem distribuição mundial, sendo observada em 

diversos checklists, em especial na América do Norte e Europa. Ao todo foram 

registradas sete espécies do gênero no Brasil, incluindo X. xenolabis e X. ceciliae. Neste 

estudo, Capítulo 2, são descritas mais cinco espécies desse gênero, incluindo a descrição 

de larvas habitantes de esponjas, de duas espécies. Análise da morfologia larval, como o 

labro estendido e em forma de “escova” e a presença de muitas espículas no conteúdo 

intestinal mostraram que as larvas são prováveis coletor-filtradoras e podem ser 

favorecidas pelo sistema interno de filtragem das esponjas.  

 

Oukuriella Epler, 1986 

Estudos de Roque et al. (2004, 2007) e Fusari et al. (2008, 2009) descrevem a 

ocorrência de larvas Oukuriella em esponjas de água doce, mostrando que pelo menos 

quatro espécies possuem esta associação, duas em esponjas do Rio Paraná, O. antonioi  

e Oukuriella rimamplusa sp. n. que (descrita no Capítulo 3), e duas, O. epleri e O. pesae  

em esponjas da bacia do rio Amazonas e Tapajós. Análise do conteúdo estomacal das 

larvas tem mostrado a presença de material amorfo e espículas de esponjas. Adaptações 

como o desgaste dos dentes do mento (em O. epleri) sugerem que esta relação pode ser 

considerada um caso de parasitismo, porém esta associação é muito controversa, pois as 

larvas de O. pesae possuem a cápsula cefálica afilada e cônica, indicando um hábito 

sugador. É necessário analisar mais larvas para que possamos sugerir os hábitos 

alimentares das espécies. 

 

Ablabesmyia Johannsen, 1905 

 Características morfológicas das larvas coletadas como os palpos maxilares com 

dois segmentos e órgão anelar no final de P1, 1 - 3 garras escuras nos pseudópodes 

posteriores e estruturas do adulto permitem identificá-las como Ablabesmyia. As larvas 

possuem uma série de adaptações morfológicas que sugerem uma relação ecológica 
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com as esponjas, como língula e paralíngula muito reduzidas e pouco esclerotinizadas e 

cabeça fortemente cônica. 

A presença de partículas finas e fragmentos de espículas no conteúdo estomacal 

sugerem que as larvas se alimentam de tecidos das esponjas ou outros animais que 

vivem associados a elas. 

 

1.4 – Discussão 

 

1.4.1 – Conhecimento taxonômico sobre Chironomidae em esponjas 

Até o momento, quatro gêneros de Chironomidae são reconhecidos por 

possuírem espécies associadas a esponjas de água doce. O gênero mais rico em espécies 

é Xenochironomus com 17 espécies (seis destas, descritas no Capítulo 2), entretanto 

esforços adicionais de coleta na região Neotropical podem modificar este quadro, uma 

vez que este gênero parece ter “sofrido” irradiação na região. Os trabalhos apresentados 

nos Capítulos 2 e 3, desta tese, evidenciam que Xenochironomus e Oukuriella 

provavelmente tenham muitas espécies ainda não descritas, uma vez que em mais de 22 

localidades amostradas em dez estados brasileiros foram encontradas nove espécies 

novas e a ampliação da área de ocorrência de outras espécies.  

Assim como para a maioria dos Chironomidae no mundo, a falta de 

conhecimento sobre os diferentes estágios de vida ainda é uma grande barreira nos 

estudos taxonômicos. Das espécies de Xenochironomus, apenas cinco possuem as larvas 

descritas, Oukuriella duas, Demeijerea uma e Ablabesmyia uma. Em relação ao 

conhecimento de variabilidade genética, apenas X. xenolabis possui informações 

moleculares (Martin et al., 2007) e citogenéticas (Belyanina & Durnova, 2002). No 

contexto filogenético, ainda não existem propostas de relações evolutivas envolvendo 

espécies de Xenochironomus, Demeijerea e Ablabesmyia; o único trabalho focado em 

aspectos filogenéticos, testando monofilia de espécies associadas a esponjas, e pode ser 

visto no Capítulo 3 desta tese, sobre Oukuriella. 

 

1.4.2 – Aspectos evolutivos 

A atual relação entre esponjas e Chironomidae indica complexas relações 

biogeográficas. A distribuição mundial de Xenochironomus, particularmente X. 

xenolabis, parece indicar que a relação entre Xenochironomus e esponjas teve origem 
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antes da separação dos continentes. Por outro lado, o endemismo de Oukuriella sugere 

uma origem Neotropical. 

Sobre a evolução das interações envolvendo Chironomidae e esponjas, uma 

questão interessante que surge é se existe ou não uma relação específica entre as 

esponjas e os seus hospedeiros. Até o momento, nossos resultados não fornecem 

informações suficientes para responder satisfatoriamente a esta questão. No entanto, é 

importante notar que as esponjas parecem ocorrer em comunidades complexas, 

caracterizadas por um elevado nível de coexistência entre as espécies relacionadas 

(Volkmer-Ribeiro, 1981), que faz a evolução das relações específicas com 

Chironomidae pouco provável. Por exemplo, neste estudo observou-se a presença de 

Xenochironomus associada a várias comunidades de espécies de esponjas no rio Paraná. 

O fato das espécies de Chironominae e Tanypodinae não constituírem um grupo 

monofilético (Sæther, 2000) sugere que a relações com esponjas tenham surgido várias 

vezes de forma independente em Chironomidae. 

A mesma pergunta, feita por Cranston e Oliver (1988) para as relações de 

Chironomidae xilófagos, se aplica aqui: “Há características morfológicas 

(convergências) relacionadas ao hábito das larvas associadas às esponjas?” Não foi 

possível encontrar uma estrutura comum em todas as larvas de Chironomidae 

associadas a esponjas. Muitas estruturas podem ser facilmente relacionadas com a vida 

em esponjas, alguns parecem ser exclusivos de determinadas espécies, por exemplo, 

labro como “escova” de setas em todas as larvas de Xenochironomus, cabeça larga em 

Oukuriella epleri, enquanto outras estão presentes em mais de um táxon: cápsula 

cefálica cônica e rígida em Ablabesmyia sp. n. e Oukuriella pesae. 

Embora não haja estudos filogenéticos sobre o gênero Xenochironomus, há 

indícios do seu monofiletismo com uma vida ancestral em esponjas, considerando que 

as espécies cujos imaturos são conhecidos, estudadas até agora, parecem estar 

obrigatoriamente associadas a esponjas, em diferentes regiões do mundo. No caso de 

Oukuriella, os resultados apresentados no Capítulo 3 sugerem monofiletismo das 

espécies associadas a esponjas, entretanto as poucas larvas descritas até o momento não 

permitem avaliar potenciais valores adaptativos das sinapomorfias. Segundo Steffan 

(1967) uma possível origem do hábito de viver em esponjas entre Chironomidae, pode 

estar relacionada a ancestrais que foram habitantes das camadas orgânicas em pedras ou 
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plantas submersas, seguido por relação facultativa e, em seguida habitantes obrigatório 

ou minadores de Porifera.  

Hipoteticamente, em analogia a associação entre moluscos e esponjas, discutida 

por Volkmer-Ribeiro & De Rosa-Barbosa (1974), um primeiro passo para a evolução de 

associação restrita seria a seleção de larvas com habilidade de penetrar e efetivamente 

permanecer dentro das esponjas. Esse tipo de comportamento pode ter conferido 

vantagens em relação à predação e a distúrbios hidrológicos (Tokeshi, 1993). 

Alguns atributos biológicos das esponjas de água doce podem ter desempenhado 

um papel importante na evolução de Chironomidae, por exemplo, hábito séssil, 

arquitetura estrutural complexa, espículas e defesas químicas e áreas de distribuição. 

Neste sentido, há várias vantagens para a evolução do comensalismo em Chironomidae, 

como aquelas mencionadas para outros hospedeiros por Tokeshi (1993), por exemplo, 

melhor oportunidade de alimentação, proteção contra perturbações, redução de riscos de 

predação e fonte de alimento. Por outro lado, embora seja difícil definir as potenciais 

vantagens para as esponjas, é razoável supor que as larvas podem desempenhar algum 

papel funcional benéfico para as esponjas, como a remoção de detritos ou dispersão, 

exemplo relatado envolvendo Trichoptera e esponjas (Corallini & Gaino, 2003). 

Finalmente, o nosso conhecimento sobre a evolução da associação entre 

Chironomidae e esponjas é prematuro e as muitas perguntas e comentários 

especulativos mostrados acima devem ser interpretados como uma motivação para 

trabalhos futuros. 

 

1.4.3 – Aspectos Ecológicos  

Segundo Tokeshi (1995), a associação entre larvas de Chironomidae e animais 

hospedeiros, como esponjas, é pouco estudada e, muitas vezes carece de rigor analítico 

para estabelecer a associação. Esta falta de informação é parcialmente devido à 

dificuldade de amostragem e de criação de esponjas de água doce. Mesmo quando 

podem ser criadas em laboratórios é muito difícil manter as larvas vivas, porque a 

maioria não sobrevive ao ser retirada das esponjas. Além desta dificuldade, não é 

possível identificar as larvas em nível de espécie pela falta de informação taxonômica 

sobre esse estágio de vida e pela falta de associações entre os estágios imaturos e adulto. 

Esponja representa um complexo hábitat espacial e temporal, no caso de alguns 

invertebrados, representa também, alimento. Em Chironomidae, há um grande número 
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de espécies que utiliza as esponjas como alimento (Roback, 1968; Matteson e Jacobi, 

1980, Ferrington, 1987) sem estar  restritamente associado à estes organismos.   

Em sistemas aquáticos, esponjas de água doce são típicas formadoras de colônia 

de organismos sésseis que fornecem hábitat para outros organismos. Segundo Tokeshi 

(1993), a heterogeneidade ambiental criada pelo hospedeiro pode ser explorada por um 

conjunto de organismos que, muitas vezes apresentam especialização a um determinado 

microambiente, resultando em efetiva distribuição de recursos entre as espécies. No 

caso das esponjas, apesar de pouca informação sobre a coexistência entre 

Chironomidae-esponja, sabe-se que as esponjas são exploradas por espécies de 

Chironomidae de diferentes formas (ex. predadores, filtradores e raspadores) 

Muitas hipóteses podem ser sugeridas para a ocorrência de Chironomidae em 

esponjas, no entanto, não podemos encontrar uma razão única e comum a todas as 

associações. A composição de Chironomidae em esponjas e suas relações dependem de 

vários fatores bióticos e abióticos que atuam em múltiplas dimensões ambientais e 

diferentes escalas espaciais e temporais. Em larga escala, por exemplo, podemos 

destacar a influência do regime de subida e descida do nível da água do Rio Amazonas 

sobre a dinâmica das comunidades de esponjas (Volkmer-Ribeiro, 1981) e, 

conseqüentemente, de sua fauna associada. Entre os muitos fatores em escala local, o 

substrato, onde as esponjas se fixam, parece desempenhar um papel importante na 

determinação da fauna associada. Por exemplo, a maioria das espécies de Chironomidae 

vivendo em Metania spinata, também foi encontrada associada a Mayaca fluviatilis 

macrófita usada como substrato pelas esponjas (Melão & Rocha, 1996; Strixino & 

Trivinho-Strixino, 1998). 

De acordo com Frith (1976), em esponjas marinhas a complexidade estrutural 

está diretamente relacionada a riqueza de suas espécies e de espécies associadas a elas. 

As esponjas ou comunidades múltiplas de espécies de esponjas aqui analisadas 

apresentam diferentes formas e consistência. Essas características parecem estar 

associadas a tipos de substrato, fluxo de água, e outros fatores ambientais. Entretanto, 

foi observado que nas comunidades de esponjas de água doce do rio Paraná (São Paulo) 

e nos rios da bacia Amazônica (Roraima e Pará), as que possuíam consistência macia e 

alta porosidade, apresentavam uma grande quantidade de larvas de Chironomidae do 

que naquelas com consistência dura e menor porosidade. 
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Em síntese, pouco é conhecido sobre padrões e mecanismos ecológicos 

subjacentes envolvendo interações entre Chironomidae e esponjas, os poucos dados 

disponíveis são notas bionômicas, com baixo rigor analítico. Destacamos que o tema 

oferece excelente oportunidade para estudos de interações em ambientes aquáticos de 

água doce.  

 

1.5 – Conclusão 

1.5.1 – Esponjas de água doce e Chironomidae: no topo do iceberg 

Características de algumas esponjas (por exemplo, baixa tolerância a impactos 

antropogênicos, particularmente aqueles relacionados à poluição orgânica e 

sedimentação) podem torná-las um dos grupos de água doce mais ameaçado de extinção 

e, conseqüentemente, sua fauna associada (Volkmer-Ribeiro, 1981; Roque et al., 2010). 

Apenas no Brasil, onze espécies de esponjas estão listadas como ameaçadas (MMA, 

Instrução Normativa N°5, 21 de maio de 2004). Segundo Volkmer-Ribeiro (1981), os 

hábitats de esponjas em muitos ecossistemas aquáticos brasileiros estão em risco ou sob 

impacto antropogênico. Esse fato torna urgente estudos adicionais e esforços para 

incluir informações sobre as esponjas e sua fauna associada em amplas estratégias de 

conservação da biodiversidade. Esforços sobre a conservação de macroinvertebrados de 

água doce no Brasil iniciou-se apenas recentemente (Roque et al., 2003) e, representa 

um dos desafios mais importantes para o futuro, se quisermos conservar estes 

organismos importantes na manutenção dos ecossistemas aquáticos em seus ambientes 

naturais. 

 Os dados e evidências apresentados nesta revisão indicam claramente grandes 

lacunas no conhecimento sobre Chironomidae associados às esponjas. Assim, fazendo-

se uma analogia do estado da arte sobre essa associação com um iceberg (Wilson, 1992) 

pode-se posicionar o conhecimento existente em seu topo. Dessa forma, os 

conhecimentos atuais ainda estariam flutuando e a maior parte das informações sobre 

essa relação estaria submersa nas águas do desconhecimento. 
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Capítulo 2: Revisão de Xenochironomus Kieffer, 1921 (Diptera: Chironomidae) 

com descrição de seis espécies novas. 

 

2.1 – Introdução 

Larvas de Chironomidae associadas a esponjas de água doce têm sido estudadas 

por diversos autores (Steffan 1967; Roback 1968; Tokeshi, 1993, 1995; Matteson & 

Jacobi 1980; Melão & Rocha 1996; Roque et al. 2004, 2010;  Fusari et al., 2008, 2009). 

Diversos gêneros apresentam larvas encontradas sobre esponjas, porém, os que possuem 

associações de dependência reconhecidas são Xenochironomus Kieffer, 1921, 

Demeijerea Kruseman, 1933 e Oukuriella Epler, 1986. 

O gênero Xenochironomus foi proposto por Kieffer em 1921, com o 

estabelecimento de Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) como a espécie tipo.  

Roback (1963) reconheceu dois subgêneros [X. (Xenochironomus) e X. (Anceus)] e 

posteriormente Roback (1980) renomeou Anceus Roback como Axarus por homonímia 

júnior. Pinder & Reiss (1983) elevaram o subgênero X. (Axarus) a categoria genérica. 

Os adultos machos destes gêneros são muito similares, mas podem ser distinguidos dos 

machos de Xenochironomus por apresentarem setas medianas no tergito anal, volsela 

superior reduzida e gonóstilo com poucas setas distomediais.  

Os imaturos de Xenochironomus podem ser encontrados em esponjas de água 

doce, com exceção de Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959) que é 

registrada em associação com moluscos (Forsyth & McCallum, 1978b).  

O gênero Xenochironomus possui ampla distribuição zoogeográfica (Ashe et al., 

1987; Cranston et al., 1989). Até o momento, onze espécies são reconhecidas para o 

gênero, das quais seis: X. flaviventris (Kieffer, 1911), X. longicrus (Kieffer, 1911), X. 

nigricaudus Hashimoto 1981, X. trochanteratus (Thomson, 1969), X. trisetosus 

(Kieffer, 1922),  X. ugandae (Goetghebuer, 1936), possuem descrições insuficientes e 

em alguns casos não há nem ilustrações.  Visando ampliar o conhecimento taxonômico 

do gênero, este estudo consiste na revisão das espécies reconhecidas, redescrição das 

espécies com dados insuficientes e descrição de seis espécies novas. 
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2.2 – Material e Métodos 

2.2.1 – Material analisado 

Holótipos e parátipos das espécies descritas são pertencentes de museus e 

coleções nacionais e internacionais que estão indicados nas descrições. Os tipos de X. 

lacertus Dutta et Chaudhuri, 1995, X. flaviventris (Kieffer, 1911), X. longicrus (Kieffer, 

1911) não foram disponibilizados pelos museus. Os tipos de X. nigricaudus Hashimoto, 

1981 foram considerados perdidos pelos responsáveis das coleções do Departamento de 

Biologia da Faculdade de Educação da Universidade de Shizuoka (Japão) e pelo 

Departamento de Taxonomia da Divisão de Entomologia e Zoologia do Departamento 

de Agricultura de Bangkok (Tailândia). As espécies que não puderam ser examinadas 

não foram incluídas nas chaves de identificações, por não apresentarem caracteres 

diagnósticos em suas descrições originais. 

 

Lista de abreviações 

UFSCar: Laboratório de Entomologia Aquática da Universidade Federal de São Carlos, 

São Carlos, Brasil. 

ZSM: Zoologische Staatssammlung München, Munique, Alemanha. 

SMNH: Swedish Museum of Natural History, Estocolmo, Suécia. 

BMNH: British Museum of Natural History, Londres, Inglaterra. 

UMGD: The University of Melbourne, Genetics Department, Melbourne, Austrália. 

INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Invertebrados, 

Manaus, Brasil. 

 

2.2.2 – Coletas no Brasil 

Desde 2006 diversas coletas foram realizadas em diversos estados brasileiros 

visando o conhecimento da fauna das espécies de Xenochironomus associados a 

esponjas de água doce. As coletas consistiam em reconhecer as colônias de esponjas nos 

córregos e rios e coletar manualmente as pupas e larvas encontradas. Adultos farados 

foram mantidos vivos para a sua emergência. Armadilhas luminosas foram colocadas 

nos mesmos locais onde se encontravam as colônias de esponjas para a coleta dos 

adultos.  

O material coletado foi montado entre lâminas e lamínula para microscopia em 

Euparal® como meio de imersão, seguindo os procedimentos indicados por Sæther 



36 

 

(1969).  A terminologia segue Sæther (1980) e Langton (1994). As medidas foram 

tomadas de acordo com os métodos sugeridos por Sæther (1968) e Schlee (1966). As 

medidas são dadas com variação encontrada, seguida pela média aritmética quando 

quatro ou mais espécimes foram medidos, o número de espécimes medidos esta 

indicado no início de cada descrição entre parênteses.  

Os holótipos e parátipos das espécies brasileiras serão depositados na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil 

e no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo, Brasil 

exceto os espécimes que pertencem à Zoologische Staatssammlung München (ZSM), 

Munique, Alemanha. 

 

2.3 - Resultados 
 

Xenochironomus Kieffer 
 

Xenochironomus (Kieffer, 1921) Townes, 1945: 91 (in part.) 

Chironomus (Chironomus), gr. B, Edwards, 1929: 385. 

Tendipes (Xenochironomus) Kruseman, 1933: 177; Goetghebuer em Goetghebuer & Lenz 1937: 

32 

Chironomus (Xenochironomus) Freeman, 1957: 380. 

 
Espécie tipo: Chironomus xenolabis Kieffer, 1916 por subseqüente designação de 

Goetghebuer em Goetghebuer & Lenz (1937: 32) 

 
 
Espécies pertencentes ao gênero: Região Holártica, Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 

1916); Região Oriental, X. flaviventris (Kieffer, 1921), X. longicrus (Kieffer, 1921), X. 

trochanteratus (Thomson, 1969), X. nigricaudus Hashimoto, 1981, X. lacertus Dutta & 

Chaudhuri, 1995 e X. tuberosus Wang, 2000; na Região Afrotropical, X. trisetosus 

(Kieffer, 1922), X. ugandae (Goetghebuer, 1936), e uma espécie nova descrita nesta 

tese, X. etiopensis sp. n.; Região Australiana,  X. canterburyensis (Freeman, 1959); 

Região Neotropical: X. xenolabis (Kieffer, 1916), X. ceciliae Roque & Trivinho-

Strixino, 2005, e cinco espécies novas descritas nesta tese, X. amazonensis sp. n., X. 

grini sp. n., X. mendesi sp. n., X. alaidae sp. n., X. martini sp. n. 
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Diagnose 
 
Espécimes desse gênero se diferenciam dos outros gêneros de Chironomini com base na 

seguinte combinação de caracteres: macho adulto com ponta anal larga, fortemente 

curvada ventralmente, volsela superior curta com setas curtas, setas do tergito anal 

longas, gonóstilo com poucas setas longas na região disto-mediana. Pupa: ausência de 

pente e setas anais, presença de banda de chagrin anterior nos tergitos II – VIII. Larva: 

formato do mento, labro modificado com longas e densas setas que se estendem além do 

comprimento da cabeça em forma de “escova”, esclerito I com uma ou duas placas. 

 

Adultos. 

Espécies grandes, asas com comprimento acima de quatro mm. Corpo marrom dourado 

e bandas separadas. 

Cabeça. Olhos nus, com extensão dorso-mediana com margens paralelas. Tubérculos 

frontais ausentes ou raramente presentes. Antenas do macho com 11 flagelômeros e das 

fêmea com cinco flagelômeros. Razão antenal do macho (AR) 1,04 – 3,08 e da fêmea 

0,38 – 0,45. Palpo maxilar com cinco segmentos. 

Tórax. Lobos antepronotais separados dorsalmente. Tubérculo escutal ausente, escudo 

não ultrapassando o antepronoto. 
Asa. Membrana alar sem setas, com pontuação fina. Lobo anal moderadamente 

desenvolvido. Veia costal não estendida; R2+3 terminando entre o ápice de R1 e R4+5; 

FCu levemente distal em relação a RM. R, R1 e R4+5 geralmente com setas. Squama 

com numerosas setas. 

Pernas. Ápice da tíbia anterior com escama larga e arredondada, sem esporão. Tarsos 

anteriores sem setas longas. Pentes apicais das tíbias média e posterior separados, cada 

um com 1 esporão moderadamente longo. Tarsômeros 1 – 3 das pernas média e 

posterior com um pseudo-esporão pequeno. Sensilla chaetica no tarsômero 1 da perna 

média, e na perna anterior. Pulvilos simples e grandes. 

Hipopígio. Tergito anal com bandas fortes, separadas, alcançando a base da ponta anal. 

Tergito anal com numerosas setas medianas distribuídas em uma ou em duas áreas 

delimitadas; com o  ápice  com setas curtas, entendendo-se abaixo da ponta anal. Ponta 

anal larga, em formato de “T” em corte tranversal, fortemente curvada ventralmente. 

Volsela superior curta e larga, com microtríquios e longas setas direcionadas 
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internamente. Volsela média ausente. Volsela inferior delgada, lados paralelos, 

numerosas setas longas curvadas apicalmente. Esternapódema transverso levemente 

achatado. Gonóstilo largo medianamente, margem interna com poucas setas. 

Genitália da fêmea. Gonocoxapódema VIII forte e arredondado. Gonapófise VIII 

dividido, lobo ventrolateral fortemente delgado e longo, estendendo-se até a margem do 

lobo dorsomediano. Lobo dorsomediano largo e sedoso. Lobo do apódema pouco 

evidente. Gonocoxito IX nu. Segmento X com poucas setas. Cercos relativamente 

grandes. Lábios sem microtríquios. Cápsulas seminais ovais. Ductos espermatecais 

retos quase tão longos quanto o noto. 

 

Pupa.  

Pupas de tamanho médio a grande, com 5 – 12 mm de comprimento. Exúvias 

acastanhadas a negras. 

Cefalotórax. Tubérculos cefálicos baixos, arredondados e rugosos. Setas frontais fortes. 

Projeções frontais ausentes. Corno torácico formado por numerosos filamentos longos e 

lisos; anel basal oval, localizado acima de uma área escura e granulosa. Sutura média 

levemente granulosa. Tubérculo prealar ausente ou presente. Duas precorneais, duas 

antepronotais e quatro dorsocentrais presentes, duas anteriores e duas posteriores. 

Abdome. Tergito I nu. Tergitos II – III somente com chagrin suave ou adicionalmente 

com um par de bandas ou grupo de chagrin preto, que podem se tocar medianamente; 

TIV – V com uma banda ou um par de bandas ou grupos de  chagrin preto adicional ao 

chagrin suave; TVI/VII ocasionalmente com bandas de chagrin preto além do chagrin 

suave. Este chagrin preto é composto de grandes e largos espinhos pretos. Segmento 

anal com chagrin na região dorsal. TII com uma fileira contínua de ganchos, ocupando 

cerca de quatro quintos da largura do segmento. Conjuntivas dos segmentos III/IV, 

IV/V e V/VI com pontos finos estendendo-se sobre o segmento precedente. Pedes spurii 

A presente no segmento IV. Pedes spurii B presente ou ausente no segmento II. 

Paratergito V com espinhos finos na região posterior. Paraesternito VI (VII) com 

espinhos finos na região posteior. Tubérculos anterolateral e anteromediano ausentes. 

Pente anal e esporões ausentes. Cerdação abdominal: Segmento I com 1 seta lateral, II – 

IV com 3 setas laterais; V – VIII com 4 setas teniadas; VIII com 4 – 5 setas teniadas. 

Tergitos e esternitos às vezes com um par de setas orais. Lobo anal com franja de 60 – 

130 setas longas e teniadas, setas dorsais presentes.  
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Larva.  

Larvas de tamanho médio a grande, 9 – 15 mm de comprimento, vermelhas, com dois 

pares de olhos separados.   

Superfície dorsal da cabeça. Apótoma frontoclipeal estreito anteriormente, com 

estrutura reticular robusta. Margem anterior levemente côncava e ondulada. Esclerito 

labral 1 pode ou não ser dividido em 2 placas; esclerito labral com rostro anterior, 

próximo a SIV.  

Antena com cinco segmentos. Flagelo tão longo ou maior que o segmento 1. Segmento 

basal da antena com órgão anelar situado no quarto proximal do segmento; seta ausente. 

Lâmina antenal nitidamente menor do que o flagelo, lâmina acessória curta. Órgãos de 

Lauterborn e estilo localizados no segmento 2. 

Labro. Com dois lobos, que se estendem distalmente além do labro, alto e lamelar, com 

setas longas e robustas. Setas labrais e estruturas adjacentes convertidas em uma 

“escova”. SI – SIII simples, muito finas e curtas; SIV excepcionalmente bem 

desenvolvida e abaixo da margem distal do esclerito labral 2. Seta premandibular 

simples. Lamela labral formada por 2 espinhos delgados. Pente epifaríngeo formado por 

três plaquetas, com dentículos finos distalmente. Premandíbula fortemente reduzida, 

sem dentes definidos. 

Mandíbula. Sem dente dorsal, muito forte, presença de dente apical escuro, com 3 

minúsculos dentes internos. Seta subdental simples, quase tão longa quanto a margem 

distal. 

Mento. Marrom escuro. Número de dentes ímpares ou pares. Quando ímpar, dente 

mediano trífido, alto, com dois dentes laterais menores do que o central; sete a dez pares 

de dentes laterais, primeiro dente lateral largo e alto, segundo estreito e baixo, terceiro 

maior que o segundo, os demais dentes decrescendo regularmente de tamanho. Placas 

ventromentais separadas na porção mediana pela largura do dente mediano, cerca de  

1,2 vezes  tão larga quanto o mento, levemente curvadas e estriadas. Setas submentais 

simples. 

