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Não se envergonhe de ser humilde. 
A humildade consiste no conhecimento  

perfeito daquilo que somos 
sem fantasiarmos com aquilo que não temos. 

Humildade não é posição de corpo, 
nem tom de voz; 

é posição de espírito [...], 
vale para si mesmo. 

Não se preocupe com censuras 
e egoísmos ao seu lado. 

Viva tranquilo! 
Ser humilde não é ser inferior, 

pois sabemos que somos todos iguais [...]. 
 

Maria Antônia Gomes Paes 
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Resumo 

 

Hedylidae ocorre exclusivamente na região Neotropical e já foi tratada como 
subfamília de Geometridae. Este trabalho apresenta um tratamento sobre a 
morfologia do grupo a fim de utilizar novos caracteres que possibilitem analisar as 
relações filogenéticas entre as espécies. A família é redescrita à luz desses novos 
caracteres e as espécies são redescritas ou descritas  de forma padronizada. Uma 
chave de identificação para gêneros e espécies é apresentada e são feitos novos 
registros geográficos. Os tipos primários da maioria das espécies foram examinados. 
Para análise filogenética, foram levantados 111 caracteres de adultos, 64 de 
machos, 19 de fêmeas e 28 de ambos os sexos para 46 espécies de Hedylidae. Os 
grupos externos utilizados na análise, considerados grupo–irmão de Hedyloidea, 
foram Papilionoidea (duas espécies) e Hesperioidea (uma espécie). As relações 
filogenéticas foram estimadas com bases cladísticas, através de busca heurística. 
Para suporte dos clados, foi utilizado o índice de Bremer. A análise resultou em dois 
cladogramas igualmente parcimoniosos, com 610 passos (CI = 0,33; RI = 0,69; RRI 
= 0,23) e consenso estrito com 612 passos, CI, RI e RRI iguais ao dos dois 
cladogramas mais parcimoniosos. Com base na análise filogenética os seguintes 
táxons foram revalidados, Hedyle Guenée, 1857 gen. reval., Phellinodes Guenée, 
1857 gen. reval., Phellinodes interrupta Warren, 1904, sp. reval., P. cellulata 
Dognin, 1911, sp. reval. e P. zikani Prout, 1932, sp. reval. Sete espécies novas 
foram descritas. Hedylidae passa a ser constituída de três gêneros e 46 espécies.  
Para cada táxon foi apresentada a lista sinonímica, dados biológicos, registros 
geográficos, sazonais e informações sobre os tipos. 
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Abstract 
 
 

Hedylidae occurs exclusively in the Neotropical region and historically has 
been classified as a subfamily of Geometridae. This work presents a treatment on 
the morphology of the family in order to use new characters which may permit the 
analysis of phylogenetic relationships among the species. The family is redescribed 
using these new characters and the species are redescribed or described using 
standardized descriptions. An identification key for the genera and species and new 
geographical records are presented. The primary types of most of the species were 
examined. A total of 111 adults characters, being 64 from male specimens, 19 from 
female specimens and 28 from both sexes, were used for the phylogenetic analysis. 
The out-groups used in the analysis, all considered sister-groups of Hedyloidea, 
included two species of Papilionoidea, and one species of Hesperioidea. The 
phylogenetic relationships were estimated based on cladistics, through the use of a 
heuristic search. For support of clades it was used Bremer index. The analysis 
resulted in two equally parsimonious cladograms, with 610 steps (CI = 0.33; RI = 
0.69; RRI = 0.23) and strict consensus with 612 steps, having a CI, RI and RRI equal 
to that of the two most parsimonious cladograms. Based on this phylogenetic 
analysis the following taxa were revalidated: Hedyle Guenée, 1857, gen rev. 
Phellinodes, Guenée, 1857, gen. rev., Phellinodes interrupta Warren, 1904, sp. rev., 
P. cellulata Dognin, 1911, sp. rev. and P. zikani Prout, 1932, sp. rev. Seven new 
species were described. Hedylidae now consists of three genera and 46 species. For 
each taxon was presented the synonymic list, biological data, seasonal and 
geographic records and information on the types. 
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1. Introdução 

Lepidoptera é a segunda maior ordem de insetos, com cerca de 160.000 

espécies, reunidas em 124 famílias e 47 superfamílias (Kristensen et al. 2007). 

Os lepidópteros têm grande importância na dinâmica dos ecossistemas 

devido à sua ação como desfolhadores, decompositores, presas, hospedeiros e 

polinizadores (Hammond & Miller 1998). Por serem em sua maioria fitófagos, podem 

servir como indicadores da qualidade da vegetação (Kitching et al. 2000).  

Para muitos autores, a evolução e diversificação dos lepidópteros têm uma 

estreita relação com a das plantas superiores, em particular as angiospermas 

durante o cretáceo (Powell et al. 1999; Grimaldi & Engel 2005). 

A monofilia de Lepidoptera está firmemente estabelecida por um conjunto 

impressionante de sinapomorfias, pelo menos 27 (Kristensen & Skalski 1999; 

Grimaldi & Engel 2005; Kristensen et al. 2007). A posição do grupo dentro da 

hierarquia de insetos está igualmente bem estabelecida, constituindo juntamente 

com Trichoptera, seu grupo-irmão, o clado Amphiesmenoptera (Kristensen & Skalski 

1999). 

A dificuldade em se estabelecer uma classificação natural para ordem, 

especialmente em suas categorias taxonômicas superiores, tem resultado em 

diferentes hipóteses cladísticas, estas baseadas tanto em dados morfológicos 

quanto em moleculares ou em ambos. Algumas das classificações propostas  para o 

grupo (compiladas por Mielke & Casagrande 2006) foram em maior ou menor grau 

rejeitadas, por resultarem em agrupamentos que não explicam as modificações 

sofridas ao longo de sua história evolutiva.  

Uma das divisões postulava a ordem em dois grupos, Heterocera e 

Rhopalocera. O primeiro correspondendo às mariposas, noturnas em sua maioria e 

com antenas de formas variadas; o segundo, representado pelas borboletas 

(Papilionoidea e Hesperioidea), diurnas e com antenas dos tipos clavadas ou 

filiformes. Rhopalocera (sensu Scoble 1986) é uma denominação dada ao clado, 

atualmente, constituído por três superfamílias, Hedyloidea, Hesperioidea e 

Papilionoidea. 

Os Hedyloidea compreendem um grupo de Lepidoptera de hábitos noturnos, 

tratado ora como subfamília ora como tribo entre as mariposas Geometridae 

(Lourido et al. 2008). Em revisão recente, Scoble (1986) concluiu que os hedilídeos, 
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apesar das semelhanças com as mariposas, deveriam ser considerados borboletas 

noturnas, por apresentarem características únicas, dentre estas se destacam as 

relacionadas com o ovo, a larva e a pupa (Lourido et al. 2008).  

Dentre os principais trabalhos envolvendo a sistemática do grupo estão os de 

Prout (1910, 1936), que agrupou todas as espécies na tribo ‘Hedylicae’ (Lepidoptera, 

Geometridae), reconhecendo cinco gêneros, 41 espécies, três subespécies, uma 

forma e uma aberração; e Scoble (1986, 1990a, 1990b), que, por outro lado, 

sinonimizou os cinco gêneros, considerando Macrosoma Hübner, 1818 sinônimo 

sênior, reconhecendo apenas 33 das espécies de Prout (1932), descrevendo duas 

novas, totalizando 35 espécies válidas (Tabela 1).  

Prout (op.cit.) separou os gêneros com base na forma das antenas, presença 

e ausência de cerdas nas pernas protorácicas e presença e ausência de 

protuberâncias no ramo cubital das asas posteriores dos machos, e, para distinguir 

espécies, utilizou o padrão de coloração das asas. Dessa forma, machos e fêmeas 

de algumas espécies com dimorfismo sexual foram tratados como espécies distintas.  

Scoble (1986) foi o primeiro a usar estruturas de genitália para definição de 

táxons, porém, algumas das espécies sinonimizadas por ele possuem caracteres 

ambíguos, pois certas estruturas consideradas diagnósticas em nível de espécie na 

maioria dos Lepidoptera podem ou não estar presentes em uma mesma espécie.  

Entretanto, nenhum estudo filogenético abrangendo todas as espécies foi 

realizado. São dadas apenas indicações de proximidade entre as espécies, 

baseadas no padrão geral de coloração e em semelhanças morfológicas da genitália 

masculina.  

A monofília de Hedylidae, como mencionada por Scoble (1986, 1990a, b), é 

suportada pelas pequenas câmaras na base das asas anteriores (órgão timpânico), 

as protuberâncias na face inferior das asas posteriores do macho, o curso sinuoso 

das veias R1 e R2 nas asas anteriores e os tarsos protorácicos do macho longos e 

compostos somente por dois tarsômeros. 

 Uma vez que as contribuições recentes à sistemática do grupo ainda não 

foram suficientes e definitivamente esclarecedoras, torna-se necessária uma revisão 

taxonômica. Além disso, a existência de uma hipótese de monofilia possibilita que, 

pela primeira vez, seja proposta uma hipótese de relação de parentesco entre os 

táxons internos do grupo.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Posição filogenética de Hedyloidea 

Scoble (1986), apoiado em seis sinapomorfias, sugeriu que os Hedyloidea 

estariam compreendidos no grupo dos Rhopalocera ou borboletas, juntamente com 

Papilionoidea e Hesperioidea, assumindo uma filogenia onde representam um 

grupo-irmão dos Papilionoidea (Figura 1a).  

As sinapomorfias mencionadas por Scoble (op. cit.) estão listadas a seguir, 

correspondendo os caracteres de I a VI ao clado Hesperioidea, Hedyloidea + 

Papilionoidea, e de VII a XIII à dicotomia constituída por Hedyloidea + Papilionoidea:  

I- Apófises da furca metatorácica sagitadas; 

II- Pupa envolta por um fio de seda; 

III- Segunda placa mediana das asas anteriores parcialmente dispostas sob 

a base da veia 1A+2A;  

IV- Larvas com pente anal; 

V- Presença de barra pós-espiracular no primeiro segmento abdominal; 

VI- Redução das apófises anteriores na genitália feminina;  

VII- Abdome curvado para baixo, particularmente nos machos; 

VIII- Tergo abdominal I expandido para uma bolsa proeminente; 

IX- Sulco pré-coxal ligado à sutura marginopleural; 

X- Perda do casulo pupal; 

XI- Perda da linha de clivagem temporal;  

XII- Ganchos das pernas abdominais das larvas não formando um círculo 

completo; 

XIII- Perda dos pré-tarsos das pernas protorácicas dos machos.   

Weintraub & Miller (1987) rejeitaram a hipótese proposta por Scoble (1986), 

alegando que seriam necessários estudos morfológicos mais acurados, pois vários 

caracteres mencionados no trabalho de Scoble (op cit.) não foram utilizados em 

suas análises. Isso gerou muita discussão resultando em uma réplica de Scoble 

(1988) e um comentário adicional de Miller (1988) em uma mesma edição da revista 

Cladistics. 

Scoble & Aiello (1990) ilustraram e descreveram pela primeira vez o ovo de 

um hedilídeo (Hedyle semiermis Prout, 1932), e a grande semelhança com os de 
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Pieridae, para os autores, era uma forte evidência da proximidade de Hedylidae com 

as duas superfamílias de borboletas, Hesperioidea e Papilionoidea. 

Minet (1991), em análise filogenética baseada em dados morfológicos, 

concordou que as três superfamílias formam um grupo monofilético, porém com 

Hedyloidea basal a Hesperioidea + Papilionoidea (Figura 1b). A hipótese do autor foi 

apoiada em nove apomorfias que incluem: 

I- Os ovos eretos;  

II- Último estágio larval com numerosas cerdas secundárias;  

III- Pupa envolta por um fio de seda;  

IV- Aorta expandida para uma câmara dorsal e horizontal no mesotórax e as 

partes ascendentes e descentes do vaso dispostas lado a lado; 

V- Asa anterior sem ‘espinarea’;  

VI- Mesoscuto (= escuto II) com uma fraca linha secundária próximo ao 

processo notal da asa;  

VII- Metaescutelo (= escutelo III) dorsalmente estreito; 

VIII-  Presença de barra pós-espiracular. 

   

 

 

 

Figura 1. Filogenias propostas para Hedyloidea. (a) Scoble (1986); (b) Minet (1991). 