Abdome. Túbulos laterais e ventrais ausentes. Túbulos anais com ou sem constrição 

mediana. 
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Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) 
 
Chironomus xenolabis Kieffer, 1916: 256. 

Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916); Townes, 1945: 92 

Chironomus rousseaui Gotghebuer, 1921:148. 

Tendipes (Xenochironomus) xenolabis (Kieffer); Kruseman, 1933: 178 – 179. 

Chironomus (Xenochironomus) xenolabis (Kieffer); Johannsen, 1938: 46. 

Xenochironomus xenolabis (Kieffer); Spies & Reiss, 1996:74 

 
 
Material examinado: 4 ♂ BRASIL: São Paulo, São Carlos, Parque Ecológico de São 

Carlos, 21°59'S 47°52'W, vi.2006, Leg.: Fusari, L. M. 3 ♂   São Paulo, São Carlos, 

UFSCar, Córrego do Fazzari, vii.2007, Leg.: Fusari, L. M. 1 ♀ com exúvia pupal, 2 ♀, 

São Paulo, São Carlos, UFSCar, Córrego do Fazzari, vii.2007, Leg.: Fusari, L. M. 1♂ 

CANADÁ: Ottawa, Ont. Ottawa River. 21.vii.1980. Coll.: Reiss, F. Leg.: F. Reiss 

(ZSM). 1 ♂ Ontario, Saint Lawrence Islands Nacional, Gordon River, 7.vii.1976. Coll.: 

Roussel M. E. (ZSM). 2 ♂ ITÁLIA: Pallanza, Lago Maggiore, 3.viii.1965. Coll.: Reiss 

F., Leg.: Reiss F.. (ZSM). 1 ♂, Lago de Garda, 23.viii.1966. Coll.: F. Reiss, Leg. F. 

Reiss. Somente a genitália montada. (ZSM). 1 ♂ PANAMÁ: Barro Colorado Island, 

Nemesis, 2.iii.1986. Coll.: F. Reiss. Leg.: Malicky, H. (ZSM).  

 

Diagnose: X. xenolabis pode ser separada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, ápice da ponta anal não ultrapassa o ápice da volsela 

inferior, setas médias do tergito anal distribuídas em uma área, volsela superior aparente 

e volsela inferior com setas plumosas. Pupa, tergitos II – V com pares de grupos de 

chagrin preto na região mediana.  Larva, esclerito labral 1 dividido em 2 placas e mento 

com número ímpar de dentes. 

 

Macho (n = 10 – 13)  

Coloração: Tórax com região do pronoto castanho-escuro Abdome castanho-claro. 

Fêmur, tíbia e tarsômeros 1 – 3 castanho-claros, tarsômeros 4 – 5 marrom-escuros. 

Comprimento total 3,78 – 5,48; 4,52 mm. Comprimento da asa 2,34 – 3,12; 2,56 mm. 

Largura da asa 0,54 – 0,88; 0,73 mm.  Comprimento total/comprimento da asa 1,57 – 

2,04; 1,94. Comprimento da asa/comprimento do profêmur 2,26 – 2,35; 2,30. 
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Cabeça. (Fig. 2.1 A) AR 2,01 – 4,51; 3,12. Último flagelômero com 868 – 1320, 1022 

μm de comprimento. Setas temporais 7 – 12, 10. Clípeo com 17 – 25, 20 setas. 

Comprimento dos palpômeros (1 – 5 em μm): 45 – 65, 54; 45 – 70, 52; 180 – 225, 202; 

146 – 173, 161; 182 – 230, 208. 

Tórax. (Fig. 2.1 B) Acrosticais 6 – 16, 11. Dorsocentrais 11 – 17, 13. Prealares 5 – 7, 6. 

Escutelares 5 – 13, 8.  

Asa. (Fig. 2.1 C) VR 1,03 – 1,10; 1,09. Brachiolum com 2 – 3, 3 setas. R com 14 – 19, 

18. R1 com 12 – 13, 13 setas, veias restantes nuas. Squama com 12 – 18, 14 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções na Tabela 2.1. 

 

 

 

Tabela 2.1. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus xenolabis, 
macho adulto (n = 10 – 13). 
 

 fe ti ta1 ta2 ta3 
P1 980 – 1340, 1117 853 – 1280, 1008 1486 – 1740, 1564 677 – 860, 783  572 – 720, 658 
P2 966 – 1380, 1124  863 – 1420, 1075  553 – 920, 681  293 – 440, 359  245 – 400, 286 
P3 900 – 1560, 1202  840 – 1680, 1229  500 – 1080, 804  260 – 580, 423  220 – 480, 330 

 

  ta4 ta5 LR BV SV 

P1 525 – 620, 562 204 – 280, 242  1,33 – 1,76; 1,59 1,57 – 1,80; 1,65   1,21 – 1,54; 1,37 

P2 126 – 220, 162 71 – 140, 103  0,55 – 0,66; 0,63 3,04 – 3,30; 3,19 2,96 – 3,34; 3,28 

P3 168 – 300, 197 80 – 180, 118  0,60 – 0,74; 0,67 2,84 – 3,29; 3,00 2,67 – 3,48; 2,99 
 

 

Hipopígio. (Fig. 2.1 E – F) Lateroesternito IX com 3 – 8, 5 setas. Tergito anal com 9 – 

20, 14 setas medianas. Ponta anal com 46 – 105, 74 μm de comprimento; 38 – 74, 55 

μm de largura na base. Falapódema com 80 – 143, 112 μm de comprimento; 

esternapódema transverso com 87 – 105, 101 μm de comprimento. Volsela superior 28 

– 43, 33 μm de comprimento, 33 – 53, 42 μm de largura na base. Volsela inferior com 

90 – 165, 128 μm de comprimento, 23 – 60, 44 μm de largura na base e 27 – 50, 33 μm 

de largura no ápice. Gonocoxito com 163 – 260, 198 μm de comprimento. Gonóstilo 

com 145 – 260, 210 μm de comprimento. HR 0,75 – 1,12; 0,95. HV 2,24 – 2,80; 2,50. 



 
Figura 2.1 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916), macho adulto. A – cabeça; B – 
bomba cibarial, tentório e estipes; C – tórax; D – asa; E – vista dorsal do tergito IX 
incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; F – hipopígio 
com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal a esquerda e vista ventral a direita. 
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Fêmea (n = 1 – 3) 

Similar ao macho, exceto a seguir: 

Comprimento total 5,83 – 5,89 mm. Comprimento da asa 3,15 – 3,18 mm. Largura da 

asa 0,98 – 1,01 mm. Comprimento total/ comprimento da asa 1,83 – 1,87. Comprimento 

da asa/ comprimento do profêmur 2,23 – 2,30.  

Cabeça. AR 0,38. Comprimento dos flagelômeros 1 – 5 (µm): 158, 110, 109, 103, 184. 

Clípeo com 23 – 24 setas. Comprimento dos palpômeros 1 – 4 (µm): 58 – 73; 53 – 63; 

254; 202. 

Tórax. Acrosticais 15. Dorsocentrais 15 – 23. Prealares 8. Escutelares 14 – 15. 

Asa. VR 1,14 – 1,16. Brachiolum com 2 setas. R com 21 – 23 setas, R1 com 25 – 29 

setas, R4+5 com 29 setas, veias restantes nuas. Squama com 19 – 23 setas. 

Pernas. Comprimentos (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.2. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus xenolabis, 
fêmea adulta (n = 1 – 3). 
 

 fe ti ta1 ta2 ta3 

P1 1370 – 1425 1165 – 1200  1850  875 740 
P2 1240 – 1250  1150 – 1250  650 – 720 360 – 380 270 
P3 1410 – 1420 1465 – 1515  965 – 1055  500 – 530  365 – 380  

 

 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 733 266 1,59 1,68 1,37 
P2 165 – 165 85 – 105 0,57 3,40 – 3,56 3,48 – 3,67 
P3 200 – 220  100 – 105  0,66 – 0,70 3,24 – 3,28 2,79 – 2,98 

 

 

 

 

 

 



 

Genitália. (Fig. 2.2 A – B) Cápsulas seminais ovóide, 148 – 157 µm de comprimento e 

51 – 52 µm de largura. Ductos espermatecais retos. Noto com 177 – 206 µm.  

Gonocoxapódema VIII 236 – 245 µm. Gonapófise VIII dividido em dois lobos, lobo 

ventrolateral fortemente delgado e longo, estende-se até a margem do lobo 

dorsomediano. Gonocoxito IX sem setas. Coxosternapódema curvado com 205 – 209 

µm de comprimento. Placa pós-genital relativamente bem desenvolvida, triangular, com 

47 µm de comprimento. Cercos relativamente grandes, 180 – 182 µm de comprimento. 

 

 

 

 
Fig. 2.2 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916), fêmea adulta. A – genitália, vista 
ventral. B – Lobo ventrolateral, lobo dorsomediano do gonapofise VIII, e lobo 
ventrolateral do gonapófise IX. 
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Pupa (n = 1 – 4) 

Comprimento total 6,25 – 8,50; 7,54 mm. Exúvia acastanhada a preta. 

Cefalotórax. Apótoma frontal (Fig. 2.3 A) com tubérculo cefálico baixo, arredondado e 

rugoso. Setas frontais com 39 µm de comprimento. Tórax (Fig. 2.3 B) com duas setas 

antepronotais, uma lateral com 117 – 144, 131 µm de comprimento e uma mediana (não 

mensurável). Corno torácico plumoso. Anel basal oval (Fig. 2.3 C) com 61 – 68, 65 µm 

de diâmetro. Sutura mediana e região dorsal com granulações (Fig. 2.3 D). Duas setas 

precorneais e dois pares de dorsocentrais, com distâncias Dc1 – Dc2, Dc2 – Dc3, Dc3 – 

Dc4 (µm): 37 – 108, 65; 296 – 499, 399; 27 – 107, 66. Tubérculo prealar ausente.  

Abdome. (Fig. 2.3 E – F) Tergito I nu. Tergito II – V com dois grupos de chagrin preto 

na região mediana circundado por chagrin fino e escuro, um pequeno grupo adicional de 

espinhos pretos na regiao antero-mediana. Tergitos VI – VIII com chagrin fino e escuro 

na região mediana. Esternitos I e II sem bandas posteriores de espinhos. Tergito II com 

fileira de ganchos contínua com 660 – 898, 811 µm de comprimento. Pedes spurii B 

ausente no segmento II. Pedes spurii A presente no segmento IV. Paratergitos V – VI 

com espinhos pequenos e finos. Segmento I com uma seta lateral, II – IV com três setas 

laterais, V – VII com quatro setas teniadas e VIII com cinco setas teniadas. Lobo anal 

com pequenos espinhos na região mediana, com franja completa e número de setas 

acima de 100 a cada lado. 



 

 
Fig. 2.3 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) Pupa. A – Apótoma frontal. B – 
Tórax. C – Anel basal. D – Detalhe de grânulos no cefalotórax. E – Tergitos I – VI. F – 
Tergitos VII – VIII e lobo anal. 
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Larva (n = 10 – 13) 

Cabeça. Largura 0,37 – 0,40, 0,38 mm, comprimento 0,52 – 0,56, 0,54 mm. IC = 0,71 – 

0,73, 0,70. Esclerito labral dividido em duas placas, esclerito labral 2 com rostro 

anterior (Fig. 2.4 C, E). Antena 111 – 125, 118 µm de comprimento, com 5 segmentos 

(Fig. 2.4 A), segmento basal 58 – 67, 63 µm de comprimento; AR = 1,09 – 1,15, 1,12; 

órgão anelar próximo da base antenal, lâmina antenal menor do que o flagelo, com 47 – 

50, 48 µm de comprimento. Lâmina acessória curta. Pente epifaríngeo não observável. 

Premandíbula não observável. Mandíbula com 128 – 139, 136 µm de comprimento, 

com ápice escuro e três dentes internos, dente dorsal ausente, seta subdental longa (Fig. 

2.4 B). Mento 78 – 90, 85 µm de largura, com um dente mediano largo e 7 dentes 

laterais escuros (Fig. 2.4 D), placas ventromentais 97 – 119, 108 µm de largura, 

medianamente separada pela metade da largura do dente mediano. Setas submentais 

longas com 47 – 53 µm de comprimento. 

 

 

 



 
Fig. 2.4 – Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916). Larva: A – Antena, B – 
Mandíbula, C, Esclerito labral 1 e esclerito labral 2, D – Mento, E – Labro epifaríngeo, 
detalhe do esclerito labral 2 e  “escova”. 
 

 

 

 

 

 

Comentários: As larvas de X. xenolabis, registradas para o Sudeste do Brasil foram 

coletadas em esponjas de água doce, Radiospongilla amazonensis Volkmer-Ribeiro & 

Maciel, 1983. Algumas larvas foram mantidas vivas juntamente com a esponja em 

aquários aerados para obtenção das pupas e adultos. Adultos farados também foram 

mantidos vivos, em frascos individualizados para a associação da exúvia pupal e 

emergência dos adultos.  
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Xenochironomus trisetosus (Kieffer, 1922) 

 

Cladopelma trisetosus Kieffer, 1922: 54. 

Xenochironomus trisetosus (Kieffer, 1922); Freeman, 1957: 381. 

 

Holótipo e parátipos não localizados. 

 

Material examinado: 2 ♂, SUDÃO, Melut, Leg. Freeman (BMNH), material 

alfinetado, somente genitália montada em lâminas. 1 ♂, ETIÓPIA, Tana-See, 

Armadilha luminosa, 26.i.1977. Leg. Reichholf (ZSM).  

 

Diagnose: X. trisetosus pode ser diferenciado das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, volsela superior digitiforme, volsela inferior muito 

estreita com poucas microtríquios e, no ápice, duas a três setas longas e curvadas, e 

gonóstilo alargando na região mediana a distal. 

 

Macho (n= 1 – 3)  
 
Coloração: Tórax com região do pronoto castanho-escuro. Abdome castanho. Fêmur, 

tíbia e tarsômeros 1 – 5 castanhos.  

 
Cabeça. AR 2,5. Último flagelômero com 760 μm de comprimento. Clípeo com 12 

setas. Comprimento dos palpômeros (1 – 5 em μm) 42, 44, 164, 170, 248. 

Tórax. Acrosticais 14. Dorsocentrais 10. Prealares não observáveis. Escutelares 6.  

Asa. VR 1,15. Brachiolum com 2 setas. R com 29 setas, R1 com 22 setas, R4+5 com 24 

setas, veias restantes nuas. Squama com 9 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.3. 

Abdome. Em má conservação. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2.3. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus trisetosus, 
macho adulto (n = 1). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 990 800 640 590 520 440 190 0,80 1,40 2,80
P2 890 880 490 270 210 130 80 0,56 3,28 3,61
P3 1080 1140 760 380 320 200 120 0,67 2,92 2,92

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2.5 – Xenochironomus trisetosus (Kieffer, 1922), macho adulto. A - vista dorsal do 
tergito IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – 
hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral 
à direita. 
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 Hipopígio. (Fig. 2.5 A – B) Lateroesternito IX com 5 setas. Tergito anal com 21 – 24  

setas dividas em 2 áreas. Ponta anal com 50 – 118 μm de comprimento; 50 – 115 μm de 

largura na base. Falapódema com 72 – 178 μm de comprimento; esternapódema 

transverso com 34 – 100 μm de comprimento. Volsela superior 30 – 121 μm de 

comprimento, 28 μm de largura na base e 10 – 28 μm de largura no ápice. Volsela 

inferior com 114 – 243 μm de comprimento, 21 – 37 μm de largura na base e 10 – 18 

μm de largura no ápice. Gonocoxito com 184 – 284 μm de comprimento. Gonóstilo 

com 193 – 224 μm de comprimento. HR 0,80 – 1,50. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 

 

 

Xenochironomus ugandae (Goetghebuer, 1936) 

 

Chironomus (Xenochironomus) ugandae Goetghebuer, 1936: 468. 

Xenochironomus ugandae (Goetghebuer, 1936); Freeman & Cranston, 1980: 199. 

 

Holótipo e parátipos não localizados. 

 

Material examinado: 1♂, CONGO, Belge, 13.viii.1953, Lago Tanganika, Leg.: 

Verbeke J. (BMNH). 2 ♂, SUDÃO, Adok, 26.xi.1952, Leg.: Verbeke J. (BMNH), 

material alfinetado, somente genitália montada em lâminas.  

 

Diagnose: X. ugandae pode ser diferenciado das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, volsela superior curta arredondada situada sob o 

tergito IX, volsela inferior longa robusta com muitas setas curvadas e gonóstilo 

alargando entre a região mediana e distal. 

 
Macho (n= 1 – 3, somente hipopígio montado em lâmina)  
 

Coloração: Tórax com região do pronoto castanho-escuro. Abdome castanho. Fêmur e 

tíbia castanhos, ápice dos tarsômeros 1 – 5 castanho-escuros. 



 
Hipopígio. (Fig. 2.6 A – B) Tergito anal com 16 – 18  setas em uma área. Ponta anal 

com 97 – 153 μm de comprimento e com 81 – 122 μm de largura na base. Falapódema 

com 156 – 193 μm de comprimento, e esternapódema transverso com 166 – 196 μm de 

comprimento. Volsela superior com 56 – 91 μm de comprimento, 28 – 59 μm de largura 

na base e 28 – 34 μm de largura no ápice. Volsela inferior com 75 – 91 (2) μm de 

comprimento, 62 – 90 μm de largura na base e 41 – 56 μm de largura no ápice. 

Gonocoxito com 181 – 187 μm de comprimento. Gonóstilo com 194 – 231 μm de 

comprimento. HR 0,81 – 0,94. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2.6 – Xenochironomus ugandae (Goetghebuer, 1936), macho adulto. A - vista 
dorsal do tergito IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo 
esquerdos; B – hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda 
e vista ventral à direita. 
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Xenochironomus lacertus Dutta & Chaudhuri, 1995 

 

Xenochironomus lacertus Dutta & Chaudhuri, 1995:29 

 

Material tipo não pôde ser examinado. 

 

Diagnose: De acordo com Dutta & Chaudhuri (1995) X. lacertus pode ser diferenciado 

das demais espécies do gênero pelas seguinte característica: macho, volsela inferior em 

forma de braço, cotovelo. Entretanto pelas ilustrações pode-se observar uma projeção 

digitiforme na volsela superior não observada nas demais espécies pertencentes ao 

gênero. 

 

Holótipo macho (Type n° 216, B.U.Ent), Oeste de Bengal, Coochbehar, 7.iii.1986, Leg.: 

T. K. Dutta. Parátipos: 4 machos, Madrihat, 24.iii.1988, Coll. T. K. Dutta; 3 machos, 

Kumargram, 24.iii.1988, Leg.: T. K. Dutta. 

 

Xenochironomus flaviventris (Kieffer, 1911) 

 

Chironomus flaviventris Kieffer, 1911:139 

Xenochironomus flaviventris (Kieffer, 1911); Chaudhuri & Guha 1987:29.  

 

Material tipo não pôde ser examinado. Descrição original insuficiente e ausência de 

ilustrações. 

Holótipo: Costa de Orissa: Puri i.1908. Tamanho 8,5 mm. 

 

Xenochironomus longicrus (Kieffer, 1911) 

 

Chironomus longicrus Kieffer, 1911:145 

Xenochironomus longicrus (Kieffer, 1911); Chaudhuri & Guha, 1987:29 

 

Material tipo não pôde ser examinado. Descrição original insuficiente e ausência de 

ilustrações. 
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Holótipo: Simla Serras: Matiana, a uma altitude de 2700 m. (N. Annandale). Tamanho 

3,5 mm. 

 

Xenochironomus nigricaudus Hashimoto, 1981 

 

Xenochironomus nigricaudus Hashimoto, 1981:15 em Hashimoto et al., 1981. 

 

Material tipo: Holótipo perdido. 

Material tipo não pôde ser examinado. Descrição original e ilustrações insuficientes. 

Holótipo: macho, TAILÂNDIA: Phrae Province, Phrae Rice Experiment Station, 

Amphoe Muang, 15.ix.1976.  

  

Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959) 

 

Chironomus (Dicrotendipes) canterburyensis Freeman, 1959: 425; Forsyth, 1971: 128. 

Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959); Forsyth & McCallum, 1978a:331, 

1978b:795, Forsyth, 1979: 467. 

 

Material examinado: 1 ♂ NOVA ZELÂNDIA: Ngapuna, Lago Rotorua, Ilha Norte, 

NZ-17.1, 5 – 14.xii.1973, Leg.: Jon Martin & D. J. Forsyth (UMGD). 1 ♂ Lago 

Wakatipu, 4 km Queenstown, Ilha Sul, NZ-61.1, 21.i.1978, in spider'sweb beside, Leg.: 

Jon Martin (UMGD). 1♀ Ngapuna, Lago Rotorua, Ilha Norte, NZ-17.1, 5 – 14.xii.1973, 

Leg.: Jon Martin & D. J. Forsyth (UMGD). 1♀ Te Anau,  Lago Te Anau, Ilha Sul, NZ-

46.1, 6.i.1974. Leg: Jon Martin (UMGD). 1 pupa, Ngapuna, Lago Rotorua, Ilha Norte, 

NZ-17.1, 5 – 14.xii.1973, Leg.: Jon Martin & D. J. Forsyth (UMGD). 1 larva, Ngapuna, 

Lago Rotorua, Ilha Norte, NZ-17.1, 5 – 14.xii.1973, Leg.: Jon Martin & D. J. Forsyth 

(UMGD).  

 

Diagnose: X. canterburyensis pode ser separada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, ápice da ponta anal não ultrapassando o ápice da 

volsela inferior, setas médias do tergito anal distribuídas em 2 áreas, volsela inferior 

com diversas setas e volsela superior pediforme. Pupa, Tergito II sem bandas ou grupos 

de chagrin preto, esternito I e II com bandas posteriores de espinhos claros e pedes 
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spurii A ausente no segmento IV. Larva com esclerito labral 1 não dividido, dente 

mediano do mento suturado, número de dentes do mento pode variar entre número 

ímpar ou par, por apresentar diversas formas de acordo com ínstar. 

 
Macho (n= 1 – 2)  
 
Coloração: Castanho-clara. Tórax com escudo, escutelo e pronoto marrons. Pernas 

castanho-claras e com ápice do tarsômero 1, e tarsômeros 2 – 5 marrom-escuros.  

 
Comprimento total 6,23 – 7,56 mm. Comprimento da asa 3,19 – 3,88 mm. Largura da 

asa 0,85 – 0,92 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,95. Comprimento as asa/ 

comprimento do profêmur 2,41 – 2,74. 

Cabeça. AR 3,40 – 3,43. Último flagelômero com 1109 – 1311 μm de comprimento. 

Clípeo com 13 setas. Setas temporais 9. Comprimento dos palpômeros 1 – 5 (em μm) 

58 – 60; 56 – 72; 281; 229 – 242; 311 – 363.  

Tórax. Acrosticais aproximadamente 19. Dorsocentrais 11 – 14. Prealares 5 – 7. 

Escutelares 10.  

Asa. VR 1,04 – 1,08. Brachiolum com 2 setas. R com 31 setas, R1 com 23 setas e R4+5 

com 29 setas. Veias restantes nuas. Squama com 10 setas.  

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.4. 

 

 

Tabela 2.4. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus 
canterburyensis, macho adulto (n = 1 – 2). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 
P1 1325 – 1420 1125 – 1310 1675  805  725  
P2 1215 – 1350  1155 – 1300  670 – 750  390 – 435 275 – 330  
P3 1490 – 1640  1550 – 1785  1055 – 1130 590 – 655 430 – 480  

 
  ta4 ta5 LR BV SV 
P1 585  215  1,28  1,89   1,63  
P2 175 – 185 110 – 135  0,58 3,14 – 3,22 3,52 – 3,55 
P3 225 – 280 110 – 165  0,63 – 0,68 2,88 – 3,02 2,88 – 3,04 

 
 
 



 
 
Fig. 2.7 – Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959), macho adulto. A – 
vista dorsal do tergito IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e 
gonóstilo esquerdos; B – detalhe da ponta anal, vista ventral, C - hipopígio com 
ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
 

 

 

 

 

Hipopígio. (Fig. 2.7 A – C) Lateroesternito IX com 5 setas. Tergito anal com 40 – 45 

setas dividas em 2 áreas. Ponta anal com 44 – 69 μm de comprimento; 54 – 74 μm de 

largura na base. Falapódema com 138 – 162 μm de comprimento, e esternapódema 

transverso com 121 – 160 μm de comprimento. Volsela superior 94 – 125 μm de 

comprimento, 21 – 32 μm de largura na base. Volsela inferior com 151 – 202 μm de 

comprimento, 27 – 33 μm de largura na base, 33 – 46 μm de largura no ápice. 

Gonocoxito com 242 – 277 μm de comprimento. Gonóstilo com 249 – 334 μm de 

comprimento. HR 0,83 – 0,97. HV 2,26 – 2,50. 
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Fêmea (n = 1 – 2) 

Similar ao macho, exceto a seguir: 

Comprimento total 6,17 – 7,35 mm. Comprimento da asa 3,88 – 4,64 mm. Largura da 

asa 1,22 – 1,50 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,59. Comprimento da 

asa/comprimento do profêmur 2,72 – 2,93.  

Cabeça: AR = 0,38 – 0,45. Comprimento dos flagelômeros 1 – 5 (µm): 149 – 157; 114 – 

129; 119 – 129; 121 – 125; 193 – 243. Clípeo com 22 setas. Comprimento dos 

palpômeros 1 – 5 (µm): 80 – 84; 70 – 80; 260 – 286; 249 – 261; 369 – 407. 

Tórax.  Acrosticais 15. Dorsocentrais 18. Prealares 9 – 10. Escutelares 22 – 24. 

Asa. VR 1,14 – 1,15. Brachiolum com 3 setas. R com 29 – 33 setas, R1 com 33 – 38 

setas, R4+5 com 45 – 46 setas, veias restantes nuas. Squama com 24 setas. 

Pernas. Comprimentos (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.5. 

 

 

 

Tabela 2.5. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus 
canterburyensis, fêmea adulta (n = 1 – 2). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 

P1 1430 – 1585 1185 – 1405  1825 – 1910  865 – 910 730 – 840 
P2 1260 – 1460  1220 – 1415  705 – 800 370 – 450 285 – 350 
P3 1545 – 1780 1645 – 1910  1125 – 1235  615 – 700  465 – 530  

 

 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 630 – 675 210 – 240 1,36 – 1,54 1,84 1,43 – 1,56 
P2 180 – 210 115 – 165 0,56 – 0,58 3,13 – 3,35 3,50 – 3,60 
P3 260 – 285  130 – 170  0,65 – 0,68 2,93 2,84 – 3,00 

 

 

 

 

 

 

 



Genitália. (Fig. 2.8 A – B) Cápsulas seminais ovóide, 106 – 124 µm de comprimento e 

84 – 97µm de largura. Ductos espermatecais retos. Noto com 221 µm.  

Gonocoxapódema VIII 111 – 249 µm. Gonapófise VIII dividida em dois lobos, lobo 

ventrolateral fortemente delgado e longo, estendendo até a margem do lobo 

dorsomediano. Gonocoxito IX sem setas. Coxosternapódema relativamente reta. Placa 

pós-genital relativamente bem desenvolvida, triangular, com 23 µm de comprimento. 

Cercos relativamente grandes, 149 – 185 µm de comprimento e 176 µm de largura.  

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.8 – Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959), fêmea adulta. A – 
genitália, vista ventral. B – Lobo ventrolateral, lobo dorsomediano do gonapofise VIII, 
e lobo ventrolateral do gonapófise IX. 
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Pupa (n = 1)  

Comprimento do abdome 7 mm. Exúvia castanho-clara. 

Cefalotórax. Em má conservação. 

Abdomen. (Fig. 2.9 A) Tergito I nu, TII – VII com chagrin na região mediana. Tergito 

II com anterior e posterior, bandas tranversais de chagrin fortes e escuros. Tergito III 

com banda anterior  tranversal de chagrin. Na região anterior dos tergitos IV – VI com 

duas bandas de espinhos escuros interrompidos medianamente. Esternitos I e II com 

espinhos. Tergito II com fileira de ganchos contínua com 417 – 488 µm de 

comprimento. Pedes spurii B ausente no segmento II. Pedes spurii A ausente no 

segmento IV. Paratergitos V e VI com espinhos pequenos e finos na região posterior. 

Segmento I com uma seta lateral, II – V com duas setas laterais, VI – VII com quatro 

setas teniadas, VIII com cinco setas teniadas. Lobo anal com pequenos espinhos na 

região mediana, com franja completa e número de setas acima de 50 a cada lado. 

 

 

 

 



 
Fig. 2.9 – Xenochironomus canterburyensis (Freeman, 1959). Pupa, A – Tergitos. 
Larva, B – Antena, C – Mandíbula. D – Mento.  
 

 

 

Larva de quarto ínstar (n = 1) 

Cabeça. Largura 0,57 mm, comprimento 0,70 mm. IC = 0,81. Esclerito labral 1 não 

dividido, esclerito labral 2 com rostro anterior. Antena 126 µm de comprimento, com 5 

segmentos (Fig. 2.9 B), segmento basal 74 µm de comprimento; AR = 1,42; órgão 

anelar próximo da base antenal, lâmina antenal menor do que o flagelo, com 43 µm de 

comprimento. Lâmina acessória curta. Pente epifaríngeo não observável. Premandíbula 

não observável. Mandíbula com 185 µm de comprimento, com ápice escuro e três 

dentes internos, dente dorsal ausente, seta subdental longa (Fig. 2.9 C). Mento 150 µm 

de largura, com um dente mediano largo e suturado e 10 dentes laterais escuros (Fig. 2.9 

D), placas ventromentais 137 µm de largura, medianamente separada pela metade da 

largura do dente mediano. Setas submentais longas com 53 µm de comprimento. 

Abdome. Em má conservação. 
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Comentários: As larvas de X. canterburyensis associadas ao moluscos Hyridella 

menziesi (Gray, 1843). 

 

Xenochironomus tuberosus Wang, 2000 

 

Xenochironomus tuberosus Wang, 2000: 224. 

 

Material examinado: Holótipo: 1 ♂, CHINA: Hainan Province: Ledong County: 

Jianfengling Nature Conservation (18.44°N, 109.10°E). 15.iv.1988, X. Wang (BDN n° 

04703).  

 

Diagnose: X. tuberosus pode ser separada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, tubérculos frontais na cabeça presentes, esternito VI 

com 4 setas largas e escuras, faixa na região anterior do tergito IX sem microtríquios, 

volsela superior curta e larga, volsela inferior estreita com setas somente na região 

dorsal e voltadas externamente, setas da volsela inferior e setas da região interna do 

gonóstilo plumosas. 

 
 
 
 
Macho (n= 1)  
 
Coloração: Castanha. Tórax com região anterior, escudo, e pronoto marrom escuro. 

Fêmur e tíbia castanho-escuros, demais segmentos castanho-claros. 

 
Comprimento total 4,12 mm. Comprimento da asa 1,66 mm. Largura da asa 0,40 mm. 

Comprimento total/comprimento da asa 2,50. Comprimento da asa/comprimento do 

profêmur 2,24. 

Cabeça. AR 2,9. Último flagelômero com 730 μm de comprimento. Clípeo com 18 

setas. Setas temporais 19 – 20. Tubérculos frontais presentes. Comprimento dos 

palpômeros 1 – 5 (em μm) 32, 50, 125, 142, 182.  

Tórax. Acrosticais não contáveis. Dorsocentrais 5. Prealares 4. Escutelares 6. 
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Asa. VR 1,03. Brachiolum com 2 setas. R com 15 setas, R1 com 14 setas, R4+5 com 16 

setas, veias restantes nuas. Squama com 7 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.6. 

Abdome. No esternito VI possuem 4 setas longas e fortes.  

Hipopígio (Fig. 2.10 A – B). Lateroesternito IX com 3 setas. Tergito anal com 6 setas 

na região mediana. Ponta anal dobrada ventralmente com 37 μm de comprimento; 25 

μm de largura na base, 10 μm de largura no ápice. Falapódema com 72 μm de 

comprimento, e esternapódema transverso com 34 μm de comprimento. Volsela 

superior 35 μm de comprimento, 22 μm de largura na base. Volsela inferior com 99 μm 

de comprimento, 12 μm de largura na base e 17 μm de largura no ápice. Gonocoxito 

com 159 μm de comprimento. Gonóstilo com 174 μm de comprimento. HR 0,91. HV 

2,36. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2.6. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus tuberosus 
Wang, 2000 macho adulto (n = 1). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 740 580 990 460 400 310 90 1,71 1,83 1,33 
P2 700 680 350 190 140 70 60 0,51 3,76 3,94 
P3 780 810 550 290 280 130 80 0,68 2,74 2,89 

 
   
 

 

 

 
 
Fig. 2.10 – Xenochironomus tuberosus Wang, 2000, macho adulto. A - vista dorsal do 
tergito IX e vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B - hipopígio com ponta 
anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Xenochironomus trochanteratus (Thompson, 1869) 

 

Chironomus trochanteratus Thompson, 1869: 445. 

Chironomus (Xenochironomus) trochanteratus (Thompson, 1869): Edwards, 1929: 7. 

 

Material examinado: Holótipo: 1 ♂, FILIPINAS: Manilla (SMNH). 

 

Diagnose: X. trochanteratus pode ser diferenciado das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, presença de 14 setas, largas e escuras no esternito VI, 

volsela superior curta e larga, com a região posterior membranosa; volsela inferior 

estreita com setas somente na região dorsal e voltada externamente; setas da volsela 

inferior e setas da região interna do gonóstilo plumosas. 

 
Macho (n= 1)  
 
Coloração: Castanha. Fêmur e tíbia marrom-escuros, e demais segmentos castanho-
claros. 
 
Comprimento da asa 2,06 mm. Largura da asa 0,70 mm.  

Cabeça. Em má conservação, flagelômeros antenais e palpômeros perdidos. Clípeo com 

19 setas. Setas temporais 16 – 19.  

Tórax. Em má conservação; não pôde ser observado. 

Asa. VR 1,08. Brachiolum com 2 setas. R com 20 setas, R1 com 18 setas, R4+5 com 14 

setas, veias restantes nuas. Squama com 10 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.7. 

Abdome. Em má conservação. Esternito VI com 14 setas longas e fortes.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2.7. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus 
trochanteratus (Thompson, 1869) macho adulto (n = 1). 
 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 - 780 - - - - - - - - 
P2 900 820 440 220 160 80 60 0,54 4,15 3,91 
P3 1040 1000 720 340 300 140 100 0,72 3,14 2,83 

 
 
 
 
 
   

 
 
Fig. 2.11 – Xenochironomus trochanteratus (Thompson, 1869), macho adulto. A - vista 
dorsal do tergito IX e vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – ponta anal, 
vista ventral; C - hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à 
esquerda e vista ventral à direita. 
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Hipopígio (Fig. 2.11 A – C). Lateroesternito IX com 3 setas. Tergito anal com 26 setas 

na região mediana. Ponta anal com 80 μm de comprimento (dobrada ventralmente); 47 

μm de largura na base, 22 μm de largura no ápice. Falapódema com 133 μm de 

comprimento, e esternapódema transverso com 81 μm de comprimento. Volsela 

superior 40 μm de comprimento, 24 μm de largura na base. Volsela inferior com 158 

μm de comprimento, 18 μm de largura na base e 25 μm de largura no ápice. Gonocoxito 

com 209 μm de comprimento. Gonóstilo com 198 μm de comprimento. HR 1,05. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 

 

Xenochironomus ceciliae Roque & Trivinho-Strixino, 2005 

 

Xenochironomus ceciliae Roque & Trivinho-Strixino, 2005: 232 

 

Material examinado: Holótipo: 1 ♂, BRASIL: São Paulo/Mato Grosso do Sul, Rio 

Paraná, 20°45”S 51°40’W, 09.vii.2002. Leg.: Roque, F. O. Parátipos: 4 ♂, 5 ♀, 5 

exuvias pupais e 5 larvas, dados do holótipo.    

 

Diagnose: X. ceciliae pode ser diferenciado das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, ápice da ponta anal não ultrapassando o ápice da 

volsela inferior, setas médias do tergito anal distribuídas em 2 áreas, volsela inferior 

com diversas setas e volsela superior pediforme, ápice da volsela inferior arredondada. 

Pupa, esternitos I e II com bandas posteriores de espinhos claros, pedes spurii A 

presente no segmento IV e tubérculo prealar presente. Larva, esclerito labral 1 não 

dividido, mento com número impar de dentes  e dente mediano do mento simples. 

 

Comentários: Larvas de X. ceciliae foram coletadas no Rio Paraná, São Paulo, 

associadas a Oncosclera navicella (Carter, 1881) e Corvospongilla seckti (Bonetto & 

Ezcurra de Drago, 1966).  
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Xenochironomus etiopensis sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, ETIÓPIA: Bahar Daram, Tana-See, Leg.: Reichholf, J., 26.i.1977 

(ZSM). 

 

Diagnose: X. etiopensis sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies do gênero 

pelas seguintes características: Macho, ápice da ponta anal que não ultrapassa a volsela 

inferior, volsela superior longa, larga, com o ápice dobrado dorsalmente, volsela inferior 

longa, larga,  robusta, com poucas setas finas e gonóstilo delgado. 

 

Etimologia: Referente à localidade onde o holótipo foi coletado. 

 
Macho (n = 1)  
 
Coloração: Tórax com região do pronoto castanho. Abdome castanho. Fêmur, tíbia e 
tarsômeros 1 – 5 castanhos. 
 
Comprimento total 4,88 mm. Comprimento da asa 2,5 mm. Largura da asa 0,72 mm. 

Comprimento total/comprimento da asa 1,9. Comprimento as asa/comprimento do 

profêmur 2,3. 

Cabeça. AR 3,0. Último flagelômero com 920 μm de comprimento. Clípeo com 17 

setas. Setas temporais 9. Comprimento dos palpômeros 1 – 5 (em μm) 27, 37, 210, 165, 

290. 

Tórax. Acrosticais 14. Dorsocentrais 6. Escutelares 7.  

Asa. VR 1,1. Brachiolum com 2 setas. R com 16 setas, R1 com 8 setas, R4+5 com 11 

setas, veias restantes nuas. Squama com 8 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.8. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2.8. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus etiopensis 
sp. n., macho adulto (n = 1). 
 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 1100 860 1480 680 580 460 200 1,72 1,79 1,32 
P2 1000 920 540 300 240 140 80 0,59 3,24 3,56 
P3 1180 1240 760 400 360 200 120 0,61 2,94 3,18 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2.12 – Xenochironomus etiopensis sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito 
IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – 
hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, ventral à direita. 
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Hipopígio (Fig. 2.12 A – B). Lateroesternito IX com 2 setas. Tergito anal com 25 setas 

distribuídas em dois lobos. Ponta anal com 72 μm de comprimento; 21 μm de largura na 

base. Falapódema e esternapódema transverso, não observáveis. Volsela superior 52 μm 

de comprimento, 55 μm de largura na base. Volsela inferior com 155 μm de 

comprimento, 47 μm de largura na base e 60 μm de largura no ápice. Gonocoxito com 

160 μm de comprimento. Gonóstilo com 252 μm de comprimento. HR 0,63. HV 1,93. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 

 

Xenochironomus amazonensis sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Amazonas, Próximo a Foz do Rio Cuieiras, 4.ii.1962, 

Armadilha luminosa, Leg.: Fittkau, E. J. (ZSM). Parátipos: 1 ♂, mesmos dados do 

holótipo. 1 ♂, Amazonas, Parintins, Armadilha luminosa, Leg.: Sioli-Sattler (ZSM). 1 

♂, Amazonas, Rio Negro, Armadilha luminosa, somente a genitália montada (ZSM). 

 

Diagnose: X. amazonensis sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies do gênero 

pelas seguintes características: Macho, pequeno número de setas no tergito IX, ápice da 

ponta anal ultrapassa a margem da volsela inferior, volsela inferior larga, com setas 

curtas curvadas e gonóstilo alargando na região mediana a distal.  

 
Etimologia: Referente à localidade onde o holótipo foi coletado. 

 

Macho (n = 1 – 3)  
 
Coloração: Tórax e abdome castanhos. Fêmur e tíbia castanhos, ápice dos tarsômeros 1 

– 5 castanho-escuros. 

 
Comprimento da asa 1,7 – 1,9 mm. Largura da asa 0,5 mm. Comprimento da asa/ 

comprimento do profêmur 1,9 – 2,0. 
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Cabeça. AR 3,0 – 3,6. Último flagelômero com 780 – 790 μm de comprimento. Clípeo 

com 11 – 20. Temporais 10 – 11 setas. Comprimento dos palpômeros 1 – 5 (μm) 35 – 

50, 31 – 35, 57 – 142, 125 – 132, 120 – 177. 

Tórax. Acrosticais 7 – 12. Dorsocentrais 9 – 10. Prealares 4 – 5. Escutelares 4 – 5. 

Asa. VR 1,1 – 1,2. Brachiolum com 2 setas. R com 15 setas, setas das veias R1 e R4+5 

não mensuráveis. Veias restantes nuas. Squama com 6 – 8 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.9. 

Abdome. Em má conservação. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.9. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus 
amazonensis sp. n., macho adulto (n = 1 – 3). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 

P1 860 – 960  700 – 720  1220  580  500 – 520  
P2 770 – 960  730 – 1000  500 – 680  260 – 340  200 – 280  
P3 840 – 1020  740 – 1020  480 – 700  240 – 360  180 – 280  

 
 ta4 ta5 LR BV SV 

P1 460 – 480  180  1,74  1,64 – 1,67 1,36 
P2 120 – 160  80 – 100  0,64 – 0,68  3,00 – 3,27 2,88 – 3,32  
P3 120 – 160  80 – 100  0,65 – 0,70  2,94 – 3,32 2,84 – 3,29  

 
 
 
   



 
 
Fig. 2.13 – Xenochironomus amazonensis sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do 
tergito IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B 
– hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista 
ventral à direita. 
 
 
 
 
 

Hipopígio (Fig. 2.13 A – B). Lateroesternito IX com 3 setas. Tergito anal com 13 setas 

na região mediana. Ponta anal com 50 – 72 μm de comprimento; 37 – 52 μm de largura 

na base, 25 – 42 µm de largura no ápice. Falapódema com 75 μm de comprimento, e 

esternapódema transverso com 42 – 50 μm de comprimento. Volsela superior 22 – 27 

μm de comprimento, 27 – 30 μm de largura na base. Volsela inferior com 87 – 142 μm 

de comprimento, 35 – 47 μm de largura na base e 22 – 30 μm de largura no ápice. 

Gonocoxito com 132 – 167 μm de comprimento. Gonóstilo com 162 – 195 μm de 

comprimento. HR 0,82 – 0,87. 

 

Fêmea e imaturos: Desconhecidos. 
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Xenochironomus grini sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂ com exúvia pupal, BRASIL: Pará, Rurópolis, Rio  

Tambor, Cachoeira do Grin, (04°05’35”S, 55°00’29”W) 28.x.2007.  Leg.: Fusari, L. M. 

& Hamada N. Parátipos: 1 ♂ Amazonas, Presidente Figueiredo, BR 174, Km 121 

(01°55’S, 60°03’W), 04.v.2006. Leg.: Roque, F. O. & Pes, A. M. O. 1 pupa com exúvia 

larval, 3 larvas de 4° instar, dados do holótipo. 

 

Diagnose: X. grini sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, ápice da ponta anal não ultrapassa o ápice da volsela 

inferior, setas médias do tergito anal distribuídas em 2 áreas, gonocoxito com setas tão 

longas quanto o gonóstilo, gonóstilo curto e arredondado e volsela inferior com setas 

curtas. Pupa, tergitos II, IV – VII com bandas anteriores de chagrin preto, esternitos I e 

II sem espinhos e presença de tubérculo prealar. Larva, mento com 12 dentes. 

 
Etimologia: Em homenagem ao dono da fazenda, Sr. Grin, e proprietário da Cachoeira 

do “Grin”, localidade onde o holótipo foi coletado. 

 

Macho (n= 1 – 2)  

Coloração: Castanho-clara, com região anterior do tórax, escudo e pronoto marrom 

escuros. Pernas uniformemente castanho-claras. 

Comprimento total 3,8 – 4,7 mm. Comprimento da asa 1,9 – 2,2 mm. Largura da asa 0,5 

– 0,6 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,9 – 2,2. Comprimento as 

asa/comprimento do profêmur 2,1 – 2,2.  

Cabeça. AR 3,43 – 3,47. Último flagelômero com 840 – 920 μm de comprimento. 

Clípeo com 12 – 13setas, temporais 11 – 21. Comprimento dos palpômeros 1 – 5 (em 

μm) 18 – 35; 30; 95 – 103; 110 – 115; 135 – 153.  

Tórax. Acrosticais 6. Dorsocentrais 12. Prealares 4 – 5. Escutelares 1. 

Asa. VR 1,12 – 1,17. Brachiolum com 2 – 3 setas. R com 15 – 21 setas, R1 com 8 setas 

e R4+5 com 7 setas. Veias restantes nuas. Squama com 4 – 8 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.10. 

 

 



 

Tabela 2.10. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus grini sp. 
n., macho adulto (n = 1 – 2). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 

P1 920 – 980 720 – 820 – – – 
P2 820 740 – 840 480 – 540 240 – 260 160 – 180 
P3 1100 980 – 1080 700  380  300  

 
 ta4 ta5 LR BV SV 

P1 – – – – – 
P2 100 60 – 80 0,64 – 0,65 3,52 – 3,67 3,07 – 3,25 
P3 160  80  0,71  3,02  2,97  

 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2.14 – Xenochironomus grini sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX 
incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – 
hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista 
ventral à direita. 
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Hipopígio (Fig. 2.14 A – B). Lateroesternito IX com 3 setas. Tergito anal com 23 setas 

dividas em dois lobos.  Ponta anal com 43 – 55 μm de comprimento; 35 – 48 μm de 

largura na base, 38 µm de largura no ápice. Falapódema com 85 – 90 μm de 

comprimento, e esternapódema transverso com 70 – 78 μm de comprimento. Volsela 

superior 58 – 73 μm de comprimento, 13 – 15 μm de largura na base. Volsela inferior 

com 103 μm de comprimento, 20 – 25 μm de largura na base e 18 – 23 μm de largura 

no ápice. Gonocoxito com 150 – 165 μm de comprimento. Gonóstilo com 103 – 138 

μm de comprimento. HR 1,20 – 1,46. HV 3,45 – 3,69. 

 



 
 

Fig. 2.15 – Xenochironomus grini sp. n. Pupa, A – Tergitos, B – Tórax. Larva, C – 
Antena, D – Mandíbula, E – Mento. 
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Pupa (n = 1 – 2)  

Comprimento total 4,60 – 5,35 mm. Exúvia castanho-clara. 

Cefalotórax (Fig. 2.15 B). Apótoma frontal com tubérculo cefálico baixo, arredondado e 

rugoso. Setas frontais com 64 – 92 µm de comprimento. Duas setas antepronotais, uma 

lateral com 108 – 143 µm de comprimento e uma mediana com 54 µm comprimento.  

Corno torácico plumoso. Anel basal elíptico com 35 – 44 µm de diâmetro. Sutura 

mediana e região dorsal granular. Duas setas precorneais. Dois pares de dorsocentrais, 

Dc1 com 55 µm de comprimento, Dc2 com 63 µm, Dc3 com 60 µm, Dc4 com 72 µm de 

comprimento. Distâncias Dc1 – Dc2, Dc2 – Dc3, Dc3 – Dc4 (µm): 45 – 67; 195 – 209; 21 

– 53. Tubérculo prealar presente.  

Abdomen (Fig. 2.15 A). Tergito I nu, II – VIII com chagrin na região mediana. Tergito 

II com bandas, anterior e posterior, tranversais de chagrin fortes e escuros. Tergito III 

com banda, posterior, tranversal de chagrin. Região anterior dos tergitos IV – VI com 

duas bandas de espinhos escuros interrompidos medianamente. Tergitos VII e VIII com 

chagrin na região mediana. Esternitos I e II sem espinhos. Tergito II com fileira de 

ganchos contínua com 488 – 417 µm de comprimento. Pedes spurii B fracamente 

desenvolvidos no segmento II. Pedes spurii A presente no segmento IV. Margem 

posterior dos segmentos V e VI com espinhos pequenos e finos. Segmento I com uma 

seta lateral, II – V com duas setas laterais, VI – VII com quatro setas teniadas, VIII com 

cinco setas teniadas. Lobo anal com pequenos espinhos na região mediana, com franja 

completa e número de setas acima de 50 de cada lado. 

 

Larva de quarto ínstar (n = 1 – 4) 

Cabeça. Largura 0,29 – 0,38 mm, comprimento 0,39 – 0,44 mm. IC = 0,76 – 0,87. 

Esclerito labral 1 não dividido, esclerito labral 2 com rostro anterior. Antena 117 – 129 

µm de comprimento, com 5 segmentos (Fig. 2.15 C), segmento basal 61 – 70 µm de 

comprimento; AR = 1,09 – 1,17, órgão anelar próximo da base antenal, lâmina antenal 

menor do que o flagelo, com 54 – 58 µm de comprimento. Lâmina acessória curta. 

Pente epifaríngeo trífido com dentículos distais. Premandíbula não observável. 

Mandíbula com 85 – 137 µm de comprimento, com ápice escuro e três dentes internos, 

dente dorsal ausente, seta subdental longa (Fig. 2.15 D). Mento 84 – 90 µm de largura, 

com 12 dentes escuros (Fig. 2.15 E), placas ventromentais 91 – 105 µm de largura, 
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medianamente separada por não mais do que a largura do dentes medianos. Setas 

submentais longas com 66 µm de comprimento. 

Abdome avermelhado, com 4,94 – 5,26 mm de comprimento. Túbulos anais com 149 – 

203 µm de comprimento sem constrição. Procercos com 10 – 12 setas anais longas. 

 

Fêmea: desconhecida. 

 

Comentários: As larvas de Xenochironomus grini sp. n. foram coletadas em 

Oncosclera navicella (Carter, 1881). 

 

Xenochironomus mendesi sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Rio Grande do Sul, Jaquirana, Passo da Ilha, Rio Tainhas, 

29°05’11”S, 50°21’52”W, xi.2007. Leg.: Hamada, N. Parátipos: 1 ♂ com exúvias pupal 

e larval. Goiás, Alto Paraíso, Rio dos Couros, Fazenda São Bento, 14°09’36”S, 

47°35’37”W, 01 – 04.v.2007. Leg.: Fusari, L. M., Hamada. N.; 1 pupa com exúvia 

larval e 5 larvas de 4° instar.  

 

Diagnose: X. mendesi sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, com ápice da ponta anal ultrapassando ou tão longo 

quanto a volsela inferior e setas do tergito anal distribuídos em duas áreas. Pupa, 

esternitos I e II com bandas posteriores de espinhos claros, pedes spurii A presente no 

segmento IV e tubérculo prealar ausente. Larva, esclerito labral 1 não dividido, mento 

com número par de dentes, 16 dentes. 

 
Etimologia: Em homenagem ao Dr. Humberto Fonseca Mendes, por sua colaboração e 

incentivo durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 
Macho (n= 1 – 2)  
 
Coloração: Castanho-clara. Tórax com escudo, escutelo e pronoto marrons. Pernas 

castanho-claras e com ápice do tarsômero 1, e tarsômeros 2 – 5 marrom-escuros.  
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Comprimento total 5,67 – 5,73 mm. Comprimento da asa 2,60 – 3,00 mm. Largura da 

asa 0,72 – 0,85 mm. Comprimento total/ comprimento da asa 1,90 – 2,20. Comprimento 

as asa/ comprimento do profêmur 2,70 – 3,05. 

Cabeça. AR 2,30 – 2,99. Último flagelômero com 880 – 950 μm de comprimento. 

Clípeo com 13 setas. Setas temporais 9. Comprimento dos palpômeros 1 – 5 (μm) 47; 

63; 200; 160; 214.  

Tórax. Acrosticais aproximadamente 19. Dorsocentrais 11 – 14. Prealares 5 – 7. 

Escutelares 10.  

Asa. VR 1,04. Brachiolum 2 setas. R com 31 setas, R1 com 23 setas e R4+5 com 29 setas. 

Veias restantes nuas. Squama com 10 setas.  

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus mendesi 
sp. n., macho adulto (n = 1 – 2). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 
P1 1085 – 870 1240 – 690 1570 – 1230 770 – 540 670 – 500 
P2 1080 – 870 1060 – 810 570 – 400 330 – 240 260 – 185 
P3 1340 – 1015 1380 – 1000 950 – 640 520 – 385 420 – 310 

 
  ta4 ta5 LR BV SV 
P1 570 – 410 220 – 150 1,27 – 1,78 1,74 – 1,75 1,27 – 1,48 
P2 160 – 105 120 – 100 0,49 – 0,54 3,11 – 3,30 3,75 – 4,20 
P3 215 – 170 140 – 120 0,64 – 0,69 2,70 – 2,83 2,86 – 3,15 

 
 
 
 
 
 



 
 
Fig. 2.16 – Xenochironomus mendesi sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito 
IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B –  ponta 
anal, vista ventral; C – hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à 
esquerda e vista ventral à direita. 
 
 
 
 
 
Hipopígio (Fig. 2.16 A – C). Lateroesternito IX com 4 – 6 setas. Tergito anal com 22 – 

29 setas dividas em 2 áreas. Ponta anal com 53 – 73 μm de comprimento; 72 – 90 μm 

de largura na base. Falapódema com 89 – 107 μm de comprimento, e esternapódema 

transverso com 80 – 100 μm de comprimento. Volsela superior 80 – 89 μm de 

comprimento, 12 – 13 μm de largura na base. Volsela inferior com 136 – 139 μm de 

comprimento, 25 – 36 μm de largura na base, 15 – 18 μm de largura no ápice. 

Gonocoxito com 211 – 235 μm de comprimento. Gonóstilo com 190 – 223 μm de 

comprimento. HR 1,05 – 1,11. HV 2,54 – 3,01. 
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Fig. 2.17 – Xenochironomus mendesi sp. n. Pupa, A – Tergitos, B – Esternitos I e II, C – 
Cefalotórax. Larva, D – Antena, E – Mandíbula, F – Mento.  
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Pupa (n = 1 – 2) 

Comprimento total 5,37 – 6,57 mm. Exúvia marrom-clara. 

Cefalotórax. Apótoma frontal com tubérculo cefálico baixo, arredondado e rugoso. 