 

Weller & Pashley (1995), analisando dados moleculares, utilizando o DNA 

mitocondrial ND1, combinado com dados morfológicos de 15 espécies, entre 

borboletas e mariposas, dentre estas, um hedilídeo (H. semiermis), consideraram 

Hedyloidea grupo-irmão de Papilionoidea e Hesperioidea, corroborando com a 

hipótese de Minet (1991).  

a b 
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De Jong et al. (1996), por outro lado, verificaram diferentes relações de 

parentesco entre os Hedyloidea e as demais borboletas, supondo ainda que 

Uraniidae poderia ser um candidato tão bom ou melhor que Hedyloidea a grupo-

irmão das borboletas Papilionoidea e Hesperioidea. Seus estudos foram baseados 

em dados morfológicos de 74 espécies de 12 famílias, entre borboletas e mariposas, 

uma espécie representante de Hedyloidea (Macrosoma tipulata Hübner, 1818). 

Yack & Fullard (1999), estudando o órgão timpânico de Macrosoma 

heliconiaria (Guenée, 1857), sugeriram que os Hedyloidea seriam um grupo em 

transição de mariposa para borboleta, isto é, os ‘ancestrais vivos’ das borboletas 

atuais. Segundo os autores, os órgãos timpânicos dos Hedylidae seriam homólogos 

ao das borboletas Nymphalidae, chamados órgãos de Vogel. 

Para Rydell et al. (2003), a hipótese de Yack & Fullard (op cit.) envolveria 

muitas mudanças no estado do caráter, sugerindo que os órgãos timpânicos teriam 

surgido pelo menos duas vezes dentro de Rhopalocera, em Hedyloidea e depois 

novamente em uma forma noturna ou crepuscular de Nymphalidae.  

Wahlberg et al. (2005), em estudo abrangendo um maior número de espécies 

(58 espécies de 10 famílias), reanalisando os dados morfológicos utilizados por De 

Jong (1996) e combinando-os com dados moleculares obtidos de sequências 

genéticas do citocromo oxidase subunidade I, fator de elongação 1α e Wingless, 

mostraram Hedyloidea mais relacionada a Hesperioidea e Papilionoidea do que a 

Geometroidea, mas sem discutir a posição do grupo no clado Rhopalocera. 

Estudos morfológicos e comportamentais dos sistemas auditivo (Yack & 

Fullard 1999; Fullard et al. 2000; Yack et al. 2007a) e visual (Yack et al. 2007) de M. 

heliconiaria, demonstraram que tais estruturas estão mais adaptadas a atividades 

noturnas, indicando maior proximidade com as mariposas, porém os autores não 

fizeram nenhuma inferência filogenética.  

Atualmente, Hedyloidea constitui o clado Rhopalocera juntamente com 

Hesperioidea e Papilionoidea (Ackery et al. 1998), embora muitos autores 

considerem o grupo como uma família de Geometroidea, a exemplo de Heppner 

(1998). 

Um projeto de taxonomia molecular conhecida como "Barcode DNA" e 

informações sobre os sequenciamentos podem ser obtidas através do site 

www.barcodinglife.org (Ratnasingham & Hebert 2007). Entretanto, até meados de 

http://www.barcodinglife.org/
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abril, as seqüências genéticas de apenas três espécies estavam disponíveis (M. 

tipulata, M. bahiata (Felder & Rogenhofer, 1875) e uma espécie não identificada). 

 

2.2 Histórico sobre a classificação de Hedylidae 

Em 1808, Hübner propôs o gênero Epirrita para a espécie E. tipulata. Porém, 

seu trabalho foi rejeitado pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica 

(parecer 789), por não ter sido publicado na acepção do artigo 8 do Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. Sendo assim, o nome Epirrita tipulata foi 

invalidado e incluído no Official Index of Rejected and Invalid Generic Names in 

Zoology com número 1838 (Opinion 1966; Fletcher 1979). Posteriormente, Hübner 

(1818) propôs o gênero Macrosoma para a espécie Macrosoma tipulata, incluindo-a 

na família Geometridae. 

Herrich-Schäffer [1854] descreveu a segunda espécie de Hedylidae e a incluiu 

no gênero Acidalia, também Geometridae. 

Guenée (1857) criou Hedylidae com três gêneros, Hedyle, Venodes e 

Phellinodes, todos monotípicos, e tratou o grupo como uma das 26 famílias 

constituintes dos Phalenités. Essa denominação foi dada pelos entomologistas 

franceses aos lepidópteros do grupo dos Geometra, correspondendo, com algumas 

modificações, aos atuais geometrídeos (Prout 1910; Scoble 1986). Trata-se de uma 

denominação restrita aos “Phalaena” de Linnaeus, sinônimo dos lepidópteros 

noturnos ou Heterocera (Prout 1910). 

A família como descrita por Guenée (op. cit.) caracteriza-se pelas antenas 

curtas e finas, fronte saliente e estreita; palpos retos, alongados, delgados, 

ultrapassando a fronte; probóscide bem desenvolvida; corpo extremamente delgado; 

o tórax muito curto e estreito; abdome linear, bastante longo, um pouco mais largo 

na fêmea; asas anteriores com veias formando aréolas, caráter mencionado devido 

à sinuosidade das veias R1 e R2. Os gêneros são distinguidos principalmente pelas 

antenas, forma das asas anteriores e ornamentação das pernas, principalmente as 

protorácicas.  

Hedyle foi criado para abrigar Hedyle heliconiaria Guenée, 1857, 

caracterizada pelas antenas bipectinadas em ambos os sexos, asas anteriores 

alongadas, tíbias anteriores alongadas e com longo pincel de cerdas, tarsos 

metatorácicos com intumescimento, abdome comprimido e alongado. O nome da 
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espécie, proposto por Guenée (op cit.), faz menção à semelhança com as borboletas 

do gênero Heliconius Kluk, 1780. 

Venodes foi criado para abrigar a espécie Venodes napiaria Guenée, 1857, 

com coloração inteiramente branca, antenas bipectinadas no macho e fasciculadas 

na fêmea, frontoclípeo largo, coloração inteiramente branca e pernas sem 

ornamentação. O nome da espécie é devido à semelhança com a borboleta Pieris 

napi (Linnaeus, 1758).   

Guenée (1857) criou Phellinodes, espécie-tipo Phellinodes satellitiata, com 

base nas antenas filiformes, frontoclípeo protuberante e pernas protorácicas não 

alongadas. Entretanto, a descrição para este gênero foi baseada em um espécime 

fêmea, tratado como macho pelo autor, e depositado no The Natural History 

Museum (BMNH), em Londres, Inglaterra. 

Walker (1862) propôs Macrophila incluindo duas espécies M. tipulata, 

espécie-tipo, e Acidalia ustrinaria Herrich-Schäffer [1854]. Mais tarde, Macrophila foi 

considerado sinônimo júnior objetivo de Macrosoma (ver Fletcher 1979). O autor 

reconheceu quatro gêneros, Hedyle, Venodes, Phellinodes e Macrophila, e propôs 

uma chave de identificação para estes, com base na quantidade de esporões das 

tíbias metatorácicas e na forma das asas anteriores. No entanto, o autor cometeu 

um erro ao caracterizar o gênero Phellinodes, tornando a chave falha. 

Druce (1893) tratou o grupo como subfamília, Hedylinae, em Geometridae. 

Autores subsequentes (e.g., Warren 1897-1904; Schaus 1901; Warren 1908; Schaus 

1912) descreveram novas espécies, e as incluíram em diferentes subfamílias de 

Geometridae, tais como: Mecoceratinae, Larentiinae, Eumeleinae, Hydromeninae e 

Geometrinae. 

Warren (1894) descreveu uma nova espécie de Phellinodes (P. hedylaria) e 

criou um gênero novo, Hyphedyle, designando como espécie-tipo Hedyle rubedinaria 

Walker, 1862, ambos incluídos na subfamília Eumeleinae. O gênero criado por 

Warren (op. cit.) foi caracterizado pelas antenas não bipectinadas e asas posteriores 

com venação simples.   

Em 1905, Warren criou mais um gênero monotípico, Lasiopates, com a 

espécie-tipo Lasiopates hyacinthina, caracterizado pelas antenas filiformes e asas 

posteriores com venação distorcida, como em Phellinodes, diferindo pelas asas 

anteriores estreitas e alongadas, incluído em Mecoceratinae.  
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Schaus (1900-1901) acrescentou três novas espécies a Hyphedyle (H. 

cascaria, H. paularia e H. Albida). 

Prout (1910), em uma revisão de Geometridae, verificou que os hedilídeos 

diferiam dos demais geometrídeos, e agrupou todas as espécies em uma tribo, 

‘Hedylicae’, da subfamília Oenochrominae, em Geometridae. O autor reconheceu 

cinco gêneros (Macrosoma, Hedyle, Venodes, Phellinodes e Lasiopates) e propôs 

uma chave de identificação com base na forma das antenas e na ornamentação das 

pernas protorácicas. Então, Prout (op cit.) não reconheceu Hyphedyle como gênero, 

considerando-o uma seção em Phellinodes. Assim, algumas espécies foram 

rearranjadas, sendo que aquelas com modificações no tronco cubital das asas 

posteriores dos machos foram incluídas na seção Phellinodes, e as desprovidas de 

tal modificação em Hyphedyle (Tabela 1).  

Dognin (1911a, b, c), em três publicações subsequentes, descreveu cinco 

espécies, e baseado na classificação de Prout (op cit.) as incluiu em Phellinodes, 

porém, uma destas, P. Intermedia, foi incluída em Mecoceratinae.  

Prout (1916-1917) descreveu sete novas espécies, adicionando duas à 

Hedyle e outras cinco à Phellinodes. 

Em nova revisão de Geometridae, Prout (1936) descreveu novas espécies e 

fez novos rearranjos nas seções de Phellinodes (Tabela 1). Neste trabalho, o autor 

reconheceu 41 espécies, três subespécies, uma forma e uma aberração, com breve 

diagnose baseada na forma e padrão de coloração das asas.  

Kendall (1976) em nota sobre a biologia de Hedyle semiermis (tratada como 

H. heliconiaria Guenée, 1857), utilizou o nome Hedylidae, restabelecendo o status 

original criado por Guenée (1857). 

Scoble (1986), revisando Oenochrominae, reconheceu que os hedilídeos 

diferiam muito dos geometrídeos sob vários aspectos, especialmente pela ausência 

de órgãos timpânicos no primeiro segmento abdominal, característica apomórfica de 

Geometridae. O autor elevou o grupo à categoria de superfamília, Hedyloidea, 

sinonimizou os cinco gêneros reconhecidos por Prout (1932), considerando 

Macrosoma sinônimo sênior, com base em semelhanças morfológicas que incluem a 

forma e a venação das asas anteriores, veias R1 e R2 dirigidas de maneira distinta e 

sinuosa, e pernas protorácicas dos machos com apenas dois tarsômeros.  

O nome Hedylidae foi justificado com base no artigo 40 do ICZN (1985): 
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“Artigo 40- Sinonímia do gênero-tipo - Quando, 
após 1960, um gênero-tipo nominal é rejeitado como 
sinônimo júnior (objetivo ou subjetivo), o nome do grupo 
família nele baseado não deve ser alterado [...]”. 

 Posteriormente, Scoble (1990a) propôs sinonímias para algumas espécies, e 

reconheceu apenas 33 das descritas por Prout (1932), descrevendo duas espécies 

novas, totalizando 35 (Tabela 1). O autor publicou um guia de identificação (Scoble, 

1990b), com breve descrição acrescida de diagnose, distribuição e período de 

ocorrência para as espécies. 

 Recentemente, Lévêque (2007) descreveu uma nova espécie procedente da 

Guiana Francesa, com base no padrão de coloração das asas propôs uma chave de 

identificação para um grupo de cinco espécies, M. albistria (Prout, 1916), M. bahiata, 

M. majormacula (Lévêque, 2007), M. coscoja (Dognin, 1900) e M. uniformis (Warren, 

1904). Desta forma, a família passou a ser constituída de 36 espécies. 

 
2.3 Aspectos da biologia e comportamento dos Hedylidae 

Estudos sobre a biologia destes lepidópteros são escassos e bastante 

recentes (Lourido et al. 2007). As únicas espécies estudadas em seus aspectos 

biológicos foram M. semiermis, por Scoble & Aiello (1990) e Aiello (1992), e M. 

tipulata, por Lourido et al. (2007). Sobre as demais espécies, pouco ou nada se 

conhece das formas imaturas, dos hábitos alimentares e interação com o ambiente. 