Setas frontais com 46 – 55 µm de comprimento. Duas setas antepronotais (Fig. 2.17 C), 

uma lateral com 77 – 116 µm de comprimento e uma mediana com 103 – 130 µm 

comprimento.  Corno torácico plumoso. Anel basal elíptico com 38 – 49 µm de 

diâmetro. Sutura mediana e região dorsal granular. Duas setas precorneais e dois pares 

de dorsocentrais, com distâncias Dc1 – Dc2, Dc2 – Dc3, Dc3 – Dc4 (µm): 60 – 67; 156 – 

243; 23 – 26. Tubérculo prealar ausente.  

Abdomen (Fig. 2.17 A). Tergito I nu, TII – VIII com chagrin na região mediana. 

Tergito II com bandas, anterior e posterior, tranversais de chagrin fortes e escuros. 

Tergito III com banda posterior, tranversal de chagrin. Na região anterior dos tergitos 

IV – VI com duas bandas de espinhos escuros interrompidos medianamente. Tergitos 

VII e VIII com chagrin na região mediana. Esternitos I e II com bandas posteriores de 

espinhos claros (Fig. 2.17 B). Tergito II com fileira de ganchos contínua com 415 – 492 

µm de comprimento. Pedes spurii B pouco desenvolvido no segmento II. Pedes spurii 

A presente no segmento IV. Margem posterior dos segmentos V e VI com espinhos 

pequenos e finos. Segmento I com uma seta lateral, II com quatro setas laterais, III – IV 

com três setas laterais, V – VII com quatro setas teniadas e VIII com cinco setas 

teniadas. Lobo anal com pequenos espinhos na região mediana, com franja completa e 

número de setas acima de 50 de cada lado. 

 

Larva de quarto ínstar (n = 5 – 8) 

Cabeça. Largura 0,23 – 0,36 mm, comprimento 0,35 – 0,46 mm. IC = 0,65 – 0,91. 

Esclerito labral 1 não dividido, esclerito labral 2 com rostro anterior. Antena 113 – 131 

µm de comprimento, com 5 segmentos (Fig. 2.17 D), segmento basal 54 – 62 µm de 

comprimento; AR = 1,00 – 1,11, órgão anelar próximo da base antenal, lâmina antenal 

menor do que o flagelo, com 41 – 51 µm de comprimento. Lâmina acessória curta. 

Pente epifaríngeo trífido com dentículos distais. Premandíbula não observável. 

Mandíbula com 105 – 143 µm de comprimento, com ápice escuro e três dentes internos, 

dente dorsal ausente, seta subdental longa (Fig. 2.17 E). Mento 85 – 106 µm de largura, 

com 16 dentes escuros (Fig. 2.17 F), placas ventromentais 83 – 101 µm de largura, 
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medianamente separada por não mais do que a largura do dentes medianos. Setas 

submentais longas com 37 – 48 µm de comprimento. 

Abdome avermelhado, com 6,09 – 7,44 mm de comprimento. Túbulos anais com 366 – 

368 µm de comprimento, sem constrição. Procercos com 8 – 10 setas anais longas.   

 

Fêmea: desconhecida. 

 

Comentários: As larvas de Xenochironomus mendesi sp. n. foram coletadas associadas 

a Metania spinata Carter, 1881. 

 

Xenochironomus alaidae sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Rio Grande do Sul, Bossoroca, Barra do Angico, Rio 

Piratinim, 28°32’06,2”S 54°57’29,9”W, 28.xii.2007. Leg.: Pes, A. M. O.  

 

Diagnose: X. alaidae sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, ápice da ponta anal ultrapassando ou tão longo quanto 

a volsela inferior e presença de setas latero-posterior no tergito IX. 

 
Etimologia: Em homenagem a Dra. Alaide Aparecida Fonseca Gessner, pela sua 

contribuição no conhecimento da biodiversidade de macroinvertebrados bentônicos, e 

incentivo durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Macho (n= 1)  
 
Coloração: Castanho-clara. Tórax com escudo marrom. Ápice dos tarsômeros 2 a 5 
marrom-escuro. 
 
Comprimento total 4,54 mm. Comprimento da asa 2,40 mm. Largura da asa 0,74 mm. 

Comprimento total/comprimento da asa 1,88. Comprimento as asa/comprimento do 

profêmur 5,22. 

Cabeça. AR 1,64. Último flagelômero com 550 μm de comprimento. Clípeo com 13 

setas e 11 setas temporais. Comprimento dos palpômeros 1 – 2 (μm) 43; 43.  

Tórax. Acrosticais 13. Dorsocentrais 15. Prealares 7. Escutelares 11.  



Asa. VR 1,08. Brachiolum 2 setas. R com 29 setas, R1 com 28 setas e R4+5 com 37 setas. 

Veias restantes nuas. Squama com 15 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.12. 

 

 

Tabela 2.12. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus alaidae 
sp. n., macho adulto (n = 1). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 870 790 - - - - - - - - 
P2 850 830 460 230 180 120 90 0,55 3,45 3,65
P3 1032 1085 720 360 290 160 70 0,66 3,22 2,94

 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2.18 – Xenochironomus alaidae sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito 
IX incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – ponta 
anal, vista ventral; C – hipopígio com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à 
esquerda e vista ventral à direita. 
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Hipopígio (Fig. 2.18 A – C). Lateroesternito IX com 6 setas. Tergito anal com 14 setas 

divididas em 2 áreas. Ponta anal com 54 μm de comprimento; 33 μm de largura na base. 

Falapódema com 98 μm de comprimento, e esternapódema transverso com 106 μm de 

comprimento. Volsela superior 89 μm de comprimento, 21 μm de largura na base. 

Volsela inferior com 92 μm de comprimento, 29 μm de largura na base, 18 μm de 

largura no ápice. Gonocoxito com 208 μm de comprimento. Gonóstilo com 137 μm de 

comprimento. HR 1,52. HV 3,30. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

Comentários: Os adultos de Xenochironomus alaidae sp. n. foram coletados em 

armadilhas luminosas localizadas sobre uma área do rio com grande concentração de 

esponjas Oncosclera jewelli (Volkmer, 1963) e Oncosclera sp.  

 

 

Xenochironomus martini sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Rio Grande do Sul, Bossoroca, Barra do Angico, Rio 

Piratinim, 28°32’06,2”S 54°57’29,9”W, 28.xii.2007. Leg.: Pes, A. M. O. 

 

Diagnose: X. martini sp. n. pode ser diferenciado das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, setas médias do tergito anal distribuídas em 2 áreas 

volsela inferior com diversas setas e volsela superior pediforme e ápice da volsela 

inferior em forma espatulada. 

 
Etimologia: Em homenagem ao Dr. Jon Martin pela contribuição nos estudos 

citogenéticos e moleculares de Chironomidae, e pela sua disponilibilidade de espréstimo 

de material e informações durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 
Macho (n= 1)  
 
Coloração: Castanho-clara. Tórax com escudo marrom. Tarsômeros 2 a 5 marrom-
escuro. 
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Comprimento total 3,74 mm. Comprimento da asa 1,75 mm. Largura da asa 0,50 mm. 

Comprimento total/comprimento da asa 2,14. Comprimento as asa/comprimento do 

profêmur 2,24. 

Cabeça. AR 1,46. Último flagelômero com 572 μm de comprimento. Setas clipeais e 

temporais não observáveis. Comprimento dos palpômeros 1 – 4 (μm) 28; 44; 136; 109.  

Tórax. Acrosticais 23. Dorsocentrais 10. Prealares 5. Escutelares 10.  

Asa. VR 1,14. Brachiolum 2 setas. R com 9 setas, R1 com 9 setas e R4+5 com 7 setas. 

Veias restantes nuas. Squama com 4 setas. 

Pernas. Comprimento (μm) e proporções das pernas na Tabela 2.13. 

 

 

 

Tabela 2.13. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Xenochironomus martini 
sp. n., macho adulto (n = 1). 
 

 Fe Ti ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR BV SV 
P1 780 625 - - - - - - - - 
P2 710 650 330 200 160 105 60 0,51 3,22 4,12
P3 870 850 575 320 280 130 100 0,68 2,76 2,99

 
 
 
 



 
 
Fig. 2.19. Xenochironomus martini sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX 
incluindo a ponta anal, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – ponta 
anal, vista ventral; C – detalhe do ápice da volsela inferior, vista dorsal; D – hipopígio 
com ponta anal e tergito IX removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
 

 

 

 

 

Hipopígio (Fig. 2.19 A – D). Lateroesternito IX com 5 – 6 setas. Tergito anal com 30 

setas divididas em 2 bandas. Ponta anal com 48 μm de comprimento; 25 μm de largura 

na base. Falapódema com 95 μm de comprimento, e esternapódema transverso com 62 

μm de comprimento. Volsela superior 75 μm de comprimento, 11 μm de largura na 

base. Volsela inferior com 107 μm de comprimento, 20 μm de largura na base, 13 μm 

de largura no ápice. Gonocoxito com 175 μm de comprimento. Gonóstilo com 162 μm 

de comprimento. HR 1,08. HV 3,54. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Comentários: Os adultos de X. martini sp. n. foram coletados em armadilhas luminosa 

localizadas sobre uma área do rio com grande concentração de esponjas, Oncosclera 

jewelli (Volkmer, 1963) e Oncosclera sp. Coletas adicionais nessa área deverão ser 

realizadas para a obtenção dos imaturos dessa espécie. Analisando espécimes 

proveniente da Austrália observou-se que adultos do morfótipo X. “australian” (citado 

em Cranston, 2000) são similares a X. martini sp. n., entretanto estes espécimes não 

foram incluídos no material tipo, uma vez que será necessário examinar os estágios 

imaturos, tanto da espécie nova quanto do morfótipo da Austrália, em decorrência do 

fato que algumas espécies próximas são similares no estágio adulto mas podem ser 

diferenciadas nos estágios imaturos.  

 

 

Chave para identificar espécie de Xenochironomus Kieffer*, com base em machos 

adultos. * As espécies Xenochironomus lacertus Dutta & Chaudhuri, 1995, 

Xenochironomus flaviventris (Kieffer, 1911), Xenochironomus longicrus (Kieffer, 

1911) e Xenochironomus nigricaudus Hashimoto, 1981 não foram incluídas na chave 

por não apresentarem caracteres diagnósticos em suas descrições originais. 

 

1. Setas do tergito anal distribuídos em uma área.............................................................2  

- Setas do tergito anal distribuídos em duas áreas.............................................................6 

2. Volsela inferior com setas plumosas.............................................................................3 

- Volsela inferior com setas simples................................................................................. 5 

3. Esternito VI com setas largas e escuras.........................................................................4 

- Esternito VI sem setas largas e escuras................. Xenochironomus xenolabis (Kieffer) 

4. Esternito VI com 14 setas. Volsela superior com microtríquios somente na região 

interna..........................................................Xenochironomus trochanteratus (Thompson) 

- Esternito VI com 4 setas. Volsela superior totalmente coberta por 

microtríquios................................................................ Xenochironomus tuberosus Wang 

5.  Volsela superior exposta (visível)........................Xenochironomus amazonensis sp. n  
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- Volsela superior não exposta (localizada interna ao tergito 

IX).................................................................... Xenochironomus ugandae (Goetghebuer) 

6. Presença de setas na região latero-posterior do tergito 

IX......................................................................................Xenochironomus alaidae sp. n. 

- Ausência de setas na margem latero-posterior do tergito IX..........................................7 

7. Ápice da ponta anal ultrapassando ou apenas alcançando a volsela 

inferior..............................................................................Xenochironomus mendesi sp. n. 

- Ápice da ponta anal não ultrapassa a volsela inferior.....................................................8 

8. Volsela inferior muito larga e volsela superior longa curvada 

ventramente................................................................. Xenochironomus etiopensis sp. n. 

- Volsela inferior estreita e volsela superior curta e reta...........................................9 

9. Volsela superior digitiforme; volsela inferior com 2 a 3 setas no 

ápice..........................................................................Xenochironomus trisetosus (Kieffer) 

- Volsela superior pediforme; volsela inferior com diversas setas................................. 10 

10. Gonocoxito com setas tão longas quanto as do gonóstilo, gonóstilo 

arredondado............................................................................Xenochironomus grini sp. n.  

- Gonocoxito com setas menores em relação ao gonóstilo, gonóstilo afilado 

apicalmente..................................................................................................................... 11 

11. Ápice da volsela inferior arredondada................................................. 

Xenochironomus ceciliae Roque & Trivinho-Strixino, Xenochironomus canterburyensis 

(Freeman) 

- Ápice da volsela inferior espatulada.................................Xenochironomus martini sp. n 
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Chave para identificar espécies de Xenochironomus Kieffer, com base em pupas 

conhecidas. 

1. Tergitos II – V com bandas na região mediana de chagrin 

preto.....................................................................Xenochironomus xenolabis (Kieffer) 

- Tergitos II – V com bandas anteriores de chagrin castanho...........................................2 

2. Esternitos I e II com bandas posteriores de espinhos claros..........................................3 

- Esternitos I e II sem espinhos..............................................Xenochironomus grini sp. n. 

3. Pedes spurii A presente no segmento IV.......................................................................4 

- Pedes spurii A ausente no segmento IV............................................ Xenochironomus 

canterburyensis (Freeman) 

4. Tubérculo prealar presente.........................Xenochironomus ceciliae Roque & 

Trivinho-Strixino 

- Tubérculo prealar ausente...............................................Xenochironomus mendesi sp. n.  

 

Chave identificar de espécies de Xenochironomus Kieffer, com base em larvas de 4° 

ínstar.  

1. Esclerito labral 1 dividido em 2 placas.................................Xenochironomus 

xenolabis (Kieffer) 

- Esclerito labral 1 não dividido....................................................................................... 2 

2. Mento com número par de dentes..................................................................................3 

Mento com número ímpar de dentes.................................................................................4 

3. Mento com 12 dentes.........................................................Xenochironomus grini sp. n. 

- Mento com 16 dentes......................................................Xenochironomus mendesi sp. n. 

4. Dente mediano do mento suturado.........Xenochironomus canterburyensis (Freeman)* 

- Dente mediano do mento simples.............Xenochironomus ceciliae Roque & Trivinho-

Strixino 
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* De acordo com Forsyth (1979) as larvas de X. canterburyensis apresentam número de 

dentes e formato diferentes de acordo com a mudança de ínstar, porém não há nenhum 

registro em que o dente mediano apresenta conformação simples. 

 

2. 4 – Discussão 

 

A presente revisão amplia substancialmente o número de espécies conhecidas de 

Xenochironomus, passando de 11 espécies reconhecidas para 18. Considerando que este 

aumento se deve diretamente ao grande número de coletas em áreas com esponjas em 

diferentes localidades  no Brasil (Fig. 1.1), certamente o mesmo deve ocorrer em outras 

regiões, particularmente aquelas com uma rica espongofauna (ex. Austrália) (Racek, 

1969, Williams, 1980). Cranston (2000) reporta diversos morfótipos de pupas de 

Xenochironomus ainda não descritos na Austrália.  

Um padrão evidente nas descrições morfológicas das espécies de 

Xenochironomus é a elevada similaridade entre os adultos machos, que são 

diagnosticados principalmente por caracteres do hipopígio, em especial a distribuição 

das setas no tergito anal e formato da volsela superior e inferior. Em alguns casos, como 

o das espécies X. trochanteratus e X. tuberosus da região Oriental, a grande semelhança 

morfológica entre os adultos sugere a possibilidade de serem a mesma espécie. 

Similaridade morfológica entre espécies, em determinado estágio,  ocorre com 

certa freqüência em gêneros de Chironomidae, evidenciando a possibilidade de 

estarmos tratando de espécies crípticas – o que ocorre em determinados grupos (ex. 

Tanytarsini, Kiefferulus, Chironomus). Então, será necessário conhecer todos os 

estágios de desenvolvimento das duas espécies supracitadas ou utilizar ferramentas 

adicionais, tais como estudos moleculares para determinar se são espécies crípticas ou 

devem ser sinonimizadas (Hebert et al. 2004, Cranston & Dimitriadis, 2004, Cranston, 

2007, Carew et al., 2007). 

O registro de X. xenolabis no Brasil amplia sua área de distribuição tornando-a 

uma das espécies com ampla distribuição geográfica entre os Chironomidae. Entretanto, 

devido a separação geográfica com outras populações, existe a possibilidade da espécie 

encontrada no Brasil ser críptica. Assim, ressaltamos a necessidade de estudos 

populacionais de X. xenolabis nas diferentes regiões de ocorrência. 
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A similaridade morfológica entre a espécie X. martini sp. n. e o morfótipo X. 

“australian” (disponibilizado pelo Dr. Jon Martin da Universidade de Melbourne) 

corrobora com a hipótese de dispersão sugerida por Sæther (2000). Esse autor  discuste  

padrões biogeográficos em Chironomidae, levantando a hipótese da dispersão pela rota 

Transantártica, subsidiado pela  similaridade entre as espécies da Região Neotropical e 

Australiana. Entretanto, apenas com análises filogenéticas poderemos inferir sobre 

relações históricas entre as espécies do gênero e suas distribuições geográficas. 

Com base nas cinco larvas descritas, sugerimos que esse é o estágio que reúne as 

características diagnósticas mais facilmente visualizadas e úteis para distinguir as 

espécies do gênero. Por exemplo, esclerito labral, número e formato do dentes no 

mento. Parte disto se deve possivelmente as adaptações relacionadas à associação com 

esponjas ou outros organismos.  

Outra questão a ser levantada, é a efetiva associação entre larvas de 

Xenochironomus e esponjas de água doce. Todas as coletas de imaturos realizadas neste 

trabalho confirmaram esta associação. Entretanto, conhecemos somente estágios 

imaturos de cinco das 17 espécies reconhecidas no gênero. Sendo que as larvas de X. 

canterburyensis possuem associações com Hyridella (Mollusca), deste modo, espécies 

com larvas ainda desconhecidas potencialmente podem apresentar ou não associações 

diversas com outros tipos de organismos. 

Vários desafios permanecem para o entendimento do grupo, como a falta de 

conhecimento de todos os estágios, especialmente dos imaturos, a impossibilidade de 

análise de algumas espécies conhecidas e a má conservação dos espécimes. Embora as 

espécies de Xenochironomus compartilhem caracteres potencialmente sinapomórficos, é 

essencial uma ampliação do trabalho incluindo Axarus para um melhor entendimento 

das relações de parentesco, dos padrões de distribuição das adaptações relacionadas às 

associações com outros organismos aquáticos.  

Desta forma, ressaltamos a importância da continuidade do estudo com 

Xenochironomus, focando principalmente em análises filogenéticas do gênero para 

reconhecimento das relações de parentesco, estudos populacionais, em especial com X. 

xenolabis, para verificar se representa um complexo de espécies, associação entre 

adultos e imaturos e estudos de biologia e comportamento para melhor entendimento 

das relações ecológicas das larvas com as esponjas de água doce. 
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Capítulo 3: Espécies de Oukuriella Epler, 1986 associadas a esponjas de água doce 

constituem um grupo monofilético? 

 

3.1 – Introdução 

Larvas de Chironomidae associadas a esponjas de água doce têm sido estudadas 

por diversos autores (Steffan, 1967; Roback, 1968; Tokeshi, 1993, 1995; Matteson & 

Jacobi 1980; Melão & Rocha 1996; Roque et al. 2004, Fusari et al., 2008, Fusari et al. 

2009, Roque et al., 2010). Larvas representantes de muitos gêneros são encontradas em 

esponjas, porém os gêneros que possuem associações de dependência reconhecidas são 

Xenochironomus Kieffer, 1921, Demeijerea Kruseman, 1933 e Oukuriella Epler, 1986.  

O gênero Oukuriella foi estabelecido por Epler (1986). Desde então, o 

conhecimento deste grupo taxonômico foi reforçado por sucessivos estudos (Epler, 

1996; Messias & Fittkau, 1997; Messias, 1998; Messias & Oliveira, 1999; Messias, 

2000; Messias et al., 2000; Trivinho-Strixino & Messias, 2005; Fusari et al., 2008 e 

Fusari et al., 2009). Messias et. al. (2000) levantaram a hipótese que esse gênero seria 

composto por três grupos de espécies, com base na morfologia de machos adultos. O 

primeiro grupo seria composto por espécies com asas sem manchas e tergitos 

abdominais sem tufos de setas, o segundo grupo, incluiria as espécies com asas sem 

manchas e tergitos abdominais com tufos de setas, e o terceiro, as espécies com asas 

com manchas e tergitos abdominais com tufos de setas.  

Roque et. al. (2007) descreveram a larva de Oukuriella epleri Messias & Fittkau, 

1997 e sugeriram que as espécies do terceiro grupo habitariam esponjas de água doce. 

Fusari et. al. (2008) descreveram Oukuriella antonioi Fusari, Roque & Hamada, 2008, 

cujas larvas vivem em esponjas, acrescentando mais evidências para apoiar o 

diagnóstico deste grupo. Entretanto, Oukuriella pesae Fusari, Roque & Hamada, 2009, 

associada a esponja e descrita posteriormente (Fusari et al., 2009), não apresenta as 

características do macho dos grupos definidos por Messias et. al. (2000). Essa espécie 

tem os tergitos abdominais sem tufos de setas e as asas com manchas escuras. As larvas 

foram coletadas em Oncosclera navicella (Carter, 1881) e apresentarem adaptações 

morfológicas relacionadas a esta associação.  

Desta seqüência histórica de conhecimento sobre a sistemática de Oukuriella, 

emergem perguntas como: as espécies associadas a esponjas de água doce formam um 

grupo monofilético? ou mesmo, o gênero Oukuriella é monofilético? 
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Neste trabalho foi realizada uma revisão do gênero, onde seis espécies foram 

descritas e uma hipótese de parentesco foi criada, visando desvendar possíveis relações 

evolutivas entre as espécies de Chironomidae consideradas como pertencentes ao 

gênero Oukuriella associadas às esponjas de água doce   

 

3.2 – Material e Métodos 

3.2.1 – Material analisado 

Os parátipos das espécies já descritas são procedentes do Zoologische 

Staatssammlung München (ZSM), Alemanha, do Laboratório de Entomologia Aquática 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil, e da coleção pessoal do Dr. 

John Epler (EUA). 

 

3.2.2 – Coletas no Brasil 

Coletas foram realizadas desde 2006,  em diversos estados brasileiros. As coletas 

consistiam em reconhecer as colônias de esponjas nos córregos e rios e coletar 

manualmente as pupas e larvas sobre esses organismos. Armadilhas luminosas foram 

colocadas nos mesmos locais onde se encontravam as colônias de esponjas para a coleta 

dos adultos. Como nem todas as espécies de Oukuriella vivem associadas a esponjas, o 

material procedente de armadilhas luminosas de diferentes coletas também foi 

analisado.  

Os espécimes coletados foram montados entre lâmina e lamínula para 

microscopia em Euparal® como meio de inclusão, seguindo os procedimentos indicados 

por Sæther (1969). A terminologia segue Sæther (1980) e Langton (1994). As medidas 

foram tomadas de acordo com os métodos sugeridos por Sæther (1968) e Schlee (1966). 

As medidas são dadas com variação encontrada, seguida pela média aritmética quando 

quatro ou mais espécimes foram medidos, o número de espécimes medidos esta 

indicado no início de cada descrição entre parênteses.  

Os holótipos e parátipos das espécies descritas neste trabalho serão depositados 

na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e 

no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 
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3.2.3 – Metodologia cladística 

A análise cladística, com base no método proposto por Hennig (1966), foi 

realizada utilizando-se do software PAUP versão 4.0b10 para Microsoft Windows®
 

(Swofford, 2002), com matriz de caracteres elaboradas em NDE (Nexus Data Editor), 

versão 0.5.0 (Page, 2001). Os valores de bootstrap foram obtidos com 1000 réplicas.  

A análise cladística foi feita a partir de uma matriz de 67 caracteres por 29 

táxons (Tabela 3.7). Todas as espécies de Oukuriella foram incluídas na análise a fim de 

se verificar as relações entre elas. 

O algoritmo de busca dos cladogramas mais parcimoniosos foi heurística, do 

tipo branch-swapping, chamado Tree Bisection and Reconnection (TBR) (Swofford & 

Olsen, 1990). Todos os caracteres foram tratados como não-ordenados. 

A pesagem de caracteres a posteriori foi feita com a utilização de pesagem 

sucessiva de caracteres (Farris, 1969), o qual atribui pesos sucessivamente maiores aos 

caracteres menos homoplásticos. Estes pesos levam em consideração o R.C. (rescaled 

consistency index), que é um produto dos índices de consistência (C.I., uma medida das 

homoplasias na análise) e de retenção (R.I., uma medida das sinapomorfias). 

 

3.3 – Resultados 

 

3.3.1. Taxonomia 

 

Oukuriella Epler 

Oukuriella Epler, 1986 

 

Espécie-tipo: Oukuriella albistyla Epler, 1986, por designação original 

 

Caracteres diagnósticos  

Machos adultos de Oukuriella podem ser diferenciados de outros gêneros de 

Chironomini com base na seguinte combinação de caracteres: squama nua, ausência de 

ponta anal e volsela superior bífida. As pupas podem ser separadas de outros 

Chironomini por apresentar chifre torácico subdivido em 4 filamentos, esporão anal 

bem desenvolvido e com espinhos pequenos, quatro setas teniadas nos segmentos V – 

VIII. As larvas podem ser diferenciadas de outros Chironomini com base na seguinte 
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combinação de caracteres: apótoma frontoclipeal com S1 – S5 fundidos, com textura 

rugosa e/ou estriada, pente epifaríngeo, composto por três dentículos separados e lisos, 

ocasionalmente fundido e multidenteadas, mento com dentes laterais escuros e dente 

mediano bífido a serrilhado, de cor clara a pálida. 

Diagnose genérica 

Adultos 

Chironomidae pequenos a médios, coloração amarelada a marrom-escura. Comprimento 

das asas 2,5 – 5,0 mm. 

Cabeça. Olhos nus, com extensão dorso-mediana longa. Antena do macho com 13 

flagelômeros. Palpo maxilar com cinco segmentos, palpômero basal distalmente 

esclerotizado. Setas temporais em uni – bisseriais. Tubérculos frontais ausentes. Clípeo 

largo, retangular. Setas cibariais presentes.  

Tórax. Uniformemente colorido ou com áreas mais escuras. Lobos antepronotais nus, 

completamente separado dorsalmente. Setas acrosticais presentes, bisseriais, começando 

próximo a região dorsal do escudo a aproximadamente 1/3 do comprimento do escudo. 

Setas dorsocentrais unisseriais. Setas escutelares unisseriais. Setas prealares presentes.  

Asa. Membrana alar sem setas, com pontuação fina. Algumas espécies com manchas ou 

áreas escuras. Brachiolum com 1 seta. Veia costal não estendida além do ápice de R4+5. 

FCu distal em relação a RM. RM oblíqua a R4+5. Squama nua. 

Pernas. Uniformemente coloridas ou com manchas e anéis mais escuros. Ápice da tíbia 

anterior com uma escama cônica e estreita. Pentes apicais das tíbias média e posterior 

separados, tíbia média e posterior com um esporão. Tarsômero 1 da perna média e 

posterior com sensilla chaetica. Pulvilos pequenos ou ausentes. 

Abdome. Uniformemente colorido ou com faixas transversais e desenhos mais escuros 

sobre os tergitos. Com setas esparsas ou com um a dois tufos de setas nos tergitos II a 

V.  

Hipopígio. Bandas do tergito anal separadas medianamente (raramente ausentes). 

Tergito IX com ou sem projeção dorsal. Margem postero-mediana da tergito IX com 

fenda (raramente ausente) e podem apresentar projeções na margem. Ponta anal ausente. 

Volsela superior bífida, pediforme, digitiforme ou falciforme. Dígito curto, em algumas 

espécies longo. Volsela média ausente. Volsela inferior bem desenvolvida com 2 – 5 

setas basais, geralmente com formato recurvado, com setas dorsais e ventrais 

apicalmente, em algumas espécies presença de setas subapicais. Falapódema e 
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esternapódema transverso presentes. Gonocoxito com poucas setas. Gonóstilo alongado, 

estreito.  

Genitália da fêmea. Gonocoxapódema VIII arredondado. Gonapófise VIII dividido, 

lobo dorsomediano bem desenvolvido e lobo ventrolateral reduzido. Gonocoxito IX 

bem desenvolvido, sem setas. Cercos grandes. Tergito IX arredondado com setas. 

Lábios sem microtríquios. Cápsulas seminais ovais. Ductos espermatecais retos. 

 

Pupa 

Cefalotórax. Tubérculo cefálico bem desenvolvido, largo, com seta frontal subapical 

longa. Região dorsal do tórax granulosa. Tubérculo escudal ausente. Corno torácico 

dividido em filamentos com pequenos espinhos. Anel basal oval ou cilíndrico. 

Tubérculo prealar ausente. Estojo alar liso sem “nose”. 2 – 3 setas precorneais e 4 

dorsocentrais. 

Abdome. Tergito I nu. Segmentos II – IV com 3 setas laterais, V – VIII com 4 setas 

teniadas. Lobo anal sem seta dorsal. Franja completa unisserial. Tergito II com uma 

fileira de ganchos contínua, ocupando cerca de dois terços da largura do segmento. 

Conjuntiva IV/V com ou sem uma área de chagrin, demais conjuntivas nuas. Pedes 

spurii B presente no tergito II, ocasionalmente ausente. Tergitos I, VII, VIII e lobo anal 

sem chagrin. Paratergito VIII liso. Esporão anal presente com diversos dentes pequenos. 

Chagrin nos tergitos II – VI desenvolvido anteriormente e com áreas claras. Segmento I 

com 2 D-seta; II com 3 D-seta, III – VII com 5 e VIII com 1. 

 

Larva 

Mento e pós mento marrom-escuros. 

Apótoma frontoclipeal com S1 – S5 fundidos, com textura rugosa e/ou estriada. Antena 

com cinco a seis segmentos. Órgão de Lauterborn alternado no segmento 2 e 3, 

ocasionalmente somente no ápice do segmento 2. Órgão anelar situado na ¼ proximal 

do segmento basal. 

Labro. Pente epifaríngeo composto por três dentículos separados, lisos ou 

multidenteados, ocasionalmente fundido.   Seta premandibular simples. Premandíbula 

com 2 dentes. 

Mandíbula. Mandíbula com 1 dente dorsal pálido ou castanho, 1 apical e 2 – 3 dentes 

internos, ocasionalmente sem dentes dorsais e internos. Seta interna presente. 
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Mento. Mento com dente mediano bífido ocasionalmente serrilhado. Dentes laterais 

com coloração escura, ou cor clara a pálida.  

Abdome. Avermelhado, com parapodes posteriores curtos e garras esclerotinizadas. 

 

Oukuriella albistyla Epler, 1986 

 

Oukuriella albistyla Epler, 1986: 158. 

Oukuriella albistyla Epler; Spies & Reiss, 1996:71. 

 

Material examinado: Parátipos como em Epler (1986). 

 

Diagnose: Oukuriella albistyla se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, pernas castanho-claras e gonóstilo branco. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo no Uruguai e no 

Brasil, Estado do Mato Grosso.  

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

Oukuriella simulatrix Epler, 1986 

 

Oukuriella simulatrix Epler, 1986: 160. 

Oukuriella simulatrix Epler; Spies & Reiss, 1996: 71. 

 

Material examinado: Parátipos como em Epler (1986). 

 

Diagnose: Oukuriella simulatrix se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, ápice do fêmur e tíbia anteriores castanho-escuros, 

gonóstilo castanho-claro. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo na Colômbia. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Oukuriella fasciata Epler, 1986 

 

Oukuriella fasciata Epler, 1986: 162. 

Oukuriella fasciata Epler; Spies & Reiss, 1996: 71. 

 

Material examinado: Holótipo e parátipos não puderam ser analisados. 

 

Diagnose: Oukuriella fasciata se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, faixas transversais nos tergitos IV e VI, e tufos de 

setas nos tergitos II – VII, volsela superior falciforme, dígito maior do que a volsela 

superior. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo no Brasil, Estado do 

Pará. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

Oukuriella annamae Epler, 1996 

 

Oukuriella annamae Epler, 1996: 4. 

Oukuriella annamae Epler; Spies & Reiss, 1996: 71. 

 

Material examinado: Parátipos como em Epler (1999). 

 

Diagnose: Oukuriella annamae se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, faixas transversais nos TII, IV, VI e VII, volsela 

superior sem microtríquios e uma seta próxima ao “cotovelo”, digíto estreito e não 

alcançando o ápice da volsela superior, ápice do fêmur e tíbia anteriores castanho, 

gonóstilo castanho-claro. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo na Costa Rica. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Oukuriella costaricensis Epler, 1996 

 

Oukuriella costaricense Epler, 1996: 5. 

Oukuriella costaricensis Epler; Spies & Reiss, 1996: 71. 

 

Material examinado: Parátipos como em Epler (1996). 

 

Diagnose: Oukuriella costaricensis se  diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, AR menor que 0,50, margem posterior do TIX reto e 

sem reentrância, volsela superior falciforme, dígito curto tendo a metade do 

comprimento da volsela superior.  

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo na Costa Rica. 

 

Imaturos: desconhecidos. 

 

Oukuriella rushi Epler, 1996 

 

Oukuriella rushi Epler, 1996: 8. 

Oukuriella rushi Epler; Spies & Reiss, 1996: 71. 

 

Material examinado: Holótipo e parátipos não puderam ser analisados. 

 

Diagnose: Oukuriella rushi se diferencia das demais espécies do gênero pelas seguintes 

características: Macho, ápice do fêmur e da tíbia escuros, projeções na margem 

posterior do tergito IX arredondadas, largura da reentrância da margem posterior do 

TIX do mesmo tamanho do comprimento da profundidade, volsela superior pediforme 

com ápice afilado, dígito curto, apresentando  a metade do comprimento da volsela. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo na Costa Rica. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Oukuriella oliveirai Messias & Fittkau, 1997 

 

Oukuriella oliveirai Messias & Fittkau, 1997: 256. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias & Fittkau (1997). Material 

adicional: 13 machos, BRASIL: Amazonas, Manaus, Lago Catalão, Flutuante do 

INPA, 03°14'46,25"S 59°53'55,59"W, 07.vii.2008, Armadilha de luz, Leg.: Oliveira, C. 

N. S., Fusari, L. M.. 4 machos, Bahia, Pilão Arcado, Buriti – Dunas, 04.x.2006, 

Armadilha de luz, Col.: R. Vieira. 2 machos, Santa Catarina, Ipuaçu, Barragem no Rio 

Chapecó, 08.x.2004, Armadilha de luz, Leg.: Pinho, L. C. 3 machos, Santa Catarina, 

São Domingos, Rio Chapecó, 08.x.2004, Armadilha Shannon, Leg.: Pinho, L. C. 

 

Diagnose: Oukuriella oliveirai se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, pernas uniformemente coloridas, escudo sem projeção, 

largura da reentrância da margem posterior do mesmo comprimento da profundidade, 

volsela superior estreita, pediforme, dígito da mesma largura da volsela, curto, não 

alcançando o ápice da volsela superior.  

 

Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente para a região amazônica, Estado 

do Pará, neste trabalho a distribuição é ampliada incluindo os Estados do Amazonas, 

Bahia e Santa Catarina.  

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

Oukuriella epleri Messias & Fittkau, 1997 

 

Oukuriella epleri Messias & Fittkau, 1997: 258. 

Oukuriella epleri Messias & Fittkau; Roque et al., 2007: 236. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias & Fittkau (1997). Material 

adicional: 10 machos, 4 pupas, 18 larvas, BRASIL: Amazonas, Presidente Figueiredo, 

BR 174, Km 121, 01°55’S, 60°03’W, Leg.: 07.v.2007. Coleta manual em Metania 

subtilis Volkmer-Ribeiro, 1979. Leg.: Fusari, L. M. 5 machos, 2 pupas, 15 larvas, 
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Goiás, Alto Paraíso, Rio dos Couros – Faz. São Bento, 14°09’36”S, 47°35’37”W, 

03.vi.2007, Leg.: Fusari, L. M., Hamada, N. 5 machos, Mato Grosso, Ribeirão 

Cascalheira, Rio Suia-Missu, Fazenda Campina Verde, 12°48’34,79”S 52°06’55,18”W, 

10.x.2007. Armadilha de luz. Leg.: Pinho, L. C., Mateus, S., Torati, S, Silva, F. R. 3 

machos, Bahia, Luis Eduardo Magalhães, Rio Correntina, 13°31’22,3”S 45°23’59,3”W, 

01.xi.2008, Armadilha de luz, Leg.: Hamada, N, Silva, J. O. 

 

Diagnose: Oukuriella epleri se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, escudo com projeção e com tubérculo, asas e pernas 

com manchas, tufo de setas nos tergitos II – VII, volsela inferior com setas plumosas e 

com 3 – 5 setas na base da volsela. Pupa, tubérculo prealar ausente e pedes spurii A e B 

presentes. Larva, escleritos labrais fundidos e rugosos, dente dorsal da mandíbula 

castanho, dente mediano do mento serrilhado. 

 

Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente para a região amazônica, Estado 

do Amazonas e Pará, neste trabalho a distribuição é ampliada incluindo os Estados de 

Roraima, Góias, Mato Grosso e Bahia. 

 

Oukuriella sublettei Messias & Oliveira, 1999 

 

Oukuriella sublettei Messias & Oliveira, 1999: 260. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias & Oliveira (1999).  

 

Diagnose: Oukuriella sublettei se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, escudo com projeção e sem tubérculo, ausência de 

bandas no tergito IX, volsela superior falciforme, volsela inferior com setas plumosas e 

gonóstilo claro. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo no Brasil, Estado do 

Amazonas. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Oukuriella gracilis Messias, Oliveira & Fittkau, 2000 

 

Oukuriella gracilis Messias, Oliveira & Fittkau, 2000: 162. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias, Oliveira & Fittkau (2000).  

 

Material adicional: 2 machos, BRASIL: Santa Catarina, São Domingos, Rio Chapecó, 

Barragem, 08.x.2004, Armadilha Shannon, Leg.: Pinho, L. C. 

 

Diagnose. Oukuriella gracilis se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, escudo não projetado e tubérculo presente, áreas mais 

escuras no ápice do fêmur e tíbia anterior, e no ápice da tíbia media e posterior, faixas 

laterais e transversais nos tergitos I e III, e manchas no tergitos IV – VIII, dois tufos de 

setas nos tergitos II – VII, volsela inferior com setas plumosas. 

 

Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente para a região amazônica, Estado 

do Amazonas e Pará, neste trabalho a distribuição é ampliada incluindo o Estado de 

Santa Catarina. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

 

Oukuriella intermedia Messias, Fittkau & Oliveira, 2000 

 

Oukuriella intermedia Messias, Fittkau & Oliveira, 2000: 185. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias, Fittkau & Oliveira (2000). 

 

Material adicional: 5 machos, BRASIL: Acre, Mancio Lima, Parque Nacional Serra 

Divisor, Rio Azul, 7°54'31,11"S 73°34'43,83"W, 11 – 13.iii.2006, Armadilha de Luz, 

Leg.: Calor, A. R. 

 



108 

 

Diagnose: Oukuriella intermedia se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, escudo com projeção, áreas mais escuras no ápice do 

fêmur e tíbia anterior, no ápice da tíbia media e posterior, na base e no ápice da tíbia 

media e posterior,  faixas escuras nos TI – III, TIV totalmente escuro, TV com faixa 

escura,  dois tufos de setas nos TII – VII, volsela inferior estreito e com poucas setas. 

Pupa, pedes spurii A ausente. Larva, Escleritos labrais fundidos e granulares, mandíbula 

com dente dorsal claro, dente mediano bífido claro e seis pares de dentes laterais 

escuros. 

 

Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente para a região amazônica, Estado 

do Amazonas, neste trabalho a distribuição é ampliada incluindo o Estado do Acre. 

 

Fêmea: desconhecida. 

 

Oukuriella reissi Messias, 2000 

 

Oukuriella reissi Messias, 2000: 159. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Messias (2000).  

 

Diagnose: Oukuriella reissi se diferencia das demais espécies do gênero pelas seguintes 

características: macho, escudo com projeção e tubérculo, faixas escuras nos TI – III, 

TIV – VII totalmente escuras, volsela superior pediforme com dígito da mesma largura, 

ultrapassando o ápice da volsela. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente das localidade-tipo no Brasil, Estados 

Pará, Amazonas e Mato Grosso. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 
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Oukuriella jatai Trivinho-Strixino & Messias 2005 

 

Oukuriella jatai Trivinho-Strixino & Messias 2005: 285. 

 

Material examinado: Parátipos, como em Trivinho-Strixino & Messias (2005).  

 

Diagnose: Oukuriella jatai se diferencia das demais espécies do gênero pelas seguintes 

características: macho, dois tufos de setas nos tergitos II – VI, faixas escuras nos TI – III 

e TV, TIV e VI – VII escuras, volsela inferior com setas plumosas. Pupa, Pedes spurii 

A ausente. Larva, escleritos labrais fundidos estriados na região externa e rugosos na 

região central, mandíbula com dente dorsal claro, dente mediano bífido claro e seis 

pares de dentes laterais escuros. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo no Brasil, Estado de 

São Paulo. 

 

 

Oukuriella antonioi Fusari, Roque & Hamada, 2008 

 

Oukuriella antonioi Fusari, Roque & Hamada, 2008: 523. 

 

Material examinado: Holótipo e parátipos, como em Fusari, Roque & Hamada (2008). 

Material adicional: 5 machos, BRASIL: Mato Grosso, Nova Xavantina, Córrego 

Ponte de Pedra, 14°47’54,37”S 52°37’13,50”W, 15.x.2007, Luz branca, Leg.: Pinho, L. 

C., Mateus, S, Torati, S., Silva, F. R. 

 

Diagnose: Oukuriella antonioi se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, escudo com tubérculo, asas e pernas com manchas, um 

tufo grande de setas TII – VII, volsela superior pediforme e com dígito do mesmo 

formato e tamanho da volsela, sobrepondo-se a volsela, volsela inferior com setas 

plumosas. 
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Distribuição: Esta espécie foi descrita originalmente para o Estado de São Paulo, neste 

trabalho a distribuição é ampliada para o Estado de Mato Grosso. 

 

Fêmea e imaturos: desconhecidos. 

 

 

 

 

Oukuriella pesae Fusari, Roque & Hamada, 2009 

 

Oukuriella pesae Fusari, Roque & Hamada, 2009: 62. 

 

Material examinado: Holótipo e parátipos, como em Fusari, Roque & Hamada (2009).  

 

Diagnose: Oukuriella pesae se diferencia das demais espécies do gênero pelas seguintes 

características: macho, ausência de tufo de setas nos tergitos, projeções laterais na 

margem posterior do TIX longas, se extendendo além da volsela superior, largura da 

concavidade entre essas projeções laterais cinco vezes menor do que sua profundidade, 

volsela superior pediforme com ápice afilada, dígito estreito não ultrapassando o ápice 

da volsela. Pupa, ausência de pedes spurii B e espinhos na conjuntiva IV/V. Larva, 

cápsula cefálica cônica, mandíbula côncava sem dentes internos, mento com dente 

mediano serrilhado castanho e seis pares dentes laterais castanho-escuros. 

 

Distribuição: Esta espécie é conhecida somente da localidade-tipo no Brasil, Estado do 

Pará. 
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Oukuriella matogrossensis sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Mato Grosso, Ribeirão Cascalheira, Rio Suia-Missu, Fazenda 

Campina Verde, 12°48’34,79”S 52°06’55,18”W, 10.x.2007. Leg.: Pinho, L. C., Mateus, 

S., Torati, S., Silva, F. R., Armadilha de luz. Parátipo: 2 ♂, mesmos dados do holótipo.  

 

Diagnose. Oukuriella matogrossensis sp. n. se diferencia das demais espécies do gênero 

pelas seguintes características: macho, asa com manchas, tórax sem tubérculo, pernas 

com áreas escuras, margem posterior do tergito IX com duas projeções laterais 

quadrangulares, largura da concavidade entre essas projeções laterais duas vezes maior 

do que sua profundidade, volsela superior pediforme com dígito largo, volsela inferior 

com setas plumosas. 

 

Etimologia: Referente ao Estado onde o holótipo foi coletado. 

 

Descrição.  

Macho (n = 2 – 3) 

Comprimento total 2,23 – 2,83 mm. Comprimento da asa 1,30 – 1,50 mm, largura da 

asa 0,38 – 0,45 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,72 – 1,75. Comprimento 

da asa/comprimento do profêmur 1,60 – 1,80. 

Coloração: Castanha. Asas com manchas castanho-escuras. Veias castanho-claras. 

Pernas castanho-claras com áreas castanho-escuras. 

Cabeça. (Fig. 3.1 A) AR 1,25 – 1,28. Último flagelômero 559 – 662 µm de 

comprimento. Temporais 9 – 11. Clípeo com 19 (1) setas. Comprimento do palpômeros 

1 – 5 (µm): 38 – 48, 35 – 38, 83 – 105, 112 – 126, 162 – 185.  

Tórax. (Fig. 3.1 B) Sem tubérculo. Acrosticais 4. Dorsocentrais 4 – 6. Prealar 1.  

Escutelares 4. 

Asa. (Fig. 3.1 C) VR 1,15 – 1,17. Brachiolum com 2 setas. R com 12, R1 com 13 – 15, 

R4+5 com 12 – 13 setas, demais veias e células nuas. 

Pernas. (Fig. 3.1 D) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.1. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 58 (1); mediano 62 – 68; 

posterior 66 – 78. 

Abdome. Tergitos com ou sem tufos de setas. 



 
Figura 3.1 – Oukuriella matogrossensis sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C 

- Asa, D – Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.1. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella matogrossensis 

sp. n., macho adulto (n = 2 – 3). 

 
Fe Ti ta1 ta2 ta3 

P1 739 – 947 397 – 445 1119 (1) 772 (1) 489 (1) 
P2 776 – 1011 527 – 705 422 – 473 214 – 308 158 – 247 
P3 760 – 1036 601 – 635 389 – 482 184 – 364 149 – 295 
 

ta4 ta5 LR BV SV 
P1 396 (1) 174 (1) 2,52 (1) 1,37 (1) 1,24 (1) 
P2 97 – 147 61 – 81 0,67 – 0,80 2,20 – 3,74 3,08 – 3,63 
P3 96 – 189 65 – 102 0,65 – 0,76 2,27 – 3,54 3,47 – 3,50 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 3.2 – Oukuriella matogrossensis sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito 
IX, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Hipopígio (Figs. 3.1 E, 3.2 A – B). Lateroesternito com uma seta. Margem posterior 

do tergito IX com duas projeções laterais quadrangulares. Largura da reentrância da 

margem posterior do TIX duas vezes maior do que o comprimento da profundidade. 

Falapódema 53 – 62 µm de comprimento, esternapódema transverso 46 – 60 µm. 

Volsela superior 59 – 67 µm de comprimento, com 7 – 9 setas próximas ao 

“cotovelo”, microtríquios presentes na região mediana distal. Dígito arredondado, 

alcançando o ápice da volsela superior, sem microtríquios, 42 – 49 µm de 

comprimento. Volsela inferior 76 – 100 µm de comprimento, com 2 setas basais, 7 – 

9 setas apicais plumosas. Gonocoxito 104 – 115 µm de comprimento. Gonóstilo 

longo, com 117 – 122 µm de comprimento. HR 0,85 – 0,98. HV 1,83 – 2,43. 

 

 

Oukuriella digita sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Mato Grosso, Ribeirão Cascalheira, Rio Suiá-missu,  Fazenda 

Campina Verde, 12°48’34,79”S 52°06’55,18”W, 10.x.2007. Leg.: Pinho, L. C., Mateus, 

S., Toratil, S., Silva, F. R., Armadilha de luz. Parátipo: 5 ♂, mesmos dados do holótipo.  

 

Diagnose. Oukuriella digita sp. n. se diferenciada das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, asa com manchas escuras, tórax sem tubérculo, pernas 

com áreas escuras, projeções laterais, na margem posterior do TIX quadrangulares, 

margens externas dessas projeções afiladas, região mediana da margem posterior do 

tergito IX com projeção digitiforme entre as duas projeções laterais;   volsela superior 

em forma de taco “hockey”, dígito estreito não alcançando o ápice da volsela superior, 

sem microtríquios, volsela inferior com setas plumosas, gonóstilo delgado. 

 

Etimologia: Do Latim digitus: dedo. Referente ao formato da projeção localizada na 

região mediana da margem posterior do tergito IX. 

 

Descrição. 

Macho (n = 5 – 6) 
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Comprimento total 3,17 – 3,33 (3) mm. Comprimento da asa 1,43 – 1,84; 1,68 mm, 

largura da asa 0,41 – 0,54; 0,48 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,80 – 

1,95 (3). Comprimento da asa/comprimento do profêmur 1,46 – 1,90; 1,57. 

Coloração: Tórax castanho, com exceção do escutelo castanho-claro. Asas com 

manchas castanho-escuras. Veias castanho-claras. Pernas castanho-claras com áreas 

castanho-escuras. 

Cabeça. (Fig. 3.3 A) AR 1,12 – 1,43; 1,33. Último flagelômero 592 – 848, 741 µm de 

comprimento. Temporais 4 – 5, 5. Clípeo com 15 – 19, 15 setas. Comprimento do 

palpomeros 1 – 5 (em µm): 31 – 51, 37; 28 – 40, 34; 70 – 107, 94; 99 – 145, 122; 149 – 

196, 170.  

Tórax. (Fig. 3.3 B) Sem tubérculo. Acrosticais 7 – 9, 7. Dorsocentrais 6 – 7, 7. Prealares 

1. Escutelares 3 – 4, 3. 

Asa. (Fig. 3.3 C) VR 1,05 – 1,17; 1,12. Brachiolum com 1 seta. R com 14 – 18, 16, R1 

com 13 – 16, 14, R4+5 com 27 – 28, 27 setas, demais veias e células nuas. 

Pernas. (Fig. 3.3 D) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.2. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 60 – 76, 67; mediano 52 – 91, 

77; posterior 71 – 109, 90. 

Abdome. Tergitos sem tufos de setas. 

 



 
Fig. 3.3 – Oukuriella digita sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C – Asa, D – 

Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.2. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella digita sp. n., 
macho adulto (n = 5 – 6). 
 

Fe Ti ta1 ta2 ta3 
P1 855 – 1266, 1125 540 – 633, 584 1196 – 1401, 1279 889 – 965, 916 533 – 649, 588 
P2 966 – 1312, 1167 660 – 908, 804 449 – 649, 547 249 – 330, 286 177 – 266, 219 
P3 951 – 1308, 1103 653 – 903,799 548 – 700, 622 382 – 495, 437 319 – 386, 234 
 

ta4 ta5 LR BV SV 
P1 419 – 498, 452 187 – 237, 210 2,18 – 2,31; 2,24 1,28 – 1,39 (3) 1,17 – 1,34 (3) 
P2 131 – 174, 151 78 – 115, 94 0,67 – 0,72; 0,70 3,23 – 3,43; 3,29 3,41 – 3,62; 3,52
P3 202 – 275, 234 100 – 135, 115 0,75 – 0,84; 0,80 2,08 – 2,31; 2,20 2,89 – 3,11; 3,01
 

 

 

 

 
 

Fig. 3.4 – Oukuriella digita sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX, vista 
dorsal do gonocoxito e gonóstilo à esquerda; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Hipopígio. (Figs. 3.3 E, 3.4 A – B) Lateroesternito IX com duas setas. Margem 

posterior do tergito IX com projeção digitiforme entre duas projeções laterias 

quadrangulares, margens externas das projeções quandrangulares afiladas. Largura da 

reentrância da margem posterior do tergito IX metade do comprimento da profundidade. 

Falapódema com 59 – 90, 74 µm de comprimento, esternapódema transverso 49 – 68, 

58 µm. Volsela superior em forma de taco de “hockey” com 76 – 105, 96 µm de 

comprimento, com 18 – 20, 18 setas dorsal-distal e 4 – 6 setas próxima ao “cotovelo”, 

dígito estreito não alcançando o ápice da volsela superior, sem microtríquios, 42 – 51, 

48 µm de comprimento. Volsela inferior 118 – 164, 146 µm de comprimento, com 2 

setas basais, 4 – 6 dorsais e 1 seta ventral. Gonocoxito 122 – 151, 140 µm de 

comprimento. Gonóstilo longo e delgado, com 160 – 202, 178 µm de comprimento. HR 

0,74 – 0,91; 0,79. HV 1,76 – 2,03 (2). 

 

 

Oukuriella minima sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Mato Grosso, Ribeirão Cascalheira, Rio Suiá-missu,  Fazenda 

Campina Verde, 12°48’34,79”S 52°06’55,18”W, 10.x.2007. Leg.: Pinho, L. C., Mateus, 

S., Torati, S., Silva, F. R., Armadilha de luz. Parátipo: 3 ♂, mesmos dados do holótipo. 

1 ♂, Pará, Rurópolis, Rio Tambor, Cachoeira do Grin, 04°05’35”S, 55°00’29”W, 

10.x.2007. Armadilha de luz. Leg.: Fusari, L. M., Hamada, N., Pes, A. M. O. 

 

Diagnose. Oukuriella minima sp. n. se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, ausência de bandas no tergito, asas com manchas, 

tórax sem tubérculo, pernas com áreas escuras, margem posterior do tergito IX com 

projeções quadrangulares, com as margens arredondadas, largura da concavidade entre 

essas projeções laterais similar à  sua profundidade; volsela superior falciforme, coberta 

de microtríquios, dígito duas vezes mais longo que a volsela superior, com setas curtas e 

ápice afilado. 

 

Etimologia: Do Latim minimus: muito pequeno, o menor, mínimo; referente ao 

pequeno tamanho da espécie em comparação às outras do gênero. 
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Descrição. 

Macho (n = 4 – 5) 

Comprimento total 2,44 – 2,79; 2,64 mm. Comprimento da asa 1,38 – 1,51; 1,46 mm, 

largura da asa 0,40 – 0,47; 0,44 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,62 – 

2,01; 1,82. Comprimento da asa/comprimento do profêmur 1,67 – 1,71 (3). 

 

Coloração: Tórax castanho. Asas com manchas castanho-escuras. Veias castanho-claras. 

Pernas castanho-claras com listras castanho-escuras. 

 

Cabeça. (Fig. 3.5 A) AR 1,31 – 1,34; 1,35. Último flagelômero 529 – 646, 603 µm de 

comprimento. Temporais 5 – 6. Clípeo com 10 – 14, 12 setas. Comprimento do 

palpomeros 1 – 5 (µm): 36 – 60, 41, 18 – 47, 39, 62 – 123, 103, 61 – 129, 106, 109 – 

235 (3).  