São encontrados habitando, principalmente, áreas de floresta primária 

(Scoble 1990b) e os adultos chegam até as clareiras e pastos próximos. Algumas 

espécies foram coletadas em ambiente de dossel em uma floresta de terra firme na 

Amazônia Central, um indício de que voam sobre as copas das árvores seja para 

dispersão, oviposição ou procura de alimento (Lourido et al. 2008). 

Os adultos, de modo geral, possuem hábitos noturnos, podendo ser 

capturados com armadilhas luminosas (Scoble 1990b). Ocasionalmente, são 

encontrados voando durante o dia (Scoble & Aiello 1990). Lourido et al. (2008), em 

coletas sistemáticas, registraram uma maior atividade de voo nas primeiras horas da 

noite, entre 19:00 e 22:00 horas.  Quando em repouso, mantêm as asas abertas e o 

tórax erguido, formando um ângulo de quase 45° em relação ao substrato (Figura 

2a). Pousam e se deslocam com as pernas protorácicas juntas a superfície ventral 

do tórax (Figura 2b).  
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Estudos realizados com os órgãos timpânicos de M. heliconiaria indicam que 

estes funcionam como sensores capazes de captar o ultrassom, usado na defesa 

contra os morcegos (Yack & Fullard 1999; Fullard et al. 2000). 

Lourido (2006) registrou aspectos da biologia e do comportamento de M. 

tipulata em condições de cativeiro obtendo dados de longevidade e acasalamento 

(Figura 2c). 

Quanto aos ovos, são conhecidos apenas de M. semiermis, registrado por 

Scoble & Aiello (1990), e de M. tipulata, descrito por Lourido et al. (2007). São 

eretos, alongados e de coloração amarela (Figura 2d), semelhante aos de Pieridae. 

Em ambas as espécies, os ovos são encontrados isolados em folhas ainda jovens. 

As larvas possuem um par de escolos cefálicos, um pente anal e placa anal 

formando dois processos caudais curtos (Figuras 2e, 2f). São conhecidas de sete 

espécies: M. semiermis, M. heliconiaria, M. tipulata, M. rubedinaria (Walker, 1862), 

M. cascaria (Schaus, 1901), M. paularia, M. conifera (Kendall 1976; Scoble 1986, 

1990b, 1992; Aiello 1992; Venturieri 1993; Higgins 2007; Janzen & Hallwachs 2009). 

As pupas são obtectas, expostas e presas ao substrato pelo cremaster e por 

um fio de seda ao redor do primeiro segmento abdominal (Figura 2g). São 

conhecidas de nove espécies: M. tipulata, M. lucivittata (Walker, 1863), M. 

semiermis, M. heliconiaria, M. nigrimacula e M. cascaria; M. paularia; M. conifera; M. 

majormacula (Prout 1932; Scoble 1986, 1990b, 1992; Scoble & Aiello 1990; Aiello 

1992; Higgins 2007; Janzen & Hallwachs 2009). 

As plantas hospedeiras registradas para Hedylidae (Tabela 2), correspondem 

a seis famílias botânicas: Sterculiaceae, Bombacaceae, Malpighiaceae, 

Melastomataceae, Malvaceae e Euphorbiaceae. Na Amazônia brasileira, M. tipulata 

tem sido considerada praga potencial do cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum 

(Wild. ex Spreng) K. Schum. (Sterculiaceae), espécie de grande importância 

econômica para a região (Venturieri 1993; Lourido 2006; Lourido et al. 2007). 
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Figura 2. Adultos de Hedylidae. (a) Forma de pouso do macho de Phellinodes sp. n. 6; (b) 
Phellinodes conifera Warren, macho, seta vermelha indicando posição das pernas 
protorácicas; Macrosoma tipulata Hübner, (c) adultos em cópula, (d) ovo; (e) larva de último 
instar; (f) larva, pente anal; (g) pupa. 
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2.4 Distribuição geográfica 

 Os Hedylidae estão amplamente distribuídos na região Neotropical, sendo 

encontrados desde o México Central, nas terras baixas, até o sul do Peru, Bolívia 

Central e sul do Brasil (Scoble 1990a, b, 1992, 1998; Scoble & Aiello 1990; Lourido 

et al. 2009). Podem ser coletados desde o nível do mar até altitudes de 3.000 m 

(Scoble & Aiello 1990).  

Algumas espécies têm uma ampla distribuição, enquanto outras parecem 

restritas a determinadas áreas da região Neotropical.  

Na literatura, informações sobre a fauna de Hedylidae são escassas, 

constando levantamentos apenas para a Costa Rica (Scoble 1992), Panamá (Aiello 

1992), Peru (Lamas & Grados 1997; Grados 1998), Equador (Piñas & Mazano 2001) 

e, no Brasil, em uma pequena área da Amazônia, nas proximidades de Manaus 

(Lourido et al. 2009).  
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Tabela 1- Classificações dos Hedylidae propostas por Prout (1910; 1932) e Scoble (1990a; b).  

Prout (1910) Prout (1932) Scoble (1990a; b) 

Geometridae Geometridae Hedyloidea 

Oenochrominae Oenochrominae Hedylidae 

Hedylicae Hedylicae Macrosoma Hübner, 1818 

Hedyle Guenée, 1857 Hedyle Guenée, 1857 Epirrita Hübner, 1808 

Hedyle heliconiaria Guenée, 1857 Hedyle heliconiaria Guenée, 1857 Hedyle Guenée, 1857 

Lasiopates Warren, 1905 Hedyle semiermis Prout, 1932 Hyphedyle Warren, 1894 

Lasiopates hyacinthina Warren, 1905 Hedyle inermis Prout, 1932 Lasiopates Warren 1905 

Macrosoma Hübner, 1818 Hedyle albipannosa Prout, 1916 Macrophila Walker, 1862 

Macrosoma tipulata Hübner, 1818 Lasiopates Warren, 1905 Phellinodes Guenée, 1857 

Phellinodes Guenée, 1857 Lasiopates hyacinthina Warren, 1905 Venodes Guenée, 1857 

Seção Phellinodes Macrosoma Hübner, 1818 Macrosoma tipulata Hübner, 1818 

Phellinodes satellitiata Guenée, 1857 Macrosoma tipulata Hübner, 1818 Macrosoma hyacinthina (Warren, 1905) 

Phellinodes uniformis Warren, 1904 Phellinodes Guenée, 1857 Macrosoma heliconiaria (Guenée, 1857) 

Phellinodes lucivittata (Walker, 1863) Seção Hyphedyle Hedyle heliconaria Walker, 1862  

Phellinodes absentimacula Warren, 1904 Phellinodes lamellifera Prout, 1916 Macrosoma semiermis (Prout, 1932) 

Phellinodes leptosiata (Felder & Rogenhofer, 1875) Phellinodes minutipuncta Prout, 1916 Hedyle inermis Prout, 1932 

Phellinodes muscerdata Felder & Rogenhofer, 1875 Phellinodes rubedinaria (Walker, 1862) Macrosoma albipannosa (Prout, 1916) 

Phellinodes hedylaria Warren, 1894 Phellinodes ustrinaria (Herrich-Schäffer, [1854]) Macrosoma pectinogyna Scoble, 1990 

Phellinodes conifera Warren, 1897 Phellinodes albida (Schaus, 1901) Macrosoma hedylaria (Warren, 1894) 

Phellinodes nigrimacula Warren, 1897 Phellinodes leucophasiata Thierry-Mieg, 1904 Macrosoma conifera (Warren, 1897) 

Phellinodes interrupta Warren, 1904 Hyphedyle divisa Warren, 1905 Phellinodes latiplex Dognin, 1911a 

Phellinodes obstructa Warren, 1904 Phellinodes albimacula (Warren, 1900) Phellinodes conifera gorgonensis Prout, 1932 

Phellinodes albifascia Warren, 1904 Phellinodes leucoplethes Prout, 1917 Phellinodes zikani Prout, 1932 

Phellinodes megalophysa Warren, 1908 Phellinodes subornata (Warren, 1904) Macrosoma intermedia (Dognin, 1911c) 

Seção Hyphedyle Phellinodes desueta Prout, 1932 Phellinodes biapicata Prout, 1917 

Phellinodes ustrinaria (Herrich-Schäffer, [1854]) Phellinodes paularia (Schaus, 1901) Phellinodes gratiosa Schaus, 1912 
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Tabela 1 - Continuação.    

                Prout (1910)                 Prout (1932)                  Scoble (1990a; b) 

Phellinodes rubedinaria (Walker, 1862) Phellinodes biapicata Prout, 1917 Macrosoma cascaria (Schaus, 1901) 

Phellinodes bahiata Felder & Rogenhofer, 1875 Phellinodes intermedia Dognin, 1911 Macrosoma paularia (Schaus, 1901) 

Phellinodes coscoja Dognin, 1900 (variação) Phellinodes gratiosa Schaus, 1912 Macrosoma albifascia (Warren, 1904) 

Phellinodes albimacula (Warren, 1900) Phellinodes coscoja Dognin, 1900 Phellinodes expedita Prout, 1932 

Phellinodes cascaria (Schaus, 1901) Seção Phellinodes Macrosoma satellitiata (Guenée, 1857) 

Phellinodes paularia (Schaus, 1901) Phellinodes albistria Prout, 1916 Phellinodes praecostalis Dognin, 1911a 

Phellinodes albida (Schaus, 1901) Phellinodes bahiata Felder & Rogenhofer, 1875 Phellinodes satellitiata zapotensis Prout, 1932 

Phellinodes leucophasiata Thierry-Mieg, 1904 Phellinodes uniformis Warren, 1904 Macrosoma stabilinota (Prout, 1932) 

Hyphedyle divisa Warren, 1905 Phellinodes satellitiata Guenée, 1857 Macrosoma nigrimacula (Warren, 1897) 

Phellinodes subornata (Warren, 1904) Phellinodes praecostalis Dognin, 1911a Phellinodes cellulata Dognin, 1911a: 20 

Venodes Guenée, 1857 Phellinodes satellitiata zapotensis Prout, 1932 Phellinodes interrupta Warren, 1904 

Venodes napiaria Guenée, 1857 Phellinodes stabilinota Prout, 1932 Phellinodes megalophysa Warren, 1908 

 Phellinodes interrupta Warren, 1904 Phellinodes obstructa Warren, 1904: 14 

 Phellinodes megalophysa Warren, 1908 (forma) Phellinodes parornata Dognin, 1911b 

 Phellinodes parornata Dognin, 1911 (aberração) Macrosoma klagesi (Prout, 1916) 

 Phellinodes costilunata Prout, 1916 Macrosoma costilunata (Prout, 1916) 

 Phellinodes muscerdata Felder & Rogenhofer, 1875 Macrosoma muscerdata (Felder & Rogenhofer, 1875) 

 Phellinodes cascaria (Schaus, 1901) Macrosoma lucivittata (Walker, 1863) 

 Phellinodes albifascia Warren, 1904 Phellinodes absentimacula Warren, 1904 

 Phellinodes albifascia expedita Prout, 1932 Macrosoma coscoja (Dognin, 1900) 

 Phellinodes hedylaria Warren, 1894 Macrosoma albistria (Prout, 1916) 

 Phellinodes zikani Prout, 1932 Macrosoma bahiata (Felder & Rogenhofer, 1875) 

 Phellinodes conifera Warren, 1897 Macrosoma uniformis (Warren, 1904) 

 Phellinodes conifera gorgonensis Prout, 1932 Macrosoma amaculata Scoble, 1990 

 Phellinodes latiplex Dognin, 1911a Macrosoma leucophasiata (Thierry-Mieg, 1904) 

 Phellinodes lucivittata (Walker, 1863) Hyphedyle divisa Warren, 1905 

 Phellinodes absentimacula Warren, 1904 Macrosoma albimacula (Warren, 1900) 
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Tabela 1 – Continuação.    

                 Prout (1910)              Prout (1932)                 Scoble (1990a; b) 

 Phellinodes klagesi Prout, 1916 Macrosoma leucoplethes (Prout, 1917) 

 Phellinodes obstructa Warren, 1904 Macrosoma subornata (Warren, 1904) 

 Phellinodes cellulata Dognin, 1911 Phellinodes desueta Prout, 1932 

 Phellinodes nigrimacula Warren, 1897 Macrosoma lamellifera (Prout, 1916) 

 Phellinodes leptosiata (Felder & Rogenhofer, 1875) Macrosoma minutipuncta (Prout, 1916) 

 Venodes Guenée, 1857 Macrosoma rubedinaria (Walker, 1862) 

 Venodes napiaria Guenée, 1857 Macrosoma ustrinaria (Herrich-Schäffer, 1854) 

  Macrosoma albida (Schaus, 1901) 

  Macrosoma napiaria (Guenée, 1857) 

  Macrosoma leptosiata (Felder & Rogenhofer, 1875) 
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Tabela 2 – Famílias e espécies botânicas registradas como planta hospedeira para Hedylidae. 

1. O arranjo sistemático segue Ribeiro et al. (1999). 

2. Citada como M. tipulata. 

Família 
botânica

1 
Espécie botânica Hedylidae Fonte 

Tiliaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth M. heliconiaria,  

M. conifera 

Janzen & Hallwachs 2009 

Sterculiaceae Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. M. semiermis  Kendall 1976; Aiello 1992 

 Theobroma grandiflorum (Wild. ex 

Spreng) K. Schum. 

M. tipulata  Venturieri 1993; Lourido et 

al. 2007 

 Theobroma angustifolium Mocino & 

Sesse ex DC  

Macrosoma sp. n.1
2 

Janzen & Hallwachs 2009 

 Theobroma bicolor Humb. & Bonpl.  Macrosoma sp. n.1 Janzen & Hallwachs 2009 

Bombacaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 

M. conifera Janzen & Hallwachs 2009 

Malvaceae Hibiscus tiliaceus L. M. rubedinaria  Scoble & Aiello 1990 

 Hampea appendiculata Standl. M. conifera Janzen & Hallwachs 2009 

Melastomataceae Miconia smaragdina Naudin M. conifera Janzen & Hallwachs 2009 

 Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don M. conifera Janzen & Hallwachs 2009 

 Miconia argentea (Sw.) DC M. conifera Janzen & Hallwachs 2009 

 Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don 

ex DC 

M. conifera, P.cascaria Janzen & Hallwachs 2009 

Euphorbiaceae Croton schiedeanus Schltdl. M. cascaria, P. conifera Scoble & Aiello 1990; 

Janzen & Hallwachs 2009 

 Croton mexicanus Müll.Arg. M. cascaria Janzen & Hallwachs 2009 

 Croton niveus Jacq. M. cascaria Janzen & Hallwachs 2009 

 Croton megistocarpus J. A. González & 

Poveda 

M. cascaria Janzen & Hallwachs 2009 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Não identificada Scoble & Aiello 1990 

 Byrsonima coccolobifolia H.B.K. M. paularia Higgins 2007 

 Byrsonima pachyphylla Kunth M. paularia Higgins 2007 

  Luehea seemannii Triana & Planche M. semiermis  Scoble 1992 

http://www.search.com/reference/Malvaceae
http://www.search.com/reference/Malvaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_Cavanilles
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatz_Urban
http://www.search.com/reference/Malvaceae
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3. Objetivos 

3.1 Geral 

Propor uma hipótese de relação de parentesco entre as espécies de 

Hedylidae. 

 

3.2 Específicos 

 Avaliar o status taxonômico das espécies e dos gêneros 

sinonimizados de Hedylidae; 

 Redescrever ou descrever padronizadamente os táxons; 

 Elaborar uma chave dicotômica para os gêneros e espécies; 

 Ampliar dados sobre registros geográficos. 
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4. Material e métodos 

4.1 Origem do material 

O material estudado consistiu de 801 espécimes adultos, pertencentes a 

46 espécies de Hedylidae, obtidos por meio de coletas, empréstimos, doações 

e/ou em visitas a grandes coleções entomológicas.  

 

4.1.1 Material disponível em coleções científicas 

Foram examinados espécimes pertencentes a instituições nacionais e/ou 

estrangeiras e coleções particulares, citadas, a seguir, com as siglas oficiais e 

o nome de seus respectivos curadores entre parênteses.    

 BMNH - The Natural History Museum, Londres, Inglaterra (Dr. John 

Chainey e MSc. Blanca Huertas) 

 CZPB/ICB/UFAM - Coleção Zoológica Prof. Paulo Bührnheim da 

Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas (Dra. Nair Otaviano 

Aguiar). 

 CLAM - Coleção particular de Lepidoptera Alfred Moser, São Leopoldo, 

Rio Grande do Sul, Brasil.  

 DZIB - Museu de História Natural da Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil (Dr. Keith Brown Jr.). 

 DZUP - Coleção de Entomologia Padre Jesus Moure, Departamento de 

Zoologia, Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, Paraná, Brasil (Dr. Olaf H. H. Mielke e Dra. Mirna Martins 

Casagrande). 

 FCA/UFAM – Laboratório de Entomologia Agrícola da Faculdade de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, 

Brasil (Dr. Neliton Marques da Silva).  

 FDPR - Coleção particular de Lepidoptera do Pe. Francisco Daniel Piñas 

Rubio, Quito, Equador. 

 INBio - Instituto Nacional de Biodiversidade da Costa Rica, San José, 

Costa Rica (Dr. Isidro Chacon). 

 INPA - Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil (Dr. Augusto Henriques Loureiro). 
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 MNRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (Dr. Miguel A. Monné Barrios). 

 MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, Brasil (Dr. William 

Overal). 

 MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil (Dr. Marcelo Duarte). 

 SI - Smithsonian Institution, Cidade do Panamá, Panamá (Dra. Annette 

Aiello).  

 OM – Coleção particular do Dr. Olaf Mielke, Curitiba, Paraná, Brasil 

 VOB - Coleção particular do Dr. Vitor Osmar Becker, Camacan, Bahia, 

Brasil. 

 Devido à falta de material e a dificuldade de empréstimo, foram 

examinadas fotografias dos tipos depositados no National Museum of Natural 

History - NMNH, Smithsonian Institution, em Washington, D.C., E.U.A., cedidas 

pela Dra. Patrícia Gentili-Poole. 

 

4.1.2 Coleta de material 

Em função da escassez de hedilídeos em coleções, como observado em 

experiências anteriores (ver Lourido 2006), foram realizadas coletas em 

diversas localidades do Brasil (ver material examinado das espécies).  

Os adultos foram coletados principalmente em lençol iluminado por 

lâmpada mista de mercúrio e tungstênio ou vapor de mercúrio. Alguns 

espécimes foram coletados durante o dia com rede entomológica. 

Parte do material coletado durante a realização deste trabalho será 

depositada na Coleção de Invertebrados do INPA e as duplicatas serão 

enviadas para coleções entomológicas em outras instituições do Brasil e para o 

BMNH. 

 

4.2 Métodos e preparação para estudos 

Em função da escassez de espécimes de M. leucophasiata, M. 

albimacula, M. albistria e M. minutipuncta impossibilitou as dissecações, assim, 

as informações e ilustrações apresentadas neste estudo foram obtidas a partir 

do exame e escaneamento de peças montadas em lâminas permanentes, 
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pertencentes ao The Natural History Museum, indicadas nas legendas pela 

sigla BMNH entre parênteses. De acordo com o protocolo da instituição, as 

lâminas são montadas com as peças dispostas lateralmente, impossibilitando, 

assim, as observações e ilustrações em diferentes ângulos. As informações 

sobre Macrosoma pectynogina foram compiladas dos trabalhos de Scoble 

(1990a; b). 

 

4.2.1 Clarificação de asas 

Para análise da venação das asas, quando havia material disponível, 

foram clarificadas. Inicialmente, a metodologia de clarificação seguiu Almeida 

et al. (1998), sendo as asas preparadas entre lâmina e lamínula com bálsamo 

do Canadá. 

Posteriormente, seguiu-se a metodologia adotada por Casagrande 

(1979). As asas foram destacadas cuidadosamente na base, imersas em álcool 

a 70% para desengordurar, clarificadas com hipoclorito de sódio a 20%, 

lavadas em água e, novamente, imersas em álcool a 70%, daí montadas em 

lâminas até secarem completamente. Após serem examinadas e desenhadas 

foram coladas no espécime.  

 

4.2.2 Dissecação de genitálias 

Foram dissecadas 215 genitálias, utilizando-se KOH a 10% em banho-

maria, em seguida, imersas em ácido acético e lavadas em água para 

neutralizar a ação da base e retirada de escamas, tecido adiposo e intestino. O 

tempo de fervura variou de 1 a 3 minutos dependendo do grau de 

esclerotização da estrutura.  

Os preparados foram inicialmente observados em lâminas escavadas 

contendo glicerina gelatinosa como meio de inclusão. Posteriormente, 

passaram a ser examinados em placas de Petri com parafina, fixando-se as 

estruturas com microalfinetes. Este método mostrou-se mais eficiente pela 

facilidade de manuseio das peças possibilitando posicioná-las adequadamente 

para exame e ilustração. 

A valva esquerda, sempre que possível, foi removida e fotografada 

separadamente. O edeago foi ilustrado junto as demais estruturas da genitália, 
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devido à dificuldade de remoção, mas em algumas espécies pode ser 

fotografado separadamente.  

Após análise, as estruturas foram conservadas em microtubos de 

polietileno com glicerina, contendo o número do espécime correspondente e 

anexadas a estes.  

 

4.3 Exames dos espécimes 

Os Hedylidae foram identificados segundo as descrições e as ilustrações 

de Prout (1932) e Scoble (1986, 1990a, b) e, ainda, pelas descrições originais. 

Para algumas espécies, a identificação só foi possível por comparação direta 

com o tipo, permitindo assim decidir quais correspondiam à espécie original e 

quais seriam nomeadas e descritas como novas. 

Para os demais lepidópteros dos grupos externos, a identificação foi feita 

por comparações com diagnoses, figuras e por especialistas, quando possível. 

Os espécimes foram analisados e as estruturas morfológicas ilustradas 

com auxílio de um microscópio estereoscópio Zeiss Stemi SV8 e um 

microscópio composto Leitz Wetzlar, ambos com câmara clara acoplada. 

As asas foram medidas com auxílio de um paquímetro digital e as 

escalas das ilustrações foram obtidas através da projeção de uma lâmina 

milimétrica em câmara clara. Os espécimes foram fotografados, sendo as 

escalas compostas por uma régua milimetrada.  

A sequência dos dados citada no item material examinado foi elaborada 

segundo Papavero (1994) com pequenas modificações: nome do país em 

letras maiúsculas e negritado, estado, província ou departamento em itálico, 

localidade, data, nome do coletor entre parênteses, número, sexo dos 

exemplares e a sigla da instituição/coleção onde está depositado o exemplar 

estudado. As informações entre colchetes foram acrescidas, a fim de 

esclarecer o que estava abreviado ou omitido.  

 

4.4 Ilustrações 

As ilustrações, feitas a grafite, foram passadas para o nanquim em papel 

vegetal, digitalizadas e, posteriormente, tratadas com auxílio do programa 
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Adobe Photoshop® CS3, sendo as pranchas elaboradas e editadas no Corel 

DRAW® X3. 

A maioria das estruturas foi fotografada em Curitiba, sob supervisão da 

Dra. Mirna Casagrande, com câmera digital Leica® DFC500 acoplada a um 

microscópio estereoscópico Leica® MZ16, sendo as imagens resultantes 

obtidas através do software de processamento de imagem digital Syncroscopy® 

Automontage Pro® versão 5.03.0040; e em Manaus, com câmera digital Leica® 

DFC295 acoplada a um microscópio estereoscópico Leica® M205C e software 

de processamento de imagem digital Leica® Application Suite LAS versão 3.6. 

 

4.5 Registros geográficos e mapas 

Para dados de distribuição geográfica e elaboração de mapas de 

distribuição das espécies, foi elaborado um banco de dados com informações 

contidas nas etiquetas dos espécimes examinados e aquelas precisas na 

literatura.  

O banco de dados foi estruturado com os campos: gênero, espécie, 

país, estado ou província, localidade, longitude, latitude, altitude, local de 

depósito, número de exemplar, status do espécime e informações gerais.  

Coordenadas geográficas referentes às localidades brasileiras foram 

obtidas através do site GeoLoc-species link (http://splink.cria.org.br/geoloc) e 

localidades de outros países no FuzzyG (http://dma.jrc.it/services/fuzzyG), 

recorrendo-se também ao Google™Earth.  