Tórax. (Fig. 3.5 B) Sem tubérculo. Acrosticais 5 – 6 (3). Dorsocentrais 7 – 9 (3). 

Prealares 1 (3). Escutelares 3 – 5 (3). 

Asa. (Fig. 3.5 C) VR 1,20 – 1,27; 1,23. Brachiolum com 2 setas. R com 11 – 12, 11, R1 

com 8 – 10, 9, R4+5 com 13 – 15, 15 setas, demais veias e células nuas. 

 

Pernas. (Fig. 3.5 D) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.3. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 41 – 44 (3); mediano 52 – 56 

(3); posterior 60 – 71 (2). 

Abdome. Tergitos sem tufos de setas. 

 



 
Fig. 3.5 – Oukuriella minima sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C – Asa, D – 

Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.3. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella minima sp nov, 
macho adulto (n = 2 – 3). 

Fe Ti ta1 ta2 ta3 
P1 848 – 906 (3) 405 – 470 (3) 1014 – 1033 (2) 688 – 706 (2) 457 – 482 (2) 
P2 824 – 896 (3) 595 – 642 (3) 455 – 462 (2) 217 – 229 (2) 150 – 155 (2) 
P3 843 – 944 (2) 587 – 613 (2) 441 – 445 (2) 327 – 341 (2) 256 – 279 (2) 
 

ta4 ta5 LR BV SV 
P1 358 – 369 (2) 156 – 163 (2) 2,20 – 2,27 (2) 1,37 – 1,44 (2) 1,30 – 1,33 (2) 
P2 94 – 105 (2) 83 – 66 (2) 0,71 – 0,72 (2) 3,55 – 3,70 (2) 3,31 – 3,38 (2) 
P3 157 – 158 (2) 85 – 87 (2) 0,73 – 0,75 (2) 2,26 – 2,32 (2) 3,24 – 3,50 (2) 
 

 

 

 
 

Figura 3.6 – Oukuriella minima sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX, 
vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo à esquerda; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Hipopígio. (Figs. 3.5 E, 3.6 A – B) Lateroesternito IX com 2 setas. Ausência de bandas 

no tergito IX. Margem posterior do tergito IX com projeções quadrangulares, com as 

margens arredondadas. Largura da reentrância da margem posterior do tergito IX do 

mesmo comprimento da profundidade da reentrância. Falapódema 59 – 63 (3) µm de 

comprimento, esternapódema transverso 34 – 59, 49 µm. Volsela superior falciforme, 

47 – 64, 51 µm de comprimento, coberta de microtríquios. Dígito duas vezes mais longo 

que a volsela superior, com setas curtas e ápice afilado, 59 – 83, 73 µm de 

comprimento. Volsela inferior 72 – 91, 82 µm de comprimento, com 5 setas basais, 6 

dorsais e 1 seta subapical. Gonocoxito 103 – 125, 112 µm de comprimento. Gonóstilo 

com 129 – 138 (3) µm de comprimento, com poucas setas. HR 0,84 – 0,91 (3). HV 1,90 

– 2,10 (3). 

 

Oukuriella baiana sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Bahia, Luis Eduardo Magalhães, Rio Correntina, 

13°31’22,3”S 45°23’59,3”W, 01.xi.2008, Armadilha de luz, Leg.: Hamada, N, Silva, J. 

O. Parátipo: 2 ♂, mesmos dados do holótipo. 2 ♂, Rio Grande do Sul, Jaquirana, Rio 

Tainhas, Passo da Ilha,  29°05’11”S, 50°21’52”W, 29.iii.2007. Armadilha de luz. Leg.: 

Fusari, L. M., Pes, A. M. O.  

 

Diagnose: Oukuriella baiana sp. n. se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: Macho, asas com manchas, tórax sem tubérculo, pernas com 

áreas escuras, tufos de setas nos tergitos II – VII, sem projeções laterais na margem 

posterior do tergito IX, largura da concavidade da região mediana, dessa margem 

posterior, duas vezes maior do que o comprimento de sua profundidade; volsela 

superior falciforme, dígito do mesmo formato e tamanho, sobrepondo-se a volsela 

superior. 

 

Etimologia: Referente ao Estado onde o holótipo foi coletado. O nome deve ser tratado 

como em aposição. 
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Descrição.  

Macho (n = 3 – 5) 

Comprimento total 3,15 – 3,95; 3,67 mm. Comprimento da asa 2,03 – 2,35; 2,14 mm, 

largura da asa 0,64 – 0,71; 0,66 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,34 – 

1,88; 1,71. Comprimento da asa/ comprimento do profêmur 1,72 – 1,84; 1,77. 

Coloração: Tórax castanho-escuro. Abdome castanho-claro, com exceção do segundo 

segmento castanho-escuro. Asa com manchas castanhas. Veias castanho-claras. Pernas 

castanhas com listras castanho-escuras. 

Cabeça. (Fig. 3.7 A) AR 1,15 – 1,25. Último flagelômero 695 – 720 µm de 

comprimento. Temporais 10 – 12. Clípeo com 16 – 20 setas. Comprimento do 

palpomeros 1 – 5 (µm): 22 – 30, 30 – 36, 168 – 187 (2), 103 – 104 (2), 125 – 131 (2).  

Tórax. (Fig. 3.7 B) Sem tubérculo. Acrosticais 6 – 7. Dorsocentrais 7. Prealares 2. 

Escutelares 7 – 9. 

Asa. (Fig. 3.7 C) VR 1,15 – 1,17; 1,16. Brachiolum com 1 setas. R com 10 – 11, R1 com 

8 – 10, R4+5 com 11 – 16 setas, demais veias e células nuas. 

Pernas. (Fig. 3.7 D) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.4. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 46 – 64 (2); mediano 105 – 

106 (2); posterior 109 – 115 (2). 



 
Fig. 3.7 – Oukuriella baiana sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C – Asa, D – 

Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.4. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella baiana sp. n., 
macho adulto (n = 3 – 5). 
 

Fe Ti ta1 ta2 ta3 
P1 1121 – 1232, 1184 665 – 782, 738 1186 – 1263 (2) 867 – 912 (2) 605 – 671 (2) 
P2 1249 – 1477, 1376 790 – 936, 848 637 – 679 376 – 404 (2) 235 – 246 (2) 
P3 1283 – 1527 722 – 883 753 – 860, 810 426 – 488, 465 336 – 386, 361

 

ta4 ta5 LR BV SV 
P1 409 – 458 (2) 158 – 168 (2) 1,55 – 1,61 (2) 1,48 – 1,54 (2) 1,59 – 1,65 (2) 
P2 144 – 155 (2) 105 – 113 (2) 0,71 – 0,78 3,27 – 3,23 (2) 3,37 – 3,61 
P3 191 – 198 115 – 145 1,01 – 1,15; 1,09 2,44 – 2,62 2,51 – 2,61 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.8 – Oukuriella baiana sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX, 
vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo à esquerda; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Abdome. Tergito II a VII com um tufo de setas grande na região anterior mediana, e um 

par de tufos de setas pequenos na região latero-mediana. 

 

Hipopígio. (Figs. 3.7 E, 3.8 A – B) Lateroesternito IX com 2 setas. Margem posterior do 

tergito IX sem projeções. Largura da reentrância da margem posterior do tergito IX duas 

vezes maior do que o comprimento da profundidade. Falapódema 78 – 112, 98 µm de 

comprimento, esternapódema transverso 80 – 96, 88 µm. Volsela superior falciforme, 

microtríquios somente na base, com 82 – 109, 95 µm de comprimento e 4 setas. Dígito 

longo, sem microtríquios, com o mesmo formato da volsela superior sobrepondo-se a 

volsela, 65 – 106, 84 µm de comprimento. Volsela inferior 82 – 112, 90 µm de 

comprimento, com 3 setas basais, 12 – 15 setas dorsais e 2 setas ventrais. Gonocoxito 

153 – 164, 160 µm de comprimento. Gonóstilo com 103 – 136, 119 µm de 

comprimento. HR 1,21 – 1,49; 1,36. HV 2,86 – 3,30. 

 

Comentários: Espécimes de O. baiana sp. n. provenientes do Rio Grande do Sul foram 

coletadas em armadilhas luminosas localizadas sobre uma área do rio com grande 

concentração de esponjas Oncosclera jewelli (Volkmer, 1963).  

 

 

Oukuriella rimamplusa sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, BRASIL: Pará, Rurópolis, Rio Tambor, Cachoeira do Grin, 04°05’35”S 

55°00’29”W, 28.x.2007, Armadilha de luz. Leg.: Fusari, L. M., Hamada, N. Parátipo: 1 

♂, Mato Grosso do Sul, Jupiá, Rio Paraná, 20°48’S, 51°40’W, 09.vii.2002, Leg.: 

Roque, F. O., Melhado, A. 

 

Diagnose. Oukuriella rimamplusa sp. n. se diferencia das demais espécies do gênero 

pelas seguintes características: macho, asa sem manchas, tórax sem tubérculo, ausência 

de bandas no tergito, pernas com áreas escuras, margem posterior do tergito IX com 

projeções laterais arredondadas, largura da concavidade entre essas projeções laterais  

três vezes maior do que o comprimento de sua profundidade; volsela superior pediforme 

com dígito largo; volsela inferior com setas plumosas. 
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Etimologia: Do Latim rim: fenda, fissura; amplus: largo, amplo. Referente à largura da 

concavidade na margem posterior, mediana, do tergito IX da espécie em comparação às 

outras do gênero. 

 

 

Descrição.  

Macho (n = 1 – 2) 

Comprimento total 3,68 mm. Comprimento da asa 1,80 – 2,16 mm, largura da asa 0,50 

– 0,67 mm. Comprimento total/comprimento da asa 2,04. Comprimento da asa/ 

comprimento do profêmur 1,99 – 2,03. 

Coloração: Tórax castanho. Asa sem manchas. Veias castanho-claras. Pernas castanho-

claras, região proximal e distal do fêmur e tíbia castanho-escuras, e ápice dos 

tarsômeros castanho. 

Cabeça. (Fig. 3.9 A) AR 1,54 – 1,58. Último flagelômero 677 – 760 µm de 

comprimento. Temporais 7. Clípeo com 55 setas. Comprimento do palpomeros 1 – 5 

(µm): 37 , 34, 100, 89, - .  

Tórax. (Fig. 3.9 B) Sem tubérculo. Acrosticais não mensuráveis. Dorsocentrais 11. 

Prealares 2. Escutelares 10. 

Asa. (Fig. 3.9 C) VR 1,20 – 1,30. Brachiolum com 1 seta. R com 10 – 14, R1 com 12 – 

15, R4+5 com 8 – 12 setas, demais veias e células nuas. 

Pernas. (Fig. 3.9 D) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.5. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 66.  



 
Fig. 3.9 – Oukuriella rimamplusa sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C -  

Asa, D – Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.5. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella rimamplusa sp. 
n., macho adulto (n = 1 – 2). 
 

Fe ti ta1 ta2 ta3 
P1 906 – 1066 510 – 631 970 – 1129 778 – 851 504 – 605 
P2 994 603 675 231 154 
P3 1119 621 605 349 319 

 

ta4 ta5 LR BV SV 
P1 370 – 437 144 – 172 1,79 – 1,90 1,33 – 1,37 1,46 – 1,50 
P2 136 98 1,12 3,67 2,37 
P3 185 128 0,98 2,39 2,87 

 

 

 

 

 
 
Fig. 3.10 – Oukuriella rimamplusa sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito 
IX, vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista ventral à direita. 
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Abdome. Tergito II a VII com um tufo de setas grande na região anterior mediana. 

Hipopígio. (Figs. 3.9 E, 3.10 A – B) Lateroesternito IX com 7 – 8 setas. Ausência de 

bandas no tergito IX. Margem posterior do tergito IX com duas projeções arredondadas 

laterais. Largura da reentrância da margem posterior do tergito IX três vezes maior do 

que o comprimento da profundidade. Falapódema 100 µm de comprimento, 

esternapódema transverso 79 – 106 µm. Volsela superior 87 – 112 µm de comprimento, 

18 setas próxima ao “cotovelo”. Dígito largo, da mesma largura da volsela superior, não 

alcançando o ápice da volsela superior, sem microtríquios, 58 – 70 µm de comprimento. 

Volsela inferior 113 – 144 µm de comprimento, com 5 setas basais, 8 setas dorsais 

plumosas e sem setas ventrais. Gonocoxito 177 – 233 µm de comprimento. Gonóstilo 

longo, com 158 – 172 µm de comprimento. HR 1,12 – 1,36. HV 2,24. 

 

Comentários: Espécimes de O. rimamplusa sp. n. provenientes do Rio Paraná (MS/SP) 

foram obtidas através de criações de larvas encontradas nas esponjas, Oncosclera 

navicella (Carter, 1881) e Corvospongilla seckti Bonetto & Ezcurra de Drago, 1966. 

Entretanto, não foi possível isolar as larvas para realizar a associação entre os imaturos 

e os adultos emergidos do mesmo substrato. 

 

Oukuriella pinhoi sp. n. 

 

Holótipo: 1 ♂, com exúvias pupal e larval. BRASIL: Santa Catarina, Urubici, Morro 

da Igreja, 28°07’S 49°28’W, 09.xiii.2005, troncos, Leg.: Pinho, L. C., Platt, F. H. 

Parátipo: 4 ♂, 1 ♀ farada, 5 pupas, mesmo dados do holótipo. 

 

Diagnose. Oukuriella pinhoi sp. n. se diferencia das demais espécies do gênero pelas 

seguintes características: macho, asas sem manchas, tórax sem tubérculo, pernas sem 

áreas mais escuras, sem tufos de setas nos tergitos, margem posterior do tergito IX sem 

projeções, largura da concavidade na região mediana da margem posterior do tergito IX 

similar ao  comprimento de sua profundidade; volsela superior pediforme, dígito 

estreito e curto. Pupa, corno torácico formado por filamentos com espinhos pequenos, 

pedes spurii A ausente. Larva, dente mediano simples, pálido, cinco dentes laterais.   
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Etimologia: Em homenagem a Luiz Carlos de Pinho por sua colaboração e incentivo 

durante o desenvolvimento deste trabalho e coletor do holótipo. 

 

Descrição.  

Macho (n = 4 – 5) 

Comprimento total 3,68 – 4,49; 4,05 mm. Comprimento da asa 2,31 – 2,60; 2,31mm, 

largura da asa 0,63 – 0,71; 0,67 mm. Comprimento total/comprimento da asa 1,53 – 

1,78; 1,67. Comprimento da asa/ comprimento do profêmur 1,69 – 1,75; 1,72. 

Coloração: Tórax castanho. Asa sem manchas. Veias castanho-claras. Pernas 

uniformemente coloridas, castanho-claras. 

Cabeça. (Fig. 3.11 A) AR 1,08 – 1,20; 1,14. Último flagelômero 650 – 737, 688 µm de 

comprimento. Temporais 14 – 16, 15. Clípeo com 17 – 23, 20 setas. Comprimento do 

palpômeros 1 – 5 (µm): 48 – 67, 57; 39 – 61, 52; 175 – 211, 197; 154 – 176, 165; 264 – 

300 (3).  

Tórax. (Fig. 3.11 B) Sem tubérculo. Acrosticais 7 – 10 (3). Dorsocentrais 8 – 10, 9. 

Prealares 1. Escutelares 6 – 9, 7. 

Asa. (Fig. 3.11 C) VR 1,27 – 1,32; 1,31. Brachiolum com 3 setas. R com 19 – 23, 21, R1 

com 18 – 22, 20, R4+5 com 30 – 34, 32 setas, demais veias e células nuas. 

Pernas. (Fig. 3.11 C) Comprimento (µm) e proporções dos segmentos das pernas na 

Tabela 3.6. Comprimento do esporão tibial (µm): anterior 48 – 56, 53; mediano 69 – 76, 

74; posterior 75 – 84, 79. 



 
Fig. 3.11 – Oukuriella pinhoi sp. n., macho adulto. A – Cabeça, B – Tórax, C - Asa, D – 

Pernas, E – Hipopígio. 
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Tabela 3.6. Comprimento (μm) e proporções das pernas de Oukuriella pinhoi sp. n., 
macho adulto (n = 4 – 5). 
 

Fe Ti ta1 ta2 ta3 

P1 1366 - 1489, 1415 912 - 1009, 954 1488 - 1606, 1543 915 - 1101, 1023 714 - 826, 778 
P2 1317 - 1492, 1406 1055 - 1189, 1118 653 - 700, 679 340 - 401, 367 267 - 296, 285 
P3 1384 - 1560, 1482 1125 - 1239, 1182 916 - 1000, 955 518 - 581, 552 433 - 484, 456 

 

ta4 ta5 LR BV SV 

P1 572 - 681, 617 185 - 234, 210 1,59 - 1,65; 1,62 1,43 - 1,58; 1,49 1,52 - 1,56; 1,53 
P2 167 - 200, 188 86 - 108, 95 0,58 - 0,61; 0,61 3,34 - 3,51; 3,43 3,43 - 3,78; 3,72 
P3 271 - 295, 280 103 - 128, 115 0,79 - 0,82; 0,81 2,55 - 2,62; 2,58 2,71 - 2,86; 2,79 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 3.12 – Oukuriella pinhoi sp. n., macho adulto. A – vista dorsal do tergito IX, 
vista dorsal do gonocoxito e gonóstilo esquerdos; B – hipopígio com tergito IX 
removidos, vista dorsal à esquerda e vista ventral à direita. 
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Abdome. Tergitos sem tufo de setas. 

Hipopígio. (Figs. 3.11 E, 3.12 A – B) Lateroesternito IX com 3 setas. Margem posterior 

do tergito IX sem projeções. Largura da reentrância da margem posterior do tergito IX 

do mesmo tamanho do comprimento da profundidade. Falapódema 87 – 110, 97 µm de 

comprimento, esternapódema transverso 63 – 70, 69 µm. Volsela superior pediforme 

com ápice afilado, 58 – 79, 67 µm de comprimento, 1 seta próxima ao “cotovelo” do 

braço superior. Dígito com a metade da largura da volsela superior, e não alcançando o 

ápice da volsela, sem microtríquios, 43 – 65, 51 µm de comprimento. Volsela inferior 

123 – 173, 148 µm de comprimento, com 2 setas basais, 9 setas dorsais longas e 

plumosas e sem setas ventrais. Gonocoxito 171 – 181, 177 µm de comprimento. 

Gonóstilo com 208 – 221, 214 µm de comprimento. HR 0,80 – 0,87, 0,83. HV 1,74 – 

2,04; 1,89. 

 

 

 

Fêmea (n = 1, farada) 

Comprimento total 5,13 mm. Coloração similar ao macho. 

Cabeça. AR 0,53. Comprimento dos flagelômeros (µm): 166, 107, 146, 83, 293. Setas 

temporais 8. Clípeo com 19 setas. Comprimento dos palpômeros (µm): 58, 33, 153, 147, 

259. 

Tórax. Acrosticais 7. Dorsocentrais 12. Prealares 1. Escutelares 8. 

Asa. Não observadas na fêmea farada. 

Pernas. Não observável na fêmea farada. 

Genitália. Tergito IX com 35 setas. Gonocoxito com 6 setas. Cápsulas seminais 

elípticas, com 73 µm. Noto 212 µm. Gonocoxapódema com 119 µm. 

Coxoesternapódema com 80 µm. Lobo dorsomediano, lobo ventrolateral e lobo do 

apótoma como na Figura 3.13 A. Placa pós-genital triangulada. Cerco com 102 µm.  
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Pupa (n = 4 – 6). 

Comprimento total 4,73 – 5,28 mm. Exúvias marrom claro. 

Cefalotórax. Apótoma frontal liso (Fig. 3.13 B), setas frontais com 102–140 (3) μm de 

comprimento. Corno torácico formado por um filamento saindo diretamente do anel 

basal; este filamento é subdividido em 3 filamentos com espinhos pequenos (Fig. 3.13 

C). Anel basal elíptico (Fig. 3.13 E) com 21 – 31 μm de diâmetro. Tórax com sutura 

mediana com granulações (Fig. 3.13 D). Duas setas antepronotais, uma dorsal com 50 

μm de comprimento e uma lateral com 14 μm de comprimento. Duas setas precorneais. 

Quatro dorsocentrais: Dc1 com 31 – 32 μm de comprimento, Dc2 com 28 – 38 μm de 

comprimento, Dc3 com 26 – 36 (2) μm de comprimento, Dc4 cm 31 (3) μm de 

comprimento. Dc1 ficando a frente de Dc2 por uma distância de 15 – 20 μm, Dc2 a 171 – 

200 μm em frente a Dc3 e Dc3 a 18 – 29 μm em frente a Dc4. 

Abdome (Figs. 3.13 G – H). Tergito I nu; chagrin dos demais tergitos como a diagnose 

genérica. Conjuntivas IV/V com fileiras de espinhos. Fileira de ganchos do tergito II 

com 394 – 455 μm de comprimento. Pedes spurii A ausente. Esporão anal com 91 - 99 

μm de comprimento, formado por 1 esporão principal e 7 – 9 espinhos (Fig. 3.13 F). 

Setas laterais nos segmentos II – VIII, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4; setas laterais nos segmentos V 

– VIII teniadas, demais setas simples. Todos os tergitos com um par de setas orais. 

Lobo anal, com franja completa, com 40 – 50 setas. Saco genital do macho não 

ultrapassando o lobo anal. 



 
Fig. 3.13 – Oukuriella pinhoi sp. n. Fêmea, A -  Genitália. Pupa, B – Apótoma frontal, 
C – Corno torácico, D – Cefalotórax, E - Anel basal, F – Esporão anal, G – Tergitos I – 
III, H – Tergitos IV – VIII e lobo anal. 
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arva (n = 1, exúvia) 

l 1 a 5 fundidos. Superfície do esclerito 1 e 2 rugosa, e escleritos 

L

Cabeça. Esclerito labra

3 – 5 estriados (Fig. 3.14 A). Pente epifaríngeo com 3 escamas lisas (Fig. 3.14 B). 

Premandíbula distalmente bífida, com 96 µm de comprimento. Antena 113 µm de 

comprimento, com 6 segmentos (Fig. 3.14 C), 70, 21, 15, 17, 12, 7 µm de comprimento; 

AR = 0,97, órgão anelar próximo da base antenal, lâmina antenal menor do que o 

flagelo, com 72 µm de comprimento. Lâmina acessória curta. Órgãos de Lauterborn 

situados alternadamente nos ápices dos segmento 2 e 3. Mandíbula com 215 µm de 

comprimento, com ápice escuro e três dentes internos, dente dorsal presente, com seta 

interna, e seta subdental longa (Fig. 3.14 D). Mento com 183 µm de largura, dente 

mediano simples, pequeno e pálido, e cinco pares de dentes laterais (Fig. 3.14 E). 

Primeiro dente lateral muito maior em relação ao mediano, segundo ao quarto dentes 

laterais da mesma altura, quinto dente lateral truncado, dentes laterais escuros. Placa 

ventromental 104 µm de largura, medianamente separada pela distância entre os dois 

primeiros dentes laterais. Setas submentais não-mensuráveis. 

 

 

 



 
Fig. 3.14 – Oukuriella pinhoi sp. n. Larva, A – Apótoma frontoclipeal, B – Pente 
epifaríngeo, C – Antena, D – Mandíbula, E – Mento.  

 

 

 

 

 

3.3.2 – Lista de caracteres e Matriz 

 

A matriz de caracteres foi construída com base em Cranston (2006), com 

diversas modificações. Como grupo externo foram utilizados os gêneros 

Pseudochironomus, Apedilum, Paralauterborniella, Paratendipes, Beardius, 

Zavreliella, Nilothauma e Gênero A (gênero novo de Chironomini Neotropical que está 

sendo descrito por Pinho, Mendes & Andersen).  Segue abaixo a lista de caracteres 

usados na análise de parcimônia:  
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Larva 

1. Superfície dorsal da cápsula cefálica: (0) S3 em placas distinta de S4 e S5 (clípeo 

separado); (1) S3 na mesma placa de S4 e S5 (clípeo fusionado frontalmente). 

2. Clípeo/ frontoclipeal anterior: (0) simples; (1) estriado; (2) rugoso. 

3. Esclerito labral: (0) somente 1; (1) 1 & 2 presentes. 

4. Segmentos antenais além do estilo: (0) três; (1) quatro. 

5. Comprimento da lâmina antenal: (0) tão longo ou maior que o ápice; (1) não 

estendendo ao ápice. 

6. Estilo: (0) estendendo até a metade do segmento 3; (1) curto/ausente 

7. Órgão de Lauterborn: (0) localizado no segmento 2; (1) alternando em 2 e 3; (2) 

ausente. 

8. Labral SII: (0) plumoso; (1) simples. 

9. Pente epifaríngeo: (0) 3 escamas separadas; (1) 1 placa fundida. 

10. Pente epifaríngeo: (0) liso; (1) denticulado em mesmo plano; (2) denticulado em 

múltiplos planos. 

11. Dente dorsal da mandíbula: (0) ausente; (1) presente. 

12. Dentes internos na mandíbula: (0) quatro; (1) três; (2) dois; (3) ausente. 

13. Pente mandibular: (0) ausente; (1) presente; (2) reduzido. 

14. Seta interna: (0) presente; (1) ausente. 

15. Dente mediano do mento: (0) simples; (1) duplo; (2) trífido/serrilhado. 

16. Dente mediano do mento: (0) quase igual ao primeiro dente lateral; (1) em torno da 

metade do comprimento do primeiro dente lateral; (2) muito longo. 

17. Mento: (0) todos os dentes pretos; (1) dente mediano pálido; (2) todos os dentes 

pálidos. 

 

Pupa 

18. Tubérculo cefálico: (0) ausente; (1) presente. 

19. Corno torácico: (0) dois a três filamentos; (1) quatro a oito filamentos. 

20. Tubérculo escudal: (0) presente; (1) ausente. 

21. Número de setas antepronotais: (0) duas; (1) uma; (2) zero; (3) três. 

22. Extensão da fileira de ganchos no tergito II: (0) maior que 0,5 a largura do 

segmento; (1) quase a 0,5 da largura do segmento; (2) menor do que 0,5 de largura do 

segmento. 
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23. Conjuntiva IV/V: (0) com espículas em uma única área; (1) nu. 

24. Pedes spurii A: (0) somente no esternito IV; (1) ausente. 

25. Pedes spurii B em I: (0) presente; (1) ausente. 

26. Pedes spurii B em II: (0) presente; (1) ausente. 

27. Esporão anal: (0) com esporão (dente múltiplos sub igual); (1) com mais ou menos 

um dente dominante. 

28. Setas laterais teniadas no segmento VIII: (0) sempre 5; (1) sempre 4. 

29.Tergito VII: (0) com espículas em uma única área; (1) com espículas em duas áreas; 

(2) nu. 

30. Tergito VIII: (0) com espículas em uma única área; (1) com espículas em duas 

áreas; (2) nu. 

31. Franja do lobo anal: (0) camadas múltiplas, completa; (1) em camadas, completa. 

32. Seta dorsal do lobo anal: (0) presente; (1) ausente. 

33. Comprimento do saco genital em relação ao lobo anal: (0) maior; (1) menor. 

 

Macho adulto 

34. Tubérculos frontais: (0) ausente; (1) presente. 

35. Extensão dorsomediana dos olhos: (0) fraca; (1) forte. 

36. Lobos medianos antepronotais: (0) separados; (1) fundidos. 

37. Escudo: (0) sem projeção; (1) com projeção. 

38. Escudo: (0) sem tubérculo; (1) com tubérculo. 

39. Escama da tíbia anterior: (0) arredondada para lisa e mal desenvolvida; (1) 

subtriangular. 