As coordenadas, convertidas em graus decimais, foram plotadas em 

mapas com auxílio do programa computacional PanMap versão 0.9.6 

(Diepenbroek et al. 2000). 

 

4.6 Terminologia e abreviaturas 

As terminologias de cabeça tórax e abdome seguiram basicamente 

aquelas utilizadas por Casagrande (1979a, b, c) e C. Mielke et al. (2004a, b, c).  

Para venação alar, optou-se pelo sistema Comstock-Needham 

sumarizado por Comstock (1918) ao de Wootton, adotado por Scoble (1986) 

em seu trabalho de revisão. 
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Chama-se atenção para as terminologias utilizadas para as genitálias 

masculinas e femininas, pois uma mesma estrutura pode ter diferentes 

denominações ou uma mesma denominação para diferentes estruturas. Neste 

caso, optou-se pelos termos mais antigos, referenciados nos trabalhos de Klots 

(1956), Niculesco (1973) e Matsuda (1976). 

As manchas alares mencionadas nas descrições e na matriz de 

caracteres estão ilustradas na figura 3. As terminologias utilizadas para 

venação e genitália estão nas figuras 4 e 5, respectivamente.  

 

4.7 Estudos filogenéticos 

4.7.1 Táxons terminais 

Os táxons do grupo interno incluíram 46 espécies de Hedylidae e os do 

grupo externo três espécies pertencentes às famílias Pieridae, Papilionidae e 

Hesperidae. Estas representantes das superfamílias Hesperioidea e 

Papilionoidea, consideradas grupo-irmão de Hedyloidea, listadas na tabela 3.  

Tabela 3 - Lista dos táxons terminais do grupo externo e procedência dos exemplares 
dissecados para estudo de genitália. 

 
4.7.2 Levantamento de caracteres 

Para a montagem da matriz foi realizado um levantamento de caracteres 

morfológicos apenas de espécimes adultos. Isto porque material e informações 

sobre imaturos são escassos ou inexistentes para a maioria das espécies.  

Família/ 
Subfamília 

Tribo Espécie Procedência 

Pieridae    

Pierinae Pierini Itaballia demophile (Linnaeus, 1763), 1 ♂ e 1 ♀ BRASIL, 
Roraima, Alto 
Alegre, Ilha 
de Maracá 

    

Papilionidae    

Papilioninae Papilionini Heraclides anchisiades anchisiades (Esper, 1788),  
1 ♂ e 1 ♀ 

BRASIL, 
Amazonas, 
Manaus      

Hesperidae    

Pyrginae Eudamini Urbanus simplicius (Stoll, 1970) 2 ♂♂ e 1 ♀ BRASIL, 
Roraima, Alto 
Alegre, Ilha 
de Maracá 
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Em cinco espécies não foi possível um exame detalhado de todas as 

estruturas, especialmente de genitália, e uma não foi examinada, Macrosoma 

pectinogyna Scoble, 1990a, sendo os dados compilados da literatura.  

Os caracteres foram tratados como homólogos entre os diferentes 

táxons, com base no critério de semelhança, seguindo o conceito de homologia 

primária segundo De Pinna (1991), e, posteriormente, contrastados pelo teste 

de congruência. 

 

4.7.3 Codificação de caracteres e construção da matriz 

A matriz foi elaborada no programa NEXUS Data Editor, versão 0.5.0 

(Page 2001). Os caracteres foram tratados como binários ou multiestados. Nos 

casos de estrutura com atributo(s) condicionado(s) à presença ou ausência 

desta, optou-se por tratá-los como caracteres distintos, método de ‘codificação 

contingente’ (Forey & Kitching 2000). Portanto, táxons para os quais não se 

aplicam determinados caracteres tiveram seus estados representados por um 

sinal de hífen (“-”) e os que não puderam ser avaliados ou sem informação 

disponível foram codificados com um sinal de interrogação (‘?”, missing data) 

(Platnick et al. 1991). 

 

4.7.4 Polarização e ordenação 

Todos os caracteres multiestados foram tratados como não-aditivos (= 

não ordenados), seguindo como critério de otimização a parcimônia de Fitch 

(1971), que admite pesos iguais para todas as transformações de um estado 

para outro (Hauser & Presch 1991).  

A polarização, suposta direção da evolução do caráter, foi feita pelo 

método de comparação com o grupo externo, com enraizamento a posteriori 

(Nixon & Carpenter 1993). Em casos em que o caráter só existe no grupo 

interno, os estados foram polarizados em relação aos membros mais basais 

(Watrous & Wheeler 1981).  
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4.7.5 Análise cladística  

A análise cladística foi realizada com auxílio do software TNT - Tree 

Analysis Using New Technology versão 1.1 (Goloboff et al. 2008), 

disponibilizado pela The Willi Hennig Society. 

Foram realizadas buscas heurísticas, utilizando pesos iguais para todos 

os caracteres, no menu “Analyze”, “Traditional search”, “ramdom seed” 1, com 

10.000 replicações, salvando-se até 100 árvores por replicação, por meio do 

algoritmo TBR (Tree bisection reconnection).  

O estudo da distribuição dos estados dos caracteres foi feito por meio do 

WINCLADA versão 1.00.08 (Nixon 1999 - 2002). Os casos de caracteres de 

distribuição ambígua, ou seja, com mais de uma possibilidade igualmente 

parcimoniosa foram analisados um a um, buscando sempre que possível 

minimizar a ocorrência de paralelismos e maximizar a de sinapomorfias 

(Amorim 2002). Assim, optou-se preferencialmente pela otimização Acctran 

(accelerated transformation), que favorece a aquisição de um estado, onde as 

homoplasias subsequentes são atribuídas às reversões (De Pinna 1991). 

Entretanto, em alguns casos foi mais adequada a otimização Deltran (delayed 

transformation), que favorece o ganho independente de estados, onde as 

homoplasias são devidas às convergências. Esta última mostrou-se mais 

adequada em casos de caráter com ausência de informação ou quando este 

era inaplicável para determinado táxon.  

A classificação seguiu o método de sequenciação proposto por Amorim 

(1982), dessa forma, os ramos precoces foram referidos, sempre que possível,  

pelo nome do táxon mais basal seguido de + sobrescrito. Para facilitar a 

apresentação dos resultados da análise filogenética, foram atribuídos números 

aos ramos. 

 

4.7.6 Suporte de ramos 

Como medida de suporte de clados, utilizou-se o índice de decaimento 

ou suporte de Bremer, que representa o número de passos adicionais 

necessários para que um determinado clado deixe de existir (Bremer 1994). 

Portanto, quanto maior o índice, maior o suporte dos caracteres para aquele 

clado. 
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5. Resultados e discussões 

5.1 Análise filogenética  

Foi elaborada uma matriz com 111 caracteres de adultos, 66 binários e 

45 multiestados, dos quais 19 exclusivos de fêmeas, 64 de machos e 28 de 

ambos os sexos.  

Foram obtidos dois cladogramas igualmente parcimoniosos, com 

comprimento mínimo de passos (L) igual a 610, índice de consistência (CI) de 

0,33, índice de retenção (RI) 0,69 e índice de retenção reescalonado (RRI) 0,23 

e o consenso estrito (Figuras 6-8) com 612 passos, índice de consistência 

retenção e retenção reescalonado igual ao das duas árvores mais 

parcimoniosas obtidas na análise. 

No consenso estrito, o nó colapsado corresponde a duas resoluções 

alternativas para P. albimacula, que está ora em dicotomia com o clado  63 ora  

ora basal a este. 

Hedylidae é um grupo monofilético suportado pelas seguintes 

sinapomorfias:  

i-     Antenas sem espessamento apical ou subapical; 

ii- Flagelos com escamas dispostas na parte dorsal; 

iii- Flagelômeros com estruturas espiniformes na parte ventro-distal; 

iv- Veias R1 e R2 dirigidas sinuosamente para a margem costal; 

v- Estrutura de acoplamento constituída de frênulo e retináculo. 

vi- Tarsos protorácicos do macho com dois tarsômeros; 

vii- Tarsos protorácicos do macho desprovidos de espinhos; 

viii- Presença de duas câmaras auriculares nas asas anteriores; 

ix- Presença de frênulo e retináculo; 

x-  Genitália masculina com espinhos na superfície interna das valvas. 

É importante ressaltar que algumas destas sinapomorfias são 

homoplásticas em um nível mais abrangente de generalidade 

(Macrolepidoptera, por exemplo), como a presença de frênulo e retináculo e as 

antenas bipectinadas, por exemplo. 

Na base do cladograma, três clados se destacam, e foram tratados 

como gêneros (Macrosoma, Hedyle e Phellinodes): 
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Macrosoma, constituído por duas espécies, Macrosoma tipulata  e 

Macrosoma sp. nov. 1, é um dos clados mais bem suportados, com valor de 

Bremer mais alto (13), está sustentado por 12 sinapomorfias exclusivas:  

i-     Frontoclípeo do macho retangular com estrangulamento mediano; 

ii- Margem interna das asas anteriores dos machos com concavidade 

próximo à base.  

iii- Tégulas subtriangulares, duas vezes mais longa que larga; 

iv- Epífises com 1/5 do comprimento das tíbias;   

v- Pernas metatorácicas com esporões tibiais pré-apicais; 

vi- Fêmures protorácicos do macho desprovidos de cerdas;  

vii- Porção dorsal do unco com cerdas; 

viii- Unco e tegume inteiramente fusionados; 

ix- Unco afilado; 

x- Gnato reduzido e pouco esclerotinizado; 

xi- Valvas com projeção dorso-distal; 

xii- Genitália feminina com lamela antevaginal formando um semicírculo, 

contornando o óstio anteriormente.  

Hedyle, com 4 espécies, apresentou o terceiro maior valor de Bremer 

(06), possui 6 sinapomorfias: 

i-     Antenas bipectinadas em ambos os sexos. 

ii- Margem externa entre R4 e M1 das asas anteriores da fêmea 

côncava; 

iii- Asas posteriores dos machos com Sc+R1 próxima de Rs na base; 

iv- Pernas protorácicas do macho com garras tarsais ocultadas por 

cerdas originadas no distitarso; 

v- Epífise alongada, equivalente a 4/5 do comprimento das tíbias 

protorácicas;  

vi- Abdome com tergos II ao IV de comprimento subigual. 

Phellinodes, com um número expressivo de espécies, 40, com valor de 

Bremer  mais baixo (01) em relação aos demais, está sustentado pelas 

seguintes sinapomorfias: 

i-     Epífise de comprimento subigual a metade do comprimento das tíbias 

protorácicas;  
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ii- Distitarsos das pernas protorácicas dos machos variando de 1/3 a ¼ 

do comprimento do basitarso. 

iii- Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII;  

iv- Pernas protorácicas do macho de comprimento subigual ou mais 

longas que as mesotorácicas; 

v- Edeago de comprimento subigual ou mais longo que as valvas. 

As relações filogenéticas entre as espécies do gênero Phellinodes não 

estão bem resolvidas. É provável que o acréscimo de novos caracteres e/ou 

maior refinamento nas análises possam alterar alguns posicionamentos.  

Dentre os clado mais inclusivos, P. albida+, P. zikani+ e P. hyacinthina+ 

Phellinodes sp. n. 7 apresentaram um valor de Bremer relativamente alto, que 

correspondem, na sequência, a 4, 5 e 13. Isso é um indicativo de que esses 

clados estão suportados por um número considerável de sinapomorfias. 

 

5.1.1 Descrição e discussão dos caracteres  

1. Antenas com espessamento apical ou subapical (ic: 100; ir: 100):  

0. presente 

1. ausente 

Este caráter foi utilizado por De Jong et al. (1996), para categorias 

taxonômica em nível de família e superfamília. A ausência do espessamento 

subapical da antena, estado 1, é uma plesiomorfia para Lepidoptera, ocorrendo 

em Hedylidae. 

2. Antenas (ic: 100; ir: 100):  

0. filiformes em ambos os sexos. 

1. bipectinadas em ambos os sexos. 

2. bipectinadas no macho e filiformes na fêmea. 

O estado 0 ocorre na maioria dos táxons. O estado 1 é uma 

sinapomorfia de Hedyle; o estado 2 é uma autapomorfia de P. napiaria. 

 Scoble (1986) usou o termo fasciculado para as antenas da fêmea de P. 

napiaria, em função das inúmeras cerdas dispostas ao longo dos flagelos. Pelo 

aspecto geral das antenas, verificou-se tratar de uma antena do tipo filiforme.   
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3. Flagelos com escamas (ic: 100; ir: 100): 

0. em toda extensão. 

1. dispostas dorsalmente (Figs. 13 a-c, e,d, 14a-c, e, g, 15a, c, e, g). 

Flagelos com escamas dispostas dorsalmente é uma sinapomorfia de 

Hedylidae. 

4. Flagelômeros (ic: 50; ir: 80):  

 0. cilíndricos. 

1. prismáticos. 

Otimização Acctran. 

Caráter adaptado de De Jong et al. (1996).  

O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedylidae, com reversão para 0 no 

nó 54 (clado Hedyle heliconiaria+). 

5. Expansão dos flagelômeros prismáticos das antenas do macho (ic: 25; 

ir: 25):  

 0. discreta (Figs. 13a-h, 14a-b) 

1. proeminente (Figs. 14c, e, g) 

Otimização Acctran. 

A expansão ventral dos flagelômeros não foi constatada em fêmeas, 

portanto, portanto tal caráter é exclusivo de machos e não se aplica ao clado H. 

heliconiaria+, com segmentos antenais cilíndricos e desprovidos de expansão 

ventral. O estado 0 é o plesiomórfico, pois ocorre em Macrosoma, grupo mais 

basal de Hedylidae, com transição para o estado 1 no nó 71 (P. lamellifera+) e 

revertendo para o estado plesiomórfico no nó 74 (P. muscerdata+); o estado 1 

ocorre paralelamente em P. costilunata e P. nigrimacula.  

6. Flagelômeros com pequenas projeções espiniformes localizadas 

ventro-distalmente (ic: 100; ir: 100):  

0. ausentes 

1. presentes 

A presença de projeção espiniforme nos flagelômeros das antenas é 

uma sinapomorfia de Hedylidae, não ocorrendo no grupo externo. 
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7. Olhos compostos, na altura dos alvéolos antenais (ic: 12; ir: 58):  

0. retilíneo 

1. côncavo 

Otimização Acctran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, ocorre em todas as espécies do grupo 

externo, com reversões nos nós 59 (P. subornata+) e 79 (P. albifascia), e em H. 

albipannosa; as transições para o estado 1 ocorrem nos nós 53 e 77, e em P. 

intermedia, P. interrupta e no nó 90. 

8. Frontoclípeo do macho em vista frontal (ic: 35; ir: 64): 

0. subretangular, mais largo que longo. 

1. quadrangular (Fig. 12d). 

2. subretangular, mais longo que largo e com estrangulamento mediano 

(Figs. 12a, f).  

3. subretangular, mais longo que largo e sem estrangulamento mediano 

(Figs. 12b, c, h).  

4. trapezoidal (Figs. 12e, g). 

5. subtriangular (Fig. 12i). 

Otimização Deltran. 

O estado 0 ocorre em U. simplicius; o estado 1 é homoplasia de 

Heraclides a. anchisiades, I. demophile, com reversões em P. napiaria, P. 

ustrinaria, P. paularia, P. lamellifrera e P. leptosiata; o estado 2 é uma 

sinapomorfia homoplástica de Macrosoma, com convergência em P. 

leucoplethes; o estado 3 ocorre no nó 55 (Hedyle + Phellinodes), com transição 

para o estado 4 no nó 77 (P. cascaria+); a transição para o estado 5 no nó 87 e 

surgindo independentemente em P. intermedia e reversão para 4 em P. 

cellulata. Assumindo-se Acctran, ocorre uma transição do estado 1 para 2 no 

nó 53 (Hedylidae), em seguida para o estado 3 no nó 55 (Hedyle + Phellinodes) 

e reversão para 2 no nó 70 (P. lamellifera+), com transição para 3 no nó 73. 

9. Frontoclípeo da fêmea em vista frontal (ic: 37; ir: 54):  

0. subretangular, mais largo que longo 

1. quadrangular (Figs. 12j, l) 

2. subretangular, mais longo do que largo (Figs. 12m-o) 

3. trapezoidal (Fig. 12p) 
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Otimização Deltran. 

O estado 0 ocorre em U. simplicius; o estado 1 é o plesiomórfico, ocorre 

no grupo externo em Heraclides a. anchisiades e I. demophile, com 

surgimentos independentes em P. napiaria, P. ustrinaria, P. leptosiata e P. 

paularia; o estado 2 ocorre em Hedylidae com transição para o estado 3 no 

clado 85 (P. klagesi+) e reversão no clado 89 (P. zikani+). 

10. Frontoclípeo em vista lateral (ic: 20; ir: 69): 

0. não protuberante (Figs. 11a-f) 

1. protuberante (Fig. 11a) 

Otimização Acctran. 

O estado 1 ocorre em Heraclides a. anchisiades, P. napiaria e no clado 

71 (P. lamellifera+), com reversão em I. demophile e no nó 58 (P. 

leucoplethes+). 

11. Comprimento dos palpos labiais (ic: 18; ir: 57): 

0. alcançando a metade superior do frontoclípeo  (Fig. 11a) 

1. alcançando o vértice (Figs. 11d-f) 

2. não alcançando a metade superior do frontoclípeo (Figs. 11b-c) 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre em U. simplicius, com reversões nos clados 63 e 81 

(P. intermedia+) e em P. satelittiata; o estado 1 ocorre no plano básico de 

Papilionidae + Hedylidae; o estado 2 é homoplasia de Heraclides a. 

anchisiades, do clado 55 (Hedyle + Phellinodes), P. minutipuncta, P. napiaria, 

P. majormacula e P. paularia; reversões do estado 1 ocorrem no clado 75 (P. 

costilunata+).  

12. Terceiro artículo dos palpos labiais (ic: 25; ir: 68):  

0. visivelmente mais curto que o segundo (Figs. 11a-c) 

1. subigual ao segundo (Figs. 11d-f) 

2. mais longo que o segundo 

Otimização Deltran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversão em P. majormacula e no nó 

85, e transições para o estado 1 em Macrosoma, P. amaculata+, P. zikani+ e no 

nó 76 (P. costilunata); e o estado 2 é autapomorfia de I. demophile. 
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13. Comprimento das tégulas (ic: 100; ir: 100):  

   0. curtas, largura subigual ao comprimento  

1. médias, duas vezes mais longas que largas (Fig. 16c) 

2. longas, três ou mais vezes mais longas que largas (Figs. 16a-b, d-e) 

O estado 0 ocorre em Heraclides a. anchisiades; o estado 1 ocorre em 

U. simplicius, I. demophile e em Macrosoma, com transição para o estado 2 no 

nó 55 (Hedyle + Phellinodes). 

14. Margem posterior das tégulas (ic: 100; ir: 100):  

  0. convexa (Figs.16b-e) 

1. apontada (Fig. 16a) 

O estado 1 é uma sinapomorfia exclusiva do clado 66 (P. albida+). 

15. Asas anteriores do macho (ic: 25; ir: 62):  

0. menos de 2x mais longas que largas (Figs. 17a, c-d, 18a-d, 19a)  

1. 2x mais longas que largas (Figs. 17b, 19b-d) 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Hedyle, e ocorre, 

independentemente, em P. nigrimacula, no clado 96 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7) e no clado 93 (Phellinodes sp. n. 5+). O macho de H. 

pectinogyna é desconhecido. 

16. Asas anteriores da fêmea (ic: 50; ir: 80):  

0. menos de 2x mais longas que largas (Fig. 20d) 

1. 2x mais longas que largas (Figs. 20a-c) 

O estado 1 é uma homoplasia de Hedyle e do clado 96 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7). 

17. Margem externa entre R4 e M1 das asas anteriores do macho (ic: 14; ir: 

73):  

0. retilínea (Figs. 17a-b,18d, 19a-d) 

1. côncava (Figs. 17c-d, 18a-c) 

O estado 0 é plesiomórfico, ocorre no grupo externo e em Macrosoma e  

Hedyle, com reversões em P. napiaria, P. leptosiata e no nó 81 (P. 

intermedia+); o estado 1 ocorre no nó 58 (P. leucoplethes+), com reversões em 

P. bahiata e P. paularia e P. hedylaria. 
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18. Margem externa entre R4 e M1 das asas anteriores da fêmea (ic: 33; ir: 

75):  

0. retilínea (Figs. 20a, d) 

1. côncava (Figs. 20b-c)  

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Phellinodes, com 

reversão em P. napiaria, e ocorre independentemente em H. pectinogyna. 

19. Margem externa das asas anteriores do macho entre M1 e 2A (ic: 20; ir: 

60):  

0. retilínea (Figs. 17a-b, 19c) 

1. côncava, com ápice pronunciado(Figs. 17c, 18a-d, 19a-b) 

2. levemente convexa (Fig. 17d) 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões em Phellinodes sp. n. 3, P. 

lucivitta, P. interrupta e P. conifera; o estado 1 ocorre nos clados 62 (P. 

minutipuncta+) e 73 (P. stabilinota+); o estado 2 corre nos clados 56 (P. 

albipannosa+) e 66 (P. leucophasiata+), e em P. leucoplethes.  

20. Margem externa das asas anteriores da fêmea entre M1 e 2A (ic: 15; ir: 

50):  

0. retilínea (Fig. 20c) 

1. convexa (Figs. 20a, d) 

2. côncava, com ápice pronunciado (Fig. 20b) 

Otimização Acctran. 

Os três estados ocorrem no grupo externo, entretanto, o estado 1 

predomina na base do cladograma, correpondendo neste trabalho ao 

plesiomórfico. O estado 0 ocorre no grupo externo em U. simplicius e, no grupo 

interno, nos clados 59 (P. subornata+), 83 (P. paularia + P. lucivittata) e 85 (P. 

nigrimacula+), e independentemente em H. heliconiaria, Phellinodes sp. n. 3, P. 

conifera e Phellinodes sp. n. 7. O estado 1 ocorre no clado 50 (I. demophile+), 

com reversão no clado 65 (P. leucophasiata+); o estado 2 ocorre em Heraclides 

a. anchisiades e, no grupo interno, em P. rubedinaria e no clado 72 (P. 

stabilinota+), convergente em H. pectinogyna. 

21. Célula discal das asas anteriores de comprimento (ic: 50; ir: 77):  

0. mais longo que a margem distal (Figs. 17a-b, 18a-d, 19a-d, 20a-d) 



 

34 

 

1. subigual a margem distal (Figs. 17c-d)  

2. mais curto que a margem distal 

Otimização Deltran. 

O estado 1 é uma sinapomorfia do clado 60 (P. albimacula+), com 

reversão para o estado plesiomórfico em P. napiaria; o estado 2 ocorre em 

Heraclides a. anchisiades. 

22. Veias radiais R1 e R2 das asas anteriores (ic: 100; ir: 100):  

0. não sinuosas 

1. sinuosas 

Scoble (1986, 1990a) mencionou a condição das veias R1 e R2 dirigidas 

sinuosamente para margem costal (estado 1) como provável sinapomorfia para 

Hedylidae, corroborada no presente estudo. 

23. Origem da veia R3 (ic: 22; ir: 46):  

0. na célula discal (Figs. 17d, 18a, d, 19a) 

1. no ramo comum de R4 e R5 (Figs. 17a-c, 18b-c, 19b-d, 20a-d) 

2. comum com R4 

O estado 1 surge independentemente em Macrosoma, H. heliconiaria  e 

no clado 60 (P. albimacula+), com reversões para o estado 0 em P. napiaria, P. 

ustrinaria, P. klagesi, P. paularia e no nó 94. Em I. demophile R3 e R4 tem 

origem comum, estado 2, e R5 é ausente.  

24. Área de escamas semitransparentes na região mediana das asas 

anteriores (ic: 33; ir: 90):  

0. ausente 

1. presente 

O estado 1 é uma homoplasia de Hedyle e do clado 78 (P. cascaria+), 

com reversão para o estado plesiomórfico no clado 81 (P. bahiata + P. 

majormacula). 

25. Faixa transversal de escamas escuras da área semitransparente das 

asas anteriores (ic: 100; ir: 100):  

0. ausente 

1. presente 
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O estado 0 é uma sinapomorfia exclusiva de P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7. 

26. Asas anteriores com iridescência (ic: 100; ir: 100):  

0. ausente 

1. presente 

A presença de iridescência nas escamas é uma sinapomorfia do clado 

89 (P. zikani+). A ausência de iridescência em Phellinodes sp. n. 7 é 

questionável, levando-se em conta o estado de conservação dos dois 

espécimes examinados, portanto, considerou-se como dado desconhecido. 