40. Escama da tíbia anterior: (0) sem projeções; (1) com esporão/espinho projetado. 

41. Sensilla chaetica da perna média: (0) presente; (1) ausente. 

42. Sensilla chaetica da perna posterior: (0) presente; (1) ausente. 

43. Lobo anal da asa: (0) distinto; (1) fraco ou ausente. 

44. Franja da squama: (0) presente; (1) ausente. 

45. Bandas do tergito anal: (0) ausente; (1) presente. 

46. Setas medianas do tergito anal: (0) presente; (1) ausente. 

47. Setas apicais do tergito anal: (0) presente; (1) ausente. 

48. Esternapódema transverso: (0) com projeções orais; (1) arredondado ou triangular. 

49. Ponta anal: (0) presente; (1) ausente. 
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50. Volsela superior: (0) simples; (1) bífida. 

51. Formato da volsela superior: (0) pediforme; (1) digitiforme; (2) falciforme. 

52. Volsela superior: (0) ápice nu; (1) completamente coberta com microtríquios; (2) 

completamente nu; (3) base nua com microtríquios na região mediana distal. 

53. Setas ventrais na volsela superior: (0) presente; (1) ausente. 

54. Volsela inferior: (0) simples/reta; (1) curvada. 

55. Volsela inferior: (0) com setas simples; (1) com setas plumosas. 

56. Coloração das asas: (0) sem áreas mais escuras; (1) com áreas mais escuras ou 

manchas. 

57. Tufos de setas abdominais: (0) ausente; (1) presente. 

58. Coloração da perna anterior: (0) uniformemente coloridas; (1) com áreas mais 

escuras no ápice do Fe/ti; (2) com anéis ou áreas mais escuras em todos os segmentos. 

59. Coloração da perna média: (0) uniformemente colorida; (1) com áreas mais escuras 

no ápice do Fe/ti; (2) com anéis ou áreas mais escuras em todos os segmentos. 

60. Coloração da perna posterior: (0) uniformemente colorida; (1) com áreas mais 

escuras no ápice do Fe/ti; (2) com anéis ou áreas mais escuras em todos os segmentos. 

61. Coloração abdominal: (0) uniformemente coloridas; (1) com faixas transversais 

mais escuras; (2) com tergitos mais escuros ou desenhos. 

62. Setas basais na volsela inferior: (0) ausente; (1) 1 – 2 setas; (2) 3 – 5 setas. 

63. Margem posterior do tergito IX: (0) liso, sem projeções; (1) com projeções. 

64. Projeção dorsal no tergito anal: (0) presente; (1) ausente. 

65. Coloração do tórax: (0) com áreas mais escuras; (1) uniformemente colorido. 

66. Reentrância na margem posterior do tergito IX: (0) ausente; (1) presente. 

67. Seta subapical externa na volsela inferior: (0) ausente; (1) presente. 
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Tabela 3.7 – Matriz de caracteres para a análise cladística. Polimorfismo: A = 0+1, B = 

1+2, C = 1+2+3, ? = missing data (Continua na próxima página). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

Pseudochironomus 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apedilum 1 ? 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

Paralauterborniella 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 

Paratendipes 1 ? 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 ? 1 1 3 2 0 0 

Beardius ? ? 1 A 0 1 1 1 0 1 1 ? 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 A 0 

Zavreliella 1 ? 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 

Nilothauma 1 ? 1 0 1 0 B 1 0 0 1 0 0 1 B 0 ? 0 1 0 3 0 0 0 

Gênero A 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 

Oukuriella albistyla ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. simulatrix ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. fasciata ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. annamae ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. costaricensis ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. rushi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. epleri 1 2 1 1 1 ? 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 2 1 ? 1 0 0 0 0 

O. oliveirai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. sublettei ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. gracilis ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. intermedia 1 1 0 0 1 ? 1 ? 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ? 0 0 0 

O. reissi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. jatai 1 1 1 0 1 ? 1 ? 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ? ? ? ? 0 0 ? 

O. antonioi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. pesae 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 ? 1 0 0 1 1 
O. matogrossensis 
sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. digita sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. baiana sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. rimamplusa sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O.minima sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

O. pinhoi sp. n. 1 1 0 1 1 ? 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

(Continuação). Tab. 3.7 – Matriz de caracteres para a análise cladística. 
Polimorfismo: A = 0+1, B = 1+2, C = 1+2+3, ? = missing data (Continua na próxima 
página). 

 
 
 
 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

Pseudochironomus 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apedilum 1 0 0 0 ? ? 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

Paralauterborniella 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Paratendipes 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 A 

Beardius 1 0 1 1 B A 0 1 0 0 0 0 1 A 0 1 0 1 1 1 A A 

Zavreliella 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

Nilothauma 1 0 ? 1 1 1 1 0 0 ? 1 1 0 0 1 1 0 ? 1 1 ? ? 

Gênero A 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Oukuriella albistyla ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 ? 0 1 1 0 

O. simulatrix ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

O. fasciata ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? 0 1 1 0 ? 0 1 1 0 

O. annamae ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

O. costaricensis ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

O. rushi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

O. epleri 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

O. oliveirai ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

O. sublettei ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

O. gracilis ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

O. intermedia 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

O. reissi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

O. jatai ? ? 1 1 1 2 1 ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

O. antonioi ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

O. pesae 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
O. matogrossensis sp. 
n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

O. digita sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

O. baiana sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

O. rimamplusa sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

O.minima sp. n. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

O. pinhoi sp. n. 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
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(Continuação). Tab. 3.7 – Matriz de caracteres para a análise cladística. 
Polimorfismo: A = 0+1, B = 1+2, C = 1+2+3, ? = missing data. 

 
 
 
 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

6
5 

6
6 

6
7 

Pseudochironomus 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 

Apedilum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 A 0 A A A 0 1 0 1 1 0 0 

Paralauterborniella 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Paratendipes 0 1 0 0 1 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Beardius 1 0 A 0 C C 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A 0 0 

Zavreliella 0 1 0 0 1 1 1 A 0 1 1 C C C 0 0 0 1 1 0 0 

Nilothauma ? ? A 0 C C A 1 A A 0 0 0 0 1 0 0 A 1 0 0 

Gênero A 0 0 0 0 ? 2 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ? 

Oukuriella albistyla 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

O. simulatrix 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

O. fasciata 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

O. annamae 0 0 1 1 0 ? 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

O. costaricensis 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

O. rushi 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ? 1 1 1 

O. epleri 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 

O. oliveirai 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

O. sublettei 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

O. gracilis 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

O. intermedia 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

O. reissi 0 0 1 1 0 3 1 1 ? 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

O. jatai 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

O. antonioi 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 1 1 ? 

O. pesae 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 ? 
O. matogrossensis sp. 
n. 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 

O. digita sp. n. 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

O. baiana sp. n. 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 

O. rimamplusa sp. n. 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 

O.minima sp. n. 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 

O. pinhoi sp. n. 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
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3.3.3 – Cladogramas 

A análise da matriz no programa PAUP 4.0b10 (Swofford, 2002) levou a 4296 

cladogramas igualmente parcimoniosos, com 229 passos, índice de consistência (C.I.) 

igual a 0,38, índice de retenção (R.I.) igual a 0,54 e índice de homoplasia (H.I.) igual a 

0,62. Com a pesagem sucessiva de caracteres de acordo com o índice de consistência 

rescalonado (R.C. igual a 0,20), por sua vez, foram gerados três cladogramas, com C.I. 

igual a 0,62, R.I. igual a 0,84 e H.I. igual a 0,38. O consenso estrito e os três 

cladogramas são mostrados nas figuras 3.15 e 3.16. 

 



 
 

ig. 3.15 – Análise de parcimônia das espécies de Oukuriella Epler. Consenso estrito F
das árvores mais curtas após pesagens sucessivas de caracteres de acordo com o índice 
de consistência rescalonado e valores de bootstrap mostrados nos nós. 
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Fig. 3.16 – Três cladogramas obtidos da pesagem sucessiva de caracteres. 
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3.3.4. Hipóteses de parentesco 

A monofilia de Oukuriella é verificada tanto nos cladogramas com pesagem 

igual dos caracteres quanto naqueles com pesagem sucessiva, tendo como grupo-irmão 

Nilothauma. Os caracteres que sustentam a monofilia de Oukuriella são:  

Caracter 50: Volsela superior (bífida) 

Caracter 62: Setas basais na volsela inferior (presente) 

Caracter 66: Reentrância na margem posterior do tergito IX (presente) 

Caracter 67: Seta subapical na volsela inferior (presente) 

A análise das hipóteses de relações entre as espécies de Oukuriella demonstrou a 

monofilia das espécies associadas a esponjas de água doce, sendo esta monofilia 

suportada por caracteres dos machos adultos. Com a análise do clado ((((O. epleri + O. 

antonioi) (O. baiana sp. n. + O. rimamplusa sp. n.)) O. minima sp. n.) (O. pesae (O. 

matogrossensis sp. n. + O. digita sp. n.)))). A monofilia do grupo “esponja” é suportada 

pelos seguintes caracteres: 

Caracter 52: Volsela superior (disposição dos microtríquios na volsela superior). 

Caracter 56: Coloração das asas (presente). 

Caracter 58: Coloração da perna anterior (presente). 

Caracter 59: Coloração da perna mediana (presente). 

Caracter 60: Coloração da perna posterior (presente). 

Caracter 62: Setas basais na volsela inferior ((2) 3 – 5 setas presentes). 

Na espécie O. rimamplusa sp. n. ocorre a reversão do caracter 56, pois a espécie 

não apresenta coloração nas asas. Nos três cladogramas obtidos pela pesagem sucessiva 

de caracteres, as relações de parentescos entre as espécies de Oukuriella basicamente 

não sofreram alteração, exceto a alteração de O. albystila com O. oliveirai no 

Cladograma 1 (Fig. 3.16), onde O.albystila aparece como a espécie mais basal.  

 

 3.4 – Discussão 

Até o momento, Oukuriella é registrada apenas na região Neotropical. Com as 

seis espécies descritas neste trabalho, o número de espécies do gênero foi elevado para  

21. Sete morfótipos estão descritos em Messias (1998), entretanto não possuem validade 

taxonômica. Das 21 espécies reconhecidas, cinco possuem seus imaturos conhecidos, e 

por sua vez, somente O. epleri e O. pesae apresentam larvas descritas associadas a 
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esponjas. As espécies O. antonioi e O. rimamplusa sp. n. foram obtidas através de 

criações de esponjas (portanto ambas podem ser consideradas associadas a esponjas), 

entretanto como as larvas não foram criadas isoladamente, não foi possível a associação 

entre os imaturos e os adultos. Desta forma, de acordo com a análise filogenética 

realizada, podemos prever que as espécies O. baiana sp. n., O. minima sp. n., O. 

matogrossensis sp. n. e O. digita sp. n., apresentam larvas  associadas a esponjas de 

água doce. Esforços adicionais para relacionar os imaturos e adultos dessas espécies 

devem ser realizados para verificar se essa previsão pode ser corroborada. 

Os cladogramas mais parcimoniosos gerados em nosso estudo indicam que 

Oukuriella constitui um grupo monofilético com sinapomorfias baseadas nos caracteres 

dos adultos machos, tendo como grupo irmão o gênero Nilothauma Kieffer, 1921. A 

maioria dos adultos machos de Nilothauma pode ser reconhecida pelas projeções 

dorsais no tergito IX e razão antenal baixa (menor que 0,50) (Mendes & Andersen, 

2009). Por sua vez,  machos adultos de Oukuriella não apresentam ponta anal, e razão 

antenal maior que 0,50, entretanto o que distingue este gênero dos demais Chironomini 

é a volsela superior bífida. Larvas de O. pesae possuem cápsula cefálica alongada 

similar a larvas de Nilothauma,  no entanto ela pode se diferenciar das outras espécies 

desse gênero, pela presença do apresentar  órgão de Lauterborn, mento com dentes 

laterais castanho-escuros e mediano castanho, e ausência de dente apical. 

Algumas espécies de Oukuriella foram diagnosticadas principalmente pela 

variabilidade morfológica na genitália do macho. Entretanto tomando como princípio 

que Oukuriella possui somente distribuição Neotropical se trata de um grupo com 

elevada probabilidade de ter espécies crípticas (sensu Bickford et al., 2006). Além 

disso, a interação com outro organismo pode influenciar em caracteres geralmente 

negligenciados em trabalhos com abordagem apenas morfológica (ex. sistema sensorial 

sensível as esponjas). Neste contexto, consideramos que os caracteres usados aqui são 

bastante restritos e provavelmente pesquisas envolvendo caracteres potencialmente 

relacionados com as interações com as esponjas podem revelar outra diversidade dentro 

do grupo, como recentemente detectado em Lepidoptera (Hebert et. al., 2004).  

As hipóteses filogenéticas sugerem que o clado formado pelas espécies 

associadas às esponjas é grupo irmão do composto por representantes saproxilófilos (O. 

intermedia, O. jatai e O. pinhoi sp. n.). Dessa forma, podemos hipotetizar que o hábito 

de viver em troncos e esponjas provavelmente surgiu no mesmo momento dentro da 
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história evolutiva de Oukuriella. Logicamente a falta de conhecimento sobre os estágios 

imaturos traz muita incerteza sobre esta interpretação. Outro fato, passível de predição  

é que o habito de minar material orgânico estava presente no ancestral do grupo.  

Relações de associação com hábitats específicos (ex. troncos) tem gerado 

hipósteses sobre a importância de forças modeladoras na evolução de Chironomidae. 

Um estudo que exemplifica essa situação é o de Cranston & McKie (2006), onde é 

sugerido que muitos nós na base da filogenia de Chironomini podem ser reconstruídos 

parcimoniosamente com base no hábito de minar troncos. Em adição, interações de 

comensalismo, parasitismo e mutualismos têm sido importantes na evolução de 

Chironomidae com outros organismos aquáticos (peixes, insetos, moluscos) (Tokeshi, 

1993, Roque et. al., 2004). 

Embora apenas duas larvas do grupo “esponjas” sejam conhecidas, a morfologia 

destas se mostrou bastante variável. As larvas de O. epleri possuem mandíbulas 

fortemente esclerotinizadas, cápsula cefálica arredondada e é comum encontrar 

espécimes com desgaste total dos dentes do mento que sugere que estas larvas possuem 

o hábito alimentar raspador. As larvas de O. pesae possuem a cápsula cefálica alongada 

e apresentam os dentes do mento íntegros, essas características sugerem que elas  são 

sugadoras de fluídos. Essas observações indicam que o processo de interação com as 

esponjas tiveram papel importante na morfologia da larva, gerando padrões de 

divergência entre as espécies dentro do sub-grupo associado a esponjas.  

Os cladogramas obtidos neste trabalho não dão suporte para os sub-grupos 

previamente propostos dentro de Oukuriella baseada na morfologia dos machos adultos 

(Messias et. al., 2000). Entretanto, ressaltamos a importância do conhecimento dos 

estágios imaturos, pois com a ampliação destes dados será possível propor hipóteses 

mais consistentes sobre as relações internas em Oukuriella e o papel das interações com 

esponjas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese contribui com o conhecimento sobre a diversidade de Chironomidae 

associados a esponjas de água doce. A compilação de dados disponíveis neste trabalho, 

representa um dos poucos textos base para estudos sobre o tema. Porém, ressalto que 

ainda há  muito a ser feito. Os dados apresentados neste estudo desmonstram a potencial 

riqueza de Chironomidae associados a esponjas. 

Estudos sobre insetos-esponjas demanda tempo e esforço amostral em campo, 

devido a dificuldade de amostragem, de criação de esponjas em laboratório e a morte 

das larvas assim que retiradas das esponjas, como também, requer tempo para a 

reconhecimento e identificação de esponjas no campo. 

As descrições contidas nesta tese, incrementa a taxonomia dos gêneros 

Xenochironomus e Oukuriella.  

A distribuição mundial de Xenochironomus, particularmente X. xenolabis, 

parece indicar que a relação entre Xenochironomus e esponjas teve origem antes da 

separação dos continentes. Porém, será necessário realizar estudos adicionais, incluindo, 

por exemplo, ferramentas moleculares para  testar a hipótese sobre a dispersão das 

espécies.  

Embora não haja estudos filogenéticos sobre o gênero Xenochironomus, há 

indícios do seu monofiletismo com uma vida ancestral em esponjas, considerando que a 

maioria das espécies cujos imaturos são conhecidos, estão obrigatoriamente associadas 

a esponjas, em diferentes regiões do mundo. No caso de Oukuriella, os resultados 

sugerem monofiletismo das espécies associadas a esponjas, entretanto as poucas larvas 

descritas até o momento não permitem avaliar potenciais valores adaptativos das 

sinapomorfias.  

Desta forma, ressalto a importância da continuidade do estudo de Chironomidae 

em esponjas focando principalmente em análises filogenéticas dos gêneros para 

reconhecimento das relações de parentesco, além de estudos populacionais e a obtenção 

dos estágios imaturos para melhor compreensão sobre as relações ecológicas das larvas 

com as esponjas de água doce. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I : 

 

Fusari, L. M., Roque, F. O. & Hamada, N. 2008. Sponge-Dwelling Chironomids in the 

Upper Paraná River (Brazil): Little Known but Potentially Threatened Species. 

Neotropical Entomology. 37: 522 – 527. 

 
 
 
 Anexo II: 

 

Fusari, L. M., Roque, F. O. & Hamada, N.  2009. Oukuriella pesae, a new species of 

sponge-dwelling chironomid (Insecta: Diptera) from Amazonia, Brazil. Zootaxa. 

2146: 61 – 68. 
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Chironomidae Habitantes de Esponjas de Água Doce no Alto Rio Paraná (Brasil): Espécies pouco Conhecidas, 
mas Potencialmente Ameaçadas

RESUMO - Neste estudo é apresentada uma lista de espécies de Chironomidae habitantes de esponjas 
de água doce coletados no Alto Rio Paraná e é chamada a atenção para o problema de substituição 
de grandes áreas cobertas por esponjas de água doce por bancos da espécie invasora Limnoperma
fortunei (mexilhão dourado). Também é descrita uma nova espécie de Oukuriella com base em adulto 
macho e feita uma descrição informal de uma larva de Chironomidae que provavelmente pertence ao 
complexo Stenochironomus.

PALAVRAS-CHAVE: Oukuriella, complexo Stenochironomus, Limnoperna fortunei, Região 
Neotropical

ABSTRACT - In this paper, we provide a checklist of chironomids living in freshwater sponges in the 
upper Paraná River (Brazil) and we call attention to the problem of complete substitution of extensive 
areas covered by freshwater sponges by banks of the invasive alien species Limnoperna fortunei (golden 
mussel). We describe a new species of Oukuriella based on male adults and also describe an unusual 
larva of Chironomidae that probably belongs to the Stenochironomus complex. 

KEY WORDS: Oukuriella, Stenochironomus complex, Limnoperna fortunei, Neotropical region

reporting chironomid freshwater sponge relationships in 
Brazilian aquatic ecosystems. The study has resulted in 
the description of new species and ecological relationships 
(Roque & Trivinho-Strixino 2005; Roque et al. 2004, 2007). 
Prior to this study, in 1999, we collected three undescribed 
species of chironomids in the upper Paraná River: one 
Xenochironomus, two Oukuriella and one Chironomini sp. 
At that time, we observed that some areas on the bottom of 
Paraná River (Jupiá, SP/MS) and Tietê River (Itapura, SP) 
were covered by complex communities of freshwater sponges 
identifi ed as Oncosclera navicela Carter; Corvospongilla 
seckti Bonetto and Ezcurra de Drago; Drulia uruguayensis
Bonetto and Ezcurra de Drago; Trochospongilla repens
Hinde and Uruguaya corallioides Bowerbank. Since then 
we have described Xenochironomus ceciliae Roque & 
Trivinho-Strixino, 2005 and have looked for additional 
material in an effort to obtain associations of all stages of 
the remaining chironomid taxa (samplings in 2002, 2005). 
However, in fi eldwork carried out in August 2007 we were 
surprised by the complete substitution of extensive areas 
covered by freshwater sponges by banks of the invasive alien 
species of golden mussel - Limnoperna fortunei Dunker.
Concerning the possibility of chironomid diversity loss we 

Threats to insect diversity are often synergistic and 
have severe repercussions. Threats include habitat loss, 
fragmentation, invasive alien organisms, environmental 
contamination, biological control and global climate change 
(Samways 2007). 

Loss of aquatic insect biodiversity has been expected to 
occur, but cases have been documented quantitatively only 
recently. Among the aquatic insects expected to be lost as a 
result of anthropogenic impacts are those groups that tend to 
have complex life cycles, low dispersal capability, specifi c 
environmental requirements, restricted areas of occurrence, 
and specifi c hosts (Samways 2005). One of these groups of 
insects is the chironomids that live in freshwater sponges in 
the Neotropical region (Roque 2006). 

Freshwater sponges have been included among red-listed 
animals in Brazil (e.g. MMA, Instrução Normativa nº 5, 21 
May 2004). According to Volkmer-Ribeiro (1981), some 
sponge habitats in Brazilian aquatic ecosystems are subject to 
strong anthropogenic impacts (e.g. by sedimentation), which 
gives urgency to carrying out further studies. Information on 
the sponges and their associated fauna should be included 
in a broad strategy for conservation. 

In early 2000 we started a study with the purpose of 
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consider that this material needs to be described, even in 
the absence of all stages. Here, a new species of Oukuriella
is described, an informal description is provided for a new 
species of Chironomini, and some guidelines for developing 
a conservation strategy are discussed.

Materials and Methods

We looked for freshwater sponges in the Paraná River 
by scuba-diving at depths ranging from 0.5 m to 35 m. We 
searched for sponges in several potential substrates, such as 
decaying wood, rocks, and macrophytes. In all expeditions 
two professional scuba-divers explored the rivers for at least 
1h. When found, the sponges were taken to the laboratory 
and, when possible, they were kept in an oxygenated 
aquarium in order to rear the chironomid larvae to obtain 
adults. The larvae were sorted using a stereomicroscope, 
mounted on slides and identifi ed to the lowest taxonomic 
level possible given the limited knowledge of the Neotropical 
fauna in this group. Four criteria were used to analyze 
the ecological relation between the chironomids and the 
freshwater sponges: 1) gut content, 2) morphology of the 
larvae, 3) the occurrence of the larvae inside the sponges, 
and 4) the restricted occurrence of larvae in sponges. In this 
paper we report and describe only those chironomids that 
fi t all these criteria. 

Slides were mounted using Euparal. Terminology and 
abbreviations used in the descriptions follow Sæther (1980). 
Larval head capsule size is given as the “ventral head length” 
from the tip of the mentum to the postoccipital margin. 
This measure is less susceptible to deformation during slide 
mounting than is any ‘total’ length. All measurements are 
given as ranges, the smallest measurement followed by 
the largest. Color is described based on uncleared mounted 
material. The material used in the description is deposited 
in the Museu de Zoologia of the Universidade de São Paulo 
(MZUSP).

Results

Based on the above criteria, four chironomid taxa showed 
characteristics that allow us to identify them as insects that 
are obligate dwellers in freshwater sponges: 

Xenochironomus ceciliae Roque & Trivinho-Strixino, 
2005

X. ceciliae larvae are the most frequent chironomid 
in sponges in the Upper Paraná River. Analyses of larval 
morphology and gut contents show that their larvae are 
probable collector-fi lterers and they can be favored by the 
aquifer system of the sponges. More information about the 
species can be found in Roque & Trivinho-Strixino (2005). 

Oukuriella antonioi sp. n. (Figs. 1-12)

Type material. Holotype:  imago: BRAZIL, Paraná River 
(20°48’S, 51°40’W), border between São Paulo and Mato 

Grosso do Sul states, 09.vii.2002, leg. F. O. Roque. Paratypes: 
one  imago, same data as holotype.

Etymology.  Named in honor of Antonio Melhado, an 
enthusiastic scuba-diver, who has contributed much to the 
studies on freshwater sponges of the upper Paraná River.

Diagnosis. Males of Oukuriella antonioi sp. n. are similar 
to those of Oukuriella epleri, but can be distinguished by 
the presence of only one setal tuft on the anterior portion 
of T II-VII, superior volsella broad with digitus longer than 
upper arm and absence of a setal tuft on the anterior part of 
scutum.

Male (n = 2, except when otherwise stated). 
Total length about 3.98-5.14 mm. Wing 2.6 mm long and 
0.62-0.72 mm wide. Color: Head yellowish-brown, and 
antennae brownish. Abdomen yellowish-brown with dark 
brown marks. Legs with brownish rings on basal 3/5 and 
apex of femur, base and apex of tibia.
Head. AR 1.54. Apical fl agellomere 880 m long. Temporals 
6. Clypeus with 32 setae. Length of palp segments 1-5 (in

m): 63; 100; 155; 193; 240.
Thorax. Antepronotal lobes reduced, separated medially, each 
lobe with fi ve lateral setae. Setal tuft on scutum absent.
Wing. (Fig. 1) VR 1.26-1.27. Brachiolum without setae. R 
with 8-15; R1 with 13; R4+5 with 6-9, remaining veins bare. 
Squama bare. With markings in cells r4+5, m1+2, m3+4, and cu.
Legs. (Figs. 10-12) Lengths (in m) and proportions of legs 
as in Table 1. Tibial spur lengths (in m) (Figs. 7-9): front 
50; middle 70, hind 70-88. 
Abdomen. T I without setal tufts (Fig. 6). One setal tuft on 
anterior portion of T II-VII (Fig. 5). S VIII with a proximal 
circular mound bearing a cluster of 38 setae. Paratergites 
I-VIII each with seven pairs of setae. 
Hypopygium (Figs. 2-3). Posterior margin of TIX with seven 
setae and well developed median notch. Gonostylus slender. 
Superior volsella 75-85 m long with 16 sensilla chaetica 
near bend of upper arm (Fig. 4). Inferior volsella 125-138 m
long with 10 dorsal sensilla chaetica, and two ventral sensila 
chaetica. Phallapodeme 88-93, transverse sternapodeme 53-
83 m long. HR 1.03-1.06.

Oukuriella sp. 1 (Messias, 1998, informal description)

 fe ti ta1 ta2 LR 
P1 1400 640 - - -
P2 1380 980 - - - 
P3 1620-1420 840-980 620 420 0.44 

Table 1. Lengths (in m) and proportions of legs of 
Oukuriella antonioi sp. n., males (n = 2).

Material analyzed. One imago: BRAZIL, Paraná River 
(20°48’S, 51°40’W), border between São Paulo and Mato 
Grosso do Sul states, 09.vii.2002, leg. F. O. Roque. 

In a recent study Roque et al. (2004) described the 
occurrence of Oukuriella larvae living in freshwater sponges, 
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showing that at least three species are involved, two in 
sponges from the Paraná River and one (Oukuriella epleri
Messias and Fittkau, 1997) in sponges from the Amazon 
River Basin. Up to the present date, all Oukuriella species 
found in freshwater sponges are members of the third group, 
according to the classifi cation of Messias et al. 2000, which 
have wings with markings and setal tufts on the abdominal 
segments. When dissecting the intestines of Oukuriella 
larvae, we always fi nd them fi lled with soft tissues and hard 
needles of sponges, indicating that these larvae may eat 
sponge tissue. 

Oukuriella sp. 1 corresponds to the species informally 
described by Messias (1998) in her Ph.D thesis. According 
to Messias (1998) the new species will be described in a 
future paper. Oukuriella sp. 1 can be distinguished from all 
described Oukuriella species by the posterior margin of IX 
with concave shape and a setal patch on each side, presence 
of one setal tuft on abdominal segments and wings without 
markings.