27. Mancha da área apical (ic: 36; ir: 77):  

0. ausente 

1. definida e monocromática 

2. em degradê, com ápice mais escuro ou com coloração diferenciada 

3. expandindo-se para a margem externa 

4. definida com contorno escuro 

Otimização Deltran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões no clado 67 (P. napiaria+) e 

convergente em P. lucivittata; o estado 1 ocorre no grupo externo em I. 

demophile e, no grupo interno, é homoplasia dos nós 75 (P. albistria+) e 81 (P. 

bahiata + P. majormacula), H semiermis e P. leucophasiata; o estado 2 é 

homoplasia de Hedyle e do clado 87 (P. nigrimacula+); o estado 3 é uma 

sinapomorfia do clado 59 (P. subornata+); e o estado 4 é uma sinapomorfia do 

clado 78 (P. cascaria+). 

28. Mancha escura em forma de ponto na área apical das asas anteriores 

(ic: 25; ir: 86):  

0. ausente 

1. presente 

 O estado 1 é homoplasia de P. rubedinaria e do clado 72 (P. 

stabilinota+). Em P. albistria e P. lucivittata ocorrem reversões para o estado 

plesiomórfico. 
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29. Mancha subapical das asas anteriores do macho (ic: 14; ir: 71):  

0. ausente 

1. presente 

O estado 0 é a condição plesiomórfica, com reversões nos nós 60 (P. 

albimacula+), 76 (P. satellitiata + P. uniformis) e 81 (P. bahiata + P. 

majormacula), em P. lucivittata e P. nigrimacula; e transições para o estado 1 

nos nós 55 (Hedyle + Phellinodes) e 73 (P. costilunata+). 

30. Mancha subapical das asas anteriores da fêmea (ic: 11; ir: 52):  

0. ausente 

1. presente 

Otimização Deltran. 

O estado 0 é a condição plesiomórfica, com reversão no clado 60 (P. 

albimacula+), e transição para o estado 1 nos nós 55 (Hedyle + Phellinodes), 

este com reversões em P. costilunata, P. cascaria, P. paularia e no clado 85 (P. 

klagesi+).  

31. Mancha distal nas asas anteriores do macho (ic: 11 ir: 52):  

0. ausente 

1. presente 

Otimização Acctran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões em Hedyle, nos clados 79 

(P. albifascia+) e 60 (P. albimacula+), com transições para o estado 1 nos nós 

53 (Hedylidae), 67 (Phellinodes sp. n. 2+) e 81 (P. bahiata + P. majormacula) e 

em P. minutipuncta. 

32. Mancha distal nas asas anteriores da fêmea (ic: 12 ir: 50):  

0. ausente 

1. presente 

Otimização Acctran. 

O estado 0 é a condição plesiomórfica, com reversões em Hedyle e nos 

nós 60 e 84, e transições para o estado 1 em Hedylidae e 72 (P. stabilinota+), e 

em P. amaculata, P. lucivittata, e no clado 86 (P. nigrimacula+). Dado 

desconhecido para P. cellulata. 
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33. Forma da mancha subapical das asas anteriores do macho (ic: 37 ir: 

44):  

0. subtriangular 

1. subtrapezoidal 

2. semicircular 

3. irregular 

Otimização Deltran. 

O estado 1 é homoplástico para P. subornata, P. zikane e no clado 88 

(P. interrupta + P. cellulata); o estado 2 é paralelismo para P. costilunata e o 

clado 95 (P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7); o estado 3 é paralelismo para 

P. intermedia, P. paularia e o clado (Phellinodes sp. n. 5+). 

34. Forma da mancha subapical das asas anteriores da fêmea (ic: 50 ir: 

40):  

0. subtriangular 

1. subtrapezoidal 

2. semicircular 

3. subquadrangular 

Otimização Deltran. 

O estado 1 é homoplasia de P. subornata, do clado 86 (P. nigrimacula+), 

com dado desconhecido em P. cellulata; o estado 2 é homoplasia de P. 

costilunata e do clado 95 (P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7); o estado 3 

ocorre em P. paularia e P. klagesi. 

35. Margem interna, próximo a base, das asas anteriores do macho (ic: 37 

ir: 70):  

0. côncava (Fig. 17a) 

1. retilínea (Figs. 17b-d, 18a, c) 

2. com lobo, reduzido (Figs. 18b, d, 19b) 

3. com lobo proeminente (Figs. 19a, c-d) 

O estado 0 é uma sinapomorfia exclusiva de Macrosoma; o estado 1 é o 

plesiomórfico, ocorrendo no grupo externo; o estado 2 é homoplasia de P. 

stabilinota e do clado 85 (P. klagesi+); o estado 3 ocorre paralelamente em P. 

costilunata, P. intermedia, P. majormacula e nos clado 76 (P. satellitita + P. 

uniformis), convergente no clado 90.  
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36. Asas anteriores com mancha discal (ic: 25 ir: 80):  

0. ausente 

1. presente 

Otimização Deltran. 

O estado 0 é a condição plesiomórfica, com reversões em P. 

leucophasiata+,  P. napiaria e P. lucivittata; o estado 1 ocorre em H. semiermis 

e no clado 60 (P. albimacula+), com reversões no clado 65 (P. leucophasiata+) 

e em P. lucivttata.    

37. Asas posteriores com área de escamas semitransparentes na região 

mediana (ic: 20 ir: 77):  

0. ausente 

1. presente 

O estado 1 é homoplástico para Hedyle e para o clado 78 (P. cascaria+), 

com reversão para o estado plesiomórfico no clado 81 (P. bahiata + P. 

majormacula), P. paularia e  H. semiermis. 

38. Asas posteriores do macho com CuA2 bifurcando-se do ramo cubital 

(ic: 94 ir: 66):  

0. na parte distal da célula discal (Figs. 

1. na metade da célula discal (Figs. 17b-d) 

2. na parte basal da célula discal (Figs. 17a,  18a-d) 

O estado 0 ocorre somente em U. simplicius e Heraclides a. anchisiades; 

o estado 1 é uma sinapomorfia do clado 50 (I. demophile+), com transição para 

o estado 2 em Macrosoma e no nó 71 (P. leptosiata+). 

39. Órgão timpânico na base das asas anteriores (ic: 100 ir: 100):  

0. ausente 

1. presente (Fig. 21c) 

A presença deste caráter foi mencionada por Scoble (1986) como uma 

sinapomorfia exclusiva de Hedylidae, corroborada no presente estudo. 

40. Asas posteriores do macho com R1 e Sc (ic: 16 ir: 76):  

0. separadas na base (Figs. 17c-d) 

1. unidas desde a base (Figs. 17a-b, 18a-d, 19a-d) 
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O estado 1 é homoplasia para I. demophile, Hedyle, P. albimacula, P. 

stabilinota, e para o clado 80 (P. intermedia+), com reversão em P. lucivittata. 

41. Asas posteriores da fêmea com R1 e Sc (ic: 14 ir: 66):  

0. separadas na base (Fig. 19a) 

1. unidas desde a base (Figs. 19b-d) 

Otimização Deltran. 

O estado 1 ocorre no grupo externo em I. demophile e, no grupo interno, 

é homoplasia para Hedyle, P. subornata, P. stabilinota, P. paularia e para o 

clado 81 (P. bahiata + P. majormacula). 

42. Torno das asas posteriores do macho (ic: 60 ir: 66):  

0. com prolongamentos 

1. curvilíneo (Figs. 17a-d, 18a-d, 19b) 

2. levemente sinuoso (Fig. 19a) 

3. sinuoso (Figs. 19c-d) 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre somente no grupo externo em U. simplicius e  

Heraclides a. anchisiades, com transição para o estado 1 no nó 50 (I. 

demophile+); o estado 2 ocorre no nó 90, com transições para o estado 3 nós 

91 (P. conifera + Phellinodes sp. n. 4) e 95 (P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 

7) e reversão para o estado 1 em P. hedylaria. 

43. Sc+R1 das asas posteriores do macho, próximo à base (ic: 100 ir: 

100):  

0. distante de Rs, distância superior a largura de uma das veias 

adjacentes (Figs. 17a, 18a-d, 19a-d).   

1. próxima de Rs, a distância máxima corresponde a largura de uma das 

veias adjacentes (Fig. 17b) 

Caráter utilizado por Minet (1991), para categoria taxonômica em nível 

de superfamília. O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedyle. 

44. Sc+R1 das asas posteriores da fêmea, próximo à base (ic: 20; ir: 76):  

0. distante de Rs (Figs. 20a-c) 

1. próxima de Rs (Fig. 20d) 
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Otimização Deltran. 

 O estado 1 é homoplasia para Hedyle, P. costilunata e do clado 78 (P. 

cascaria+). Ocorre reversão para o estado plesiomórfico em P. bahiata e P. 

paularia. 

45. Tronco cubital das asas posteriores do macho (ic: 66; ir: 96):  

0. simples, sem modificação (Figs. 17b-d) 

1. com expansão contínua (Fig. 17a) 

2. com duas protuberâncias (Figs.18a-d, 19a-d) 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Macrosoma, ocorrendo 

no clado 71 (P. leptosiata+), com transição para o estado 2 no nó 80 (P. 

intermedia+). 

46. Asas posteriores do macho com veia CuA1 bifurcando-se (ic: 50; ir: 

77):  

0. próxima de M3 (Figs. 17a-d, 18a-b, d, 19c) 

1. próxima de CuA2 (Figs. 19a-b, d) 

2. equidistante de M3 e CuA2 (Fig. 18c) 

o estado 1 é uma sinapomorfia para o clado 80 (P. intermedia+), com 

reversões no nós 83 (P. paularia + P. lucivittata) e 89 (P. zikani+); o estado 2 é 

uma autapomorfia de P. bahiata. 

47. Comprimento da célula discal das asas posteriores do macho (ic: 20; 

ir: 55):  

0. subigual a margem distal (Figs 17a, c-d, 18b-c, 19c) 

1. mais longo que a margem distal (Fig. 17b, 18a) 

2. mais curto que a margem distal (Figs. 18d, 19a-b, d) 

Otimização Acctran. 

O estado 1 é homoplasia para Hedyle, P. napiaria, P. satellitiata, P. 

cascaria (com convergência em P. paularia); o estado 2 é homoplasia de P. 

leptosiata e P. muscerdata e do clado 84, com reversão em Phellinodes sp. n. 

5. 
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48. Bifurcação da veia CuA1 das asas posteriores do macho (ic: 50; ir: 

83):  

0. retilínea (Figs. 17a-d, 18a-d) 

1. angulosa (Figs. 19a-d) 

O estado 1 é uma sinapomorfia do clado 89, com reversão em P. 

hedylaria. 

49. Bifurcação da veia CuA2 das asas posteriores do macho (ic: 33; ir: 

75):  

0. retilínea (Figs. 17a-d, 18a-c) 

1. angulosa (Figs. 18d, 19a-d) 

O estado 1 é uma sinapomorfia para o clado 85 (P. klagesi+), com 

reversões no clado 88 (P. interrupta + P. cellulata) e em P. hedylaria.  

50. Veia m-cu das asas posteriores do macho (ic: 50; ir: 87):  

0. retilínea (Figs. 17a-d, 18a-d, 19a) 

1. curvada (Figs. 19b-d) 

O estado 1 é uma sinapomorfia para o nó 87, com reversão no clado 93 

(P. hedylaria + Phellinodes sp. n. 6). 

51. Asas posteriores do macho com veia 1A+2A (ic: 100; ir: 100):  

0. retilínea ou levemente curvada para a margem externa (Figs. 17a-d, 

18a-d, 19a-b, d) 

1. sinuosa (Fig. 19c) 

O estado 1 é sinapomorfia do nó 91 (Phellinodes sp. n. 5 (Phellinodes 

sp. n. 4 + P. conifera)). 

52. Asas posteriores do macho com área convexa na base da célula discal 

(ic: 33; ir: 88):  

0. ausente 

1. presente (Fig. 21f) 

A área convexa é mais evidente em espécies sem escamas 

semitransparentes na região mediana das asas posteriores. O estado 1 é 

homoplástico para Macrosoma e para o clado 71 (P. leptosiata+). 
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53. Escamas especializadas localizadas Sc+R1 e Rs na base das asas 

posteriores do macho (ic: 50; ir: 94):  

  0. ausentes 

1. presentes 

Caráter exclusivo de machos, sendo homoplástico para Macrosoma e 

para o clado 80 (P. intermedia+). 