Chironomini sp. 1 – Stenochironomus complex       
(Figs. 13-17)

Material analyzed. Three larvae: BRAZIL, Paraná River 
(20°48’S, 51°40’W), border between São Paulo and Mato 
Grosso do Sul states, 09.vii.2002, leg. F. O. Roque and T. 
Siqueira
Larva (n = 3, except when otherwise stated). 
Total length 3.60-5.04 mm (Fig. 13). Head capsule 0.34-0.41 
(2) mm long.
Head. Antenna as in Fig. 14; lengths of antennal segments 
(in m): 27.5-35; 7,5; 2.5-4; 10; 2.5. Blade 15-20 m long. 
Premandible 32.5-35 (2) m long (Fig. 15). Mandible 97.5-
105 m long, with one large inner tooth (Fig. 16). Mentum 
42.5-55 m wide. Ventromental plates without striation 
(Fig.17).
Abdomen. Procercus with about 2-4 fi laments. Anal tubule 
124.8-670.8 (3) m long with one setae on the middle 
portion.

Figs. 1-4. Oukuriella antonioi sp. n. male: 1, wing; 2, hypopygium dorsal aspects; 3, detail of superior volsella, dorsal view; 
4, hypopygium with tergite IX removed, left ventral aspect, right dorsal aspect.

1

2 3 4
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Figs. 5-12. Oukuriella antonioi sp. n. male: 5, setal tufts on abdominal tergites II-VII; 6, setal tuft; 7-9, spurs of fore, middle 
and hind legs; 10, femur and tibia of fore leg; 11, femur and tibia of middle leg; 12, femur and tibia of hind leg.
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The larvae cannot readily be placed in any described 
genus. However, the ventromental plates are lacking striation, 
suggesting that they may belong to the Stenochironomus
complex (see Borkent 1984). The larvae can be easily 
distinguished from all other chironomid larvae by the shape 
of mentum, the few small hooks on anterior parapods and a 
unique anal tubule that seems to be an apomorphy related to 
a sponge mining habit. The larvae are very fat and resemble 
the larvae of some Lepidoptera. 

They mine sponge tissues. The larvae remain alive 

for only a few minutes after being taken out of a sponge. 
Attempts to rear larvae in the sponge were not successful.

Comments on Conservation of Chironomid-Sponge 
Associations in the upper Paraná River

The golden mussel (L. fortunei) has undergone a 
remarkable geographical expansion and has attained 
extremely high population densities of in some areas of 
Paraná River since this invasive species was fi rst reported in 

Figs. 13-17. Chironomini sp. 1 larva: 13, body; 14, antenna; 15, premandible; 16, mandible; 17, mentum.

13

14 15 16

17
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early 2000 (Boltovskoy et al. 2006). The negative effects on 
industrial and power plants have been widely documented 
due to its economic impacts (Boltovskoy et al. 2006).

Although we have no quantitative data on the direct 
effects of Limnoperna or its synergetic effects with water 
pollution on freshwater sponge communities and their 
associated fauna, we believe that our narrative, based on our 
fi eld experience, photographs and interviews with fi ve local 
scuba divers, provide an important source of information. 
In contrast to the evidences presented by Darrigran et al.
(1998) indicating positive impacts of Limnoperna on the 
diversity and abundance of most other benthic organisms 
in the Paraguay River, our observation suggests that, at 
least for highly specialized chironomids that depend on 
the conservation of their hosts, the effects appear to be 
negative.

According to Samways (2007), there are six basic 
principles that are interrelated and together provide 
guidelines for synthetic conservation management of insects 
at the landscape level. The principles are to maintain reserves, 
maintain as much quality landscape heterogeneity as possible, 
reduce contrast between remnant patches and neighboring 
disturbed patches, outside reserves, introduce land sparing, 
simulate natural conditions and disturbance, and connect 
similar patches of quality habitat. In the case of chironomids 
sponge associations all principles should be applied. In 
addition, we should immediately focus our attention on 
mechanisms to avoid new human-mediated dispersion.

Acknowledgments

We thank Dr. Cecilia Volkmer Ribeiro for encouraging 
our study of chironomids in freshwater sponges. We thank 
Dr. Maria da Conceição Messias for comments on the new 
species of Oukuriella. Dr. Susana Trivinho-Strixino, Dr. 
Ana Maria Pes, Mateus Pepineli, Luiz Carlos Pinho and 
Dr. Philip M. Fearnside provided valuable comments on a 
draft of this paper. N. Hamada is a CNPq fellow research. 
The PROTAX Program (CNPq) and the State of São Paulo 
Research Foundation within the BIOTA/FAPESP – The 
Biodiversity Virtual Institute Program (www.biotasp.org.
br) sponsored this work. 

References

Boltovskoy, D., N. Correa, D. Cataldo & F. Sylvester. 2006. 
Dispersion and ecological impact of the invasive freshwater 
bivalve Limnoperna fortunei in the Rıo de la Plata watershed 
and beyond. Biol. Invasions 8: 947-963.

Borkent, A. 1984. The systematics and phylogeny of the 
Stenochironomus complex (Xestochironomus, Harrisius, and 
Stenochironomus) (Diptera: Chironomidae). Mem. Entomol. 
Soc. Can. 128: 1-269.

Darrigran, G., S.M. Martin, B. Gullo & L. Armendariz. 1998. 
Macroinvertebrate associated with Limnoperna fortunei
(Dunker, 1857) (Bivalvia, Mytilidae) in Rio de la Plata, 
Argentina. Hydrobiologia 367: 223-230.

Messias, M.C. 1998. Contribuição ao estudo do gênero Oukuriella
Epler, 1986 (Insecta, Diptera, Chironomidae). [Doctoral 
Thesis]. Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil, 
157p.

Messias, M.C. & E.J. Fittkau. 1997. Two new species of the 
Neotropical genus Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, 
Chironomidae). Spixiana 20:255-260.

Messias, M.C., E.J. Fittkau & S.J. Oliveira. 2000. A new species 
of Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, Chironomidae) 
with fi rst descriptions of the immature stages for the genus. 
In O. Hoffrichter (ed.), Late 20th research on Chironomidae: 
an anthology from the Proceedings of the 13th International 
Symposium on Chironomidae. Freibeurg, Aachen Shaker, 
p.183-188.

Roque, F.O.2006. No chironomid in Brazilian red lists: Is it time to 
think about? http://sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/chironomidae/
chiroindex.htm In Levantamento e biologia de Insecta e 
Oligochaeta aquáticos de sistemas lóticos do Estado de São 
Paulo (accessed in 12/01/2007).

Roque, F.O. & S. Trivinho-Strixino. 2005. Xenochironomus ceciliae
(Diptera: Chironomidae), a new chironomid species inhabiting 
freshwater sponges in Brazil. Hydrobiologia 534: 231-238.

Roque, F.O., S. Trivinho-Strixino, M.C. Messias & S.R.M. 
Couceiro. 2007. Female and immature stages of Oukuriella
epleri Messias & Fittkau, 1997, a freshwater sponge-dwelling 
Chironomidae. Aquat. Insects 29: 235-240.

Roque, F.O., S. Trivinho-Strixino, S.R.M. Couceiro, N. Hamada, C. 
Volkmer-Ribeiro & M.C. Messias. 2004. Species of Oukuriella
Epler (Diptera, Chironomidae) inside freshwater sponges in 
Brazil. Rev. Bras. Entomol. 48: 291-292.

Sæther, O.A. 1980. Glossary of chironomid morphology terminology 
(Diptera: Chironomidae). Entomol. Scand. Suppl. 14: 1-51. 

Samways, M.J. 2005. Insect diversity conservation. Cambridge 
University Press, Cambridge, 358p.

Samways, M.J. 2007. Insect conservation: A synthetic management 
approach. Annu. Rev. Entomol. 52: 465-87.

Volkmer-Ribeiro, C. 1981. Porífera, p.86-95. In S.H. Hurlbert, G. 
Rodriguez & A.D. Santos (eds.), Aquatic biota of tropical South 
América. Part 2: Anarthropoda. San Diego State University, 
San Diego, 298p.

Received 17/I/08. Accepted 11/IX/08.



ZOOTAXA
ISSN 1175-5326  (print edition)

ISSN 1175-5334 (online edition)Copyright © 2009  ·  Magnolia Press

Zootaxa 2146: 61–68    (2009) 
www.mapress.com/zootaxa/ Article

Oukuriella pesae, a new species of sponge-dwelling chironomid (Insecta: Diptera) 
from Amazonia, Brazil

LÍVIA MARIA FUSARI1,3, FABIO O. ROQUE2 & NEUSA HAMADA1

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Divisão de Curso em Entomologia, Coordenação de Pesquisas em Entomologia, 
Manaus, AM, Brazil. E-mail: liviafusari@yahoo.com.br, nhamada@inpa.gov.br 
2Universidade Federal da Grande Dourados, FCBA, Dourados, MS, Brazil. E-mail: roque.eco@gmail.com
3Corresponding author. E-mail: liviafusari@yahoo.com.br

Abstract

The larva, pupa, male and female of a new Neotropical chironomid species, Oukuriella pesae, are described and 
illustrated. The larvae were found in freshwater sponge colonies of Oncosclera navicella (Carter, 1881) in Amazonian 
streams. The morphological characteristics of the larval head and the presence of fine particles in the larval gut contents 
suggest that the larvae probably feed on the sponge tissue or on other animals that live inside the sponges. Oukuriella
Epler, 1986 is currently divided into three species groups, but Oukuriella pesae does not fit any of them.

Key words: Diptera, Chironomidae, Oukuriella, new species, freshwater sponges

Introduction 

Chironomidae larvae in freshwater sponges have been studied by various authors (Steffan 1967; Roback 
1968; Tokeshi, 1993, 1995; Matteson & Jacobi 1980; Melão & Rocha 1996; Roque et al. 2004). Although 
representatives of many chironomid genera have been found in sponges, obligatory associations are 
recognized only for Xenochironomus Kieffer, 1921, Demeijerea Kruseman, 1933 and Oukuriella Epler, 1986. 
Studies of the relationships between chironomids and sponges may contribute to phylogenetic and 
biogeographic knowledge of both groups.

The genus Oukuriella was established by Epler (1986). Since then taxonomic knowledge has been 
increased by successive studies (Epler 1996, Messias & Fittkau 1997, Messias 1998, Messias & Oliveira 
1999, Messias 2000, Messias et al. 2000, Trivinho-Strixino & Messias 2005, Fusari et al. 2008). 

Species of this genus have been divided into three species groups based on male adult morphology. In the 
first group the wings are without markings and abdominal tergites without setal tufts, in the second group the 
wings are without markings and the tergites carry setal tufts, in the third group the wings carry markings and 
the tergites setal tufts (Messias et al. 2000). Roque et al. (2007) described the larva of Oukuriella epleri 
Messias & Fittkau, 1997, and suggested that the species of the third group inhabit freshwater sponges. Fusari 
et al. (2008) described another Oukuriella species, placed it into the third species group and added more 
evidence to support the species-group diagnosis.

Since 2006 we have been collecting chironomids associated with freshwater sponges in Amazonian water 
bodies. During a survey in eastern Amazonia (Pará state, Brazil) in 2007 and 2008 we found an unusual larva 
that could not be placed into any previously described genus. After rearing pupae and obtaining associated 
adults, we could identify them as belonging to Oukuriella, but this new species does not fit into any of the 
recognized species groups. Here we describe this new species based on all life stages except eggs, and we 
discuss implications of our findings for phylogeny and for the Oukuriella species-group diagnosis.
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Methods and terminology

Collections were carried out in several rivers in Rurópolis municipality, Pará state, Brazil, in October 2007 
and October 2008. Only one of these, the Tambor River, had Chironomidae larvae associated with freshwater 
sponges.
Freshwater sponges were collected on available substrates in the stream, such as decaying wood, rocks and 
macrophytes. Larvae and pupae were found on Oncosclera navicella (Carter, 1881) colonies attached to 
submerged rocks. Larvae were fixed in 100% ethanol and pupae were maintained alive until adult emergence 
in small plastic containers with stream water. Adults were collected using a black-light trap placed on the 
stream bank.
Body parts were slide-mounted using Euparal. Terminology and abbreviations used in the descriptions follow 
Sæther (1980), except that the term “taenia” is used for any broad, flattened seta on the pupa (Langton 1994). 
Larval head-capsule size is given as the 'ventral head length' from the tip of the mentum to the postoccipital 
margin. This measure is less susceptible to deformation during slide mounting than any measure of total head 
capsule length. Measurements are given as ranges, followed by the number of specimens measured in 
parentheses. Colour is described based on uncleared mounted specimens. 
The holotype and paratypes are deposited in the Invertebrate Collection of Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brazil.

Results

Oukuriella Epler, 1986

Emended diagnosis. The following additions to the generic description by Epler (1986) and subsequent 
emendments by Messias et al. (2000) and Roque et al. (2007) apply.

Pupa. Without pedes spurii B and armament on conjunctive IV/V. 
Larva. Antenna with 5 segments. Lauterborn organs on apex of segment 2. Mandible without inner teeth. 

Mentum with a serrated median tooth and the fourth to sixth lateral teeth progressively receding to posterior.

Oukuriella pesae sp. n.

Type material. Holotype male with pupal and larval exuviae; BRAZIL: Pará State, Rurópolis, Tambor River, 
Cachoeira do Grin (04°05’35”S, 55°00’29”W) 28.x.2007. L. M. Fusari, N. Hamada. Paratypes: 2 males with 
pupal exuviae, 1 pharate female with larval exuviae, 2 last-instar larvae; same data as holotype, except 
09.x.2008. L. M. Fusari, N. Hamada, J. O. Silva, A. M. O. Pes.

Etymology. Named in honour of Dr. Ana Maria de Oliveira Pes, for her contributions to the 
understanding of biodiversity patterns involving aquatic insects and freshwater sponges in Brazil, and in 
recognition of her help with our fieldwork.

Diagnosis. The male of Oukuriella pesae can be separated from other species in this genus by the 
following character combination: no setal tufts on anterior portions of abdominal tergites II–VII, T IX with 
two long projections posteriomedially; and superior volsella with slender digitus. The pupa without pedes 
spurii B and armament on conjunctive IV/V. The larva is distinguished by its head capsule conical, mandible 
strongly concave without inner teeth and mentum with a serrated median tooth and the fourth to sixth lateral 
teeth progressively receding to posterior.

Description. Male (n = 3, except where otherwise stated).
Total length 3.3–4.6 mm. Wing length 1.7–1.8 mm, width 0.5–0.6 mm. Total length/wing length ratio 1.9–2.4. 
Wing length/profemur length ratio, 1.5 (2). Colour: Head yellowish brown, antennae brownish. Abdomen 
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with tergites II, VII, VIII and IX brown, remainder yellowish brown. Legs with brownish rings on basal 3/5 
and apex of femur, base and apex of tibia, ta1 and ta2.

FIGURE 1. Oukuriella pesae n. sp. Male: A—hypopygium in dorsal view, B—hypopygium with tergite IX removed, 
left: dorsal view, right: ventral view.

Head (Fig. 2B) AR 1.31. Apical flagellomere 620 µm long. Temporals 3. Clypeus with 21–23 setae. 
Lengths of palpomeres 1–5 (in µm): 37–47; 35–42; 95–137 (2); 122 (1); 170 (1).

Thorax (Fig. 2C). Without scutal tubercle. Chaetotaxy: Ac 8–12, Dc 8–9, Pa 1, Scts 7–8.
Wing (Fig. 2A). Mostly infuscate, with contrasting light and dark markings in cells r4+5, m1+2, m3+4, an, and 

cu. VR 1.2–1.5. Squama bare. Brachiolum with 2 setae. R with 11–12; R1 with 12–15; R4+5 with 12�21 setae, 

remaining veins and cell membranes bare.
Lengths (in µm) and proportions of leg segments as in Table 1. Tibial spur lengths (in µm): fore 55 (1); 

middle 52–70, hind 52–70.
Abdomen. Tergites without setal tufts. 
Hypopygium (Figs. 1A, 1B; 2D). T IX with two long projections posteriomedially. Phallapodeme 87.5–90 

µm, transverse sternapodeme 50–55 µm long. Superior volsella 62.5–100 µm long, with 7–8 dorsal–distal 
setae and 7 setae near bend of upper arm, digitus slender, bare, 25–27.5 µm long. Inferior volsella 145–162.5 
µm long, with 2 basal setae, 8 dorsal and 1 ventral setae. Gonocoxite 155–165 µm long. Gonostylus slender, 
195–200 µm long. HR 0.80–0.82. HV 1.64–2.30.
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TABLE 1. Lengths (in μm) and proportions of legs of Oukuriella pesae n. sp., male (n = 3, unless otherwise stated). 

continued.

Female (n = 1, pharate)
Similar to male, except as follows.
Total length about 6.4 mm. Colour: similar to male.
Head: AR = 0.29. Flagellomere lengths (in µm): 175, 125, 130, 100, 152. Clypeus with 11 setae. 

Palpomere lengths (μm): 50, 45, 120, 152, 162.
Thorax: Without scutal tubercle. Chaetotaxy: Ac 12, Dc 9, Scts 8.
Wing: not observable on pharate specimen.
Legs: not observable on pharate specimen.
Genitalia: Seminal capsule ovoid, about 85 µm long. Spermathecal duct straight. Notum 187 µm. 

Gonocoxapodeme 227 µ m. Dorsomesal lobe, ventrolateral lobe and apodeme lobe as in Figure 3A. 
Gonocoxite IX 97 µm long, with 4 setae. Tergite IX with 31 setae. Cerci about 157 µm long.

Pupa (n = 3, except where otherwise stated)
Exuviae yellowish brown. Cephalothorax length 1.34–1.48 mm, abdomen length 3.78 mm. 
Cephalothorax. Frontal apotome with low and rounded cephalic tubercles. Dorsal region granular. Two 

lateral antepronotals, two precorneals, and two separated pairs of dorsocentrals, distances Dc1–Dc2, Dc2–Dc3, 

Dc3–Dc4 (in µm): 17(1), 190(1), 27(1). Basal ring oval. Prealar tubercle absent.

Abdomen (Fig. 3B). Tergites II–VI with shagreen; T V, VI with extensive central shagreen; T I, VII and 
VIII without shagreen. Hook row continuous, occupying 2/3 width of segment. Pedes spurii B absent; vortex 
present on segment IV. All conjunctives unarmed. Anal comb with several small teeth on margin and ventral 
surface (Fig. 3C). Segments II–IV with 1 L seta, V–VIII with 4 lateral taeniae. Anal lobe well developed, with 
approximately 160 long taeniae (Fig. 3B).

4th-instar larva (n = 4, including 2 exuviae, unless otherwise stated)
Head (Fig. 2E, 2F). Width 230–290(3) µm, length 470– 500(3) µm. IC = 0.49–0.58(3) Antenna 28–55 µm 

long, with 5 segments; AR = 1.2; ring organ near antennal base; blade longer than flagellum, accessory blade 
short; Lauterborn organs on apex of segment 2 (Fig. 3F). Premandible distally bifid, with brush. Pecten 
epipharyngis with 3 scales. Mandible strongly concave, 65–90 µm long, without inner teeth, apex black; seta 
subdentalis slender (Fig. 3E). Mentum 47–62 µm with a light-coloured, serrated median tooth and 6 pairs of 
lateral teeth, the first smaller than the remaining lateral teeth, the first and second light-coloured and nearly 
level with the median tooth, the fourth to sixth lateral teeth dark and progressively receding to posterior; 
ventromental plates 42–55 µm wide, medially separated by no more than width of median tooth (Fig. 3D). 
Setae submenti simple, long and slender. 

Abdomen 6.7–7.0(2) mm long, reddish, with short posterior parapods carrying strong claws. Anal tubules 
25(2) µm long, without constriction. Procerci with 6 coarse anal setae (Fig. 2G). 

fe ti ta1 ta2 ta3

p1 1280 (1) 620(1) - - -

p2 1160–1200(3) 720 (2) 600–720(2) 300 (1) 220 (1)

p3 1160–1320 (3) 800–820 (3) 580–640 (2) 460 (1) 340 (1)

ta4 ta5 LR BV SV

p1 - - - - 3.38 (1)

p2 140 (1) 80 (1) 0.83 (1) 3.40 (1) 3.20 (1)

p3 220 (1) 120 (1) 0.72–0.80 (2) 2.40 (1) 3.31 (1)
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FIGURE 2. Oukuriella pesae n. sp. Male: A—wing, B—head, C—thorax, D—posterior part of abdomen. Larva: 
E—head in lateral view, F—head in ventral view, G—posterior part of abdomen.

Discussion 

Morphological characteristics of the adults of Oukuriella pesae do not agree with any of the three species 
groups defined by Messias (2000); see the introduction above. Larvae of Oukuriella pesae are found in 
freshwater sponges as are those of O. epleri, a species placed in the third group by Roque et al. (2004, 2007). 
However, the larval characteristics of the two species differ, as in O. epleri the antenna has 6 segments, the 
mandible carries inner teeth, the mentum a serrated median tooth and 6 pairs of lateral teeth arranged in a 
concave pattern, and the anal tubules a median constriction. Larvae in the second species group also differ 
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from those of O. pesae, as in O. intermedia Messias, 2000 and O. jatai Trivinho-Strixino & Messias, 2005 the 
antenna has 6 segments, the mandible carries inner teeth, and the mentum a bifid median tooth. For species in 
the first species group no larva has been associated.

FIGURE 3. Oukuriella pesae n. sp. Female: A—genitalia in ventral view. Pupa: B—abdomen in dorsal view, C—anal 

comb. Larva: D—mentum and ventromental plate, E—mandible, F—antenna.

The larvae of Oukuriella pesae have very slender head capsules, as do the larvae of the sponge-feeding 
trichopteran Taraxitrichia sp. (Pes & Hamada 2003). This suggests a convergence pattern related to feeding 
on the fine particles found inside freshwater sponge canal systems. 
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We concluded above that Oukuriella pesae does not fit into any of the species groups proposed in the 
genus. The larvae of most Oukuriella species have not been described. Data on these larvae would be 
especially needed for a comprehensive phylogenetic study of the genus, in order to determine whether the 
species that inhabit freshwater sponges form a monophyletic grouping as suggested by Roque et al. (2004, 
2007).

Acknowledgements

We thank Dr. Cecilia Volkmer Ribeiro for identification of freshwater sponges. Dr. Philip M. Fearnside and 
Martin Spies provided valuable comments on a manuscript draft. The first author thanks the PROTAX 
Program (CNPq) for providing a PhD fellowship. MCT/INPA and MCT/CNPq provided financial support. N. 
Hamada is a CNPq research fellow.

References

Epler, J.H. (1986) Oukuriella, a new genus of Chironomidae (Diptera) from South America. Entomologica scandinavica, 
17, 157–163.

Epler, J.H. (1996) New species of the Oukuriella (Diptera: Chironomidae) from Costa Rica. Hydrobiologia, 318, 3–11.
Fusari, L.M., Roque, F.O. & Hamada, N. (2008) Sponge-dwelling Chironomids in the upper Paraná River (Brazil): Little 

known but potentially threatened species. Neotropical Entomology, 37(5), 522–527.
Langton, P.H. (1994) If not ‘‘filaments’’ then what? Chironomus Newsletter, 6, 9.
Matteson, J.D. & Jacobi, G.Z. 1980. Benthic macroinvertebrates found on the freshwater sponge Spongilla lacustris. The 

Great Lakes Entomologist, 13 (3), 169–172.
Melão, M.G.G. & Rocha, O. 1996. Macrofauna associada a Metania spinata (Carter, 1881), Porífera, Metaniidae. Acta 

Limnologica Brasiliensia, 8, 59–64.
Messias, M.C., Fittkau, E.J. (1997) Two new species of the Neotropical genus Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, 

Chironomidae). Spixiana, 20(3), 255–260. 
Messias M.C. (1998) Contribuição ao estudo do gênero Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, Chironomidae). 

[Doctoral Thesis]. Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil. 157 pp.
Messias, M.C. & Oliveira, S.J. (1999) On a new species of the genus Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, 

Chironomidae). Journal of Kansas Entomological Society, 71(3), 260–262.
Messias, M.C. (2000) Oukuriella reissi, a new species of the genus Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, 

Chironomidae). In Baehr, M. & Spies, M. (eds): Contributions to chironomid research in memory of Dr. Friedrich 
Reiss. Spixiana, 23(2), 159–161.

Messias M.C., Fittkau, E.J. & Oliveira, S.J. (2000) A new species of Oukuriella Epler, 1986 (Insecta, Diptera, 
Chironomidae) with first descriptions of the immature stages for the genus. In Hoffrichter, O. (ed.): Late 20th 
Research on Chironomidae: an Anthology from the Proceedings of the 13th International Symposium on 
Chironomidae, Freiburg, Shaker, Aachen, Germany, pp. 183–188.

Pes, A.M.O. & Hamada, N. (2003) The occurrence of Taraxitrichia Flint & Harris, 1992 (Trichoptera: Hydroptilidae) in 
Brazil, with description of the final larval stage. Zootaxa, 328, 1–7.

Roback, S.S. (1968) Insects associated with the sponge Spongilla fragilis in the Savannah River. Notulae Naturae, 412, 
1–10.

Roque, F.O., Trivinho-Strixino, S., Couceiro, S.R.M., Hamada, N., Volkmer-Ribeiro, C. & Messias, M.C. (2004) Species 
of Oukuriella Epler (Diptera, Chironomidae) inside freshwater sponges in Brazil. Revista Brasileira de 
Entomologia, 48, 291–292.

Roque, F.O., Trivinho-Strixino, S., Messias, M.C. & Couceiro, S.R.M. (2007) Female and immature stages of Oukuriella 
epleri Messias & Fittkau, 1997, a freshwater sponge-dwelling Chironomidae. Aquatic Insects, 29, 235–240.

Sæther O.A. (1980) Glossary of chironomid morphology terminology (Diptera: Chironomidae). Entomologica 
scandinavica, Supplement, 14, 1–51.

Steffan, A.W. (1967) Ectosymbiosis in Aquatic Insects. In Henry, M.S. (ed.). Symbiosis. London and New York, 
Academic Press, p. 207–290.

Tokeshi, M. (1993) On the evolution of commensalism in the Chironomidae. Freshwater Biology, 29, 481–489.
 Zootaxa 2146  © 2009 Magnolia Press  ·  67A NEW SPONGE-DWELLING CHIRONOMID FROM BRAZIL



Tokeshi, M. (1995) Species interactions and community structure. In Armitage, P.D., Cranston, P. S. & Pinder, L.C.V. 
(eds.): The Chironomidae: Biology and ecology of non-biting midges. London, Chapman & Hall, 584 pp.

Trivinho-Strixino, S., Messias, M.C. (2005) A new species of Oukuriella Epler, 1986 Insecta, Diptera, Chironomidae, 
Chironominae) from São Paulo State, Brazil. Entomologia y Vectores, 12(2), 283–291.
FUSARI ET AL.68  ·  Zootaxa 2146  © 2009 Magnolia Press


	1
	1 CAPA TITULO

	2
	2 CAPA - Parte I corrigido

	3
	3 CORPO - Parte II corrigido
	2.1 Objetivo geral
	2.2. Objetivos específicos



	4
	5
	Abstract
	Introduction
	Methods and terminology
	Results
	Oukuriella Epler, 1986
	Oukuriella pesae sp. n.
	Discussion
	Acknowledgements
	References