54. Estrutura de acoplamento (ic: 100; ir: 100):  

0. frênulo e retináculo ausente em ambos os sexos  

1. frênulo e retináculo presente nos machos, mas retináculo ausente nas 

fêmeas  

2. frênulo presente e retináculo ausente em ambos os sexos 

 O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedylidae; 2 é uma autapomorfia de 

P. napiaria. 

55. Pernas protorácicas do macho (ic: 33; ir: 87):  

0. mais curtas que as mesotorácicas 

1. mais longas que as mesotorácicas 

Otimização Acctran. 

O estado 1 ocorre no nó 53 (Hedylidae), com reversão no nó 71 (P. 

leptosiata). Nas fêmeas, as pernas protorácicas são sempre mais curtas que as 

mesotorácicas. 

56. Pernas protorácicas do macho com garras tarsais (ic: 50; ir: 95):  

0. não ocultas por cerdas do distitarso (Fig. 22j) 

1. ocultadas por cerdas originadas no distitarso 

 O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Hedyle, ocorrendo no 

clado 79 (P. albifascia+). 

57. Tufo de cerdas originadas no terço proximal das tíbias protorácicas 

do macho (ic: 50; ir: 94):  

0. ausente 

1. presente (Figs. 22a-d, f, m) 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Hedyle, ocorrendo no 

clado 72 (P. lamellifera+). 
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58. Tíbias protorácicas do macho com comprimento do tufo de cerdas no 

terço proximal (ic: 50; ir: 94):  

0. ultrapassando a metade do basitarso (Figs. 22b, f) 

1. alcançando apenas o terço proximal do basitarso (Fig. 22m) 

2. cobrindo inteiramente o tarso (Figs. 22c-d) 

Otimização Deltran. 

 Este caráter é inaplicável para as espécies desprovidas do tufo de 

cerdas no terço proximal da tíbia. O estado 0 é a condição plesiomórfica do 

caráter, ocorre em Hedyle com reversões no nó 75 (P. albistria+), surgindo 

independentemente em P. bahiata e no clado 89 (P. zikani+); o estado 1 ocorre 

no clado 70 (P. lamellifera+)  e em P. paularia; o estado 2 no clado 70 (P. 

intermedia+). 

59. Tíbia+tarsos protorácicos do macho em relação ao comprimento do 

fêmur (ic: 42; ir: 73):  

0. mais longos 

1. subiguais 

2. 3/4 

3. 2/3 

Otimização Deltran. 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de Hedyle e do clado 89 

(P. zikani+), ocorrendo também em P. albistria e P. intermedia; o estado 2 

ocorre paralelamente em P. lucivitta+ e no clado 85 (P. klagesi+); o estado 3 é 

uma sinapomorfia do nó 95 (P. hyacinthina + Phellinodes sp.n. 7). 

60. Pernas mesotorácicos e metatorácicas (ic: 66; ir: 50):  

0. pouco cerdosas 

1. revestidas de cerdas eriçadas  

2. revestidos de cerdas longas 

Otimização Acctran. 

O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedylidae, ocorrendo em U. 

simplicius, o estado 2 é uma sinapomorfia do nó 95 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7). 

61. Pernas metatorácicas com esporões tibiais pré-apicais (ic: 50; ir: 50):  
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  0. presentes 

1. ausentes 

 Otimização Acctran. 

O estado 1 ocorre em U. simplicius e em Macrosoma.  

62. Fêmures protorácicos do macho (ic: 100; ir: 100):  

0. pouco cerdosos 

1. inteiramente revestidos por cerdas curtas e eriçadas 

2. com duas fileira de cerdas dispostas lateralmente e diametralmente 

opostas até a metade 

3. com fileiras de cerdas lateral e diametralmente opostas inseridas ao 

longo do fêmur   

O estado 0 é o plesiomórfico, com transição para o estado 1 no clado 55 

(Hedyle + Phellinodes); o estado 2 ocorre no clado 71 (P. leptosiata+); o estado 

3 é sinapomorfia para o clado 93 (P. hedylaria + Phellinodes sp. n. 6). 

63. Número de tarsômeros das pernas protorácicas do macho (ic: 100; ir: 

100):  

0. cinco  

1. dois (Fig. 22m) 

O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedylidae. 

64. Espinhos nos tarsos protorácicos do macho (ic: 100; ir: 100):  

0. presente  

1. ausente  

A distribuição de estados para este caráter é a mesma do caráter 63. 

65. Comprimento do basitarso em relação a tíbia das pernas protorácicas 

do macho (ic: 21; ir: 45):  

0. subigual  

1. mais curto 

2. mais longo 

3. duas vezes mais longo 

Otimização Deltran. 
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O estado 0 ocorre no grupo externo em U. simplicius e, no grupo interno 

em Hedyle, com reversões em P. leucophasiata, P. satellitiata e P. klagesi e no 

clado 69 (P. albida+); o estado 1 ocorre no grupo externo, em Heraclides a. 

anchisiades, e no grupo interno, em H. semiermis, convergentes com P. 

majormacula, P. lucivittata, Phellinonodes sp. n. 6 e o clado 86 (P. 

nigrimacula+); o estado 2 é uma ocorre em I. demophile e no nó 58 (P. 

leucoplethes+); o estado 3 é homoplasia de Macrosoma e do clado 92 

(Phellinodes sp. n. 5+).   

66. Tarsos das pernas protorácicas do macho com dois tarsômeros (ic: 

100; ir: 100):  

0. de comprimento subigual (Figs. 22e, f) 

1. distitarso cerca de 1/3 ou mais do comprimento do basitarso (Figs. 

22d, m) 

Este caráter é inaplicável para o grupo externo. O estado 1 é uma 

sinapomorfia de Phellinodes. 

67. Epífises (ic: 50; ir: 66):  

0. 4/5 do comprimento das tíbias (Fig. 22h)  

1. subigual a metade do comprimento das tíbias protorácicas (Fig. 22l) 

2. 1/5 do comprimento das tíbias (Fig. 22e)  

Otimização Deltran. 

O estado 0 é uma sinapomorfia homoplástica de Hedyle e P. napiaria; o 

estado 1 é uma sinapomorfia de Phellinodes; o estado 2 ocorre no grupo 

externo em Heraclides a. anchisiades e é uma sinapomorfia de Macrosoma. 

68. Abdome (ic: 100; ir: 100):  

0. com segmento II mais longo que o segmento III. 

1. com segmentos II e III de comprimento subiguais. 

O estado 1 é uma sinapomorfia de Hedyle. 

69. Unco com cerdas na região dorsal (ic: 100; ir: 100):  

0. ausentes 

1. presentes 

A presença de cerdas no unco, estado 1, é uma sinapomorfia de 
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Macrosoma. 

70. Unco (ic: 50; ir: 66):  

0. bífido  

1. simples  

O estado 0 ocorre em U. simplicius e Heraclides a. anchisiades, e 

constitui uma sinapomorfia para o clado 95 (P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 

7).  

71. Tamanho do unco simples (ic: 16; ir: 47): 

0. mais longo que sua maior largura  

1. tão longo quanto largo 

2. mais largo que longo 

Otimização Acctran. 

As espécies com unco bífido foram codificadas com ‘-‘ (inaplicável). O 

estado 0 ocorre no grupo externo e nos grupos basais de Hedylidae com 

reversões no nó 64 (P. amaculata+) 74, convergente em 89 (P. zikane+) e 

transições para o estado 1 em H. heliconiaria, P. cascaria, P. nigrimacula, nos 

nós 59 (P. subornata+) e 68 (P. ustrinaria + Phellinodes sp. n. 3) e Phellinodes 

sp.n. 5; O estado 2 é homoplasia de P. costilunata, P. napiaria e do nó 87.  

72. Forma do unco simples (ic: 62; ir: 83):  

0. afilado  

1. metade basal retangular e distal afilada 

2. metade basal retangular e distal espatulada 

3. triangular com porção distal relativamente larga 

4. triangular com porção distal apontada 

5. trapezoidal 

Otimização Acctran. 

 O estado 0 ocorre somente em uma das espécies do grupo externo, I. 

demophile (inaplicável para as demais espécies), e, no grupo interno, somente 

em Macrosoma; o estado 1 é uma sinapomorfia do nó 54 (H. albipannosa+); o 

estado 2 é uma autapomorfia de H. heliconiaria; o estado 3 é homoplasia dos 

nós 58 (P. leucoplethes+) e 80 (P. intermedia+) com transição para 5 no nó 87 e 

reversão no nó 89 (P. zikane+).  
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73. Projeção posterior do unco (ic: 12; ir: 41):  

0. anterior ao ápice das valvas 

1. coincidindo com o ápice das valvas 

2. posterior ao ápice das valvas 

Otimização Deltran. 

 O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões em P. albipannosa, no 

clado 61 (P. minutipuncta+) e no clado 70 (P. lamellifera+), P. albifascia e  P. 

bahiata; o estado 1 é uma homoplasia do nó 53, ocorrendo, 

independentemente em Phellinodes sp. n. 5, no nó 94; o estado ocorre 

paralelamente em P. leucoplethes, P. albida, para os clados 76 (P. uniformis + 

P. satellitiata) e 85 (P. klagesi+). 

74. Tegume e unco (ic: 66; ir: 80):  

0. bem delimitados 

1. levemente delimitados 

2 inteiramente fusionados 

Otimização Deltran. 

O estado é uma sinapomorfia do clado 55 (Hedyle + Phellinodes) com 

reversão para o estado plesiomórfico em P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7; 

o estado 2 é uma sinapomorfia de Macrosoma.  

75. Tegume (ic: 33; ir: 91):  

0. sem projeção anterior 

1. com projeção anterior 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica para Hedyle, ocorrendo no 

nó 60 (P. albimacula+), com reversão para o estado plesiomórfico no clado 80 

(P. intermedia+). 

76. Margem anterior do tegume (ic: 30; ir: 59):  

0. convexa 

1. retilínea 

2. bilobada 

3. com leve reentrância 

4. com forte reentrância 

Otimização Acctran. 
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O estado 0 ocorre em U. simplicius; o estado 1 ocorre em I. demophile+ 

com reversões no nó 76 (P. satellitiata + P. uniformis), em P. bahiata  e P. 

paularia; o estado 3 é homoplasia de P. subornata 67 (P. napiaria+) e 72 (P. 

stabilinota+); o estado 4 é homoplasia dos nós ocorre 54 e 90 e de P. 

amaculata  e P. albifascia.  

77. Gnato (ic: 50; ir: 66):  

0. desenvolvido 

1. reduzido 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre em U. simplicius e, no grupo interno, é uma 

sinapomorfia  do nó 55 (Hedyle + Phellinodes).   

78. Gnato (ic: 50; ir: 66):  

0. fortemente esclerotinizado 

1. pouco esclerotinizado ou grau de esclerotinização semelhante ao 

restante da estrutura genital. 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre no grupo externo somente em U. simplicius e, no 

grupo interno, é uma sinapomorfia  do nó 55 (Hedyle + Phellinodes); o estado 1 

ocorre em Macrosoma.  

79. Forma geral do gnato (ic: 50; ir: 75):  

0. duas placas separadas 

1. parte ventral fusionada 

O estado 0 é o plesiomórfico. O estado 1 é uma sinapomorfia de 

Hedylidae, com reversão para o estado 0 no nó 95 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7).  

80. Forma da região mediana do gnato, em vista lateral (ic: 66; ir: 84):  

0. Sem projeção distinta das expansões laterais 

1. discreta projeção em placa 

2. discreta projeção cilíndrica 

3. em U 

4. em C 
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5. em S 

6. em S, porém com ângulo fechado 

7. em placa com extremidade distal reta 

8. em placa com extremidade distal abaulada 

Otimização Deltran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, pois ocorre no grupo basal, Macrosoma, 

com convergência em P. leptosiata, transição em para 2 em H. heliconiaria e 

no nó 59 (P. subornata+); o estado 1 é uma sinapomorfia do nó 93 (P. hedylaria 

+ Phellinodes sp. n. 6) para o estado 2 ocorre convergência no nó 76 (P. 

satellitiata + P. uniformis), com transições para o estado 4 no clado 66 (P. 

napiaria+), para 5 no nó 70 (P. lamellifera) e para 6 no nó 63 (P. coscoja + P. 

rubedinaria), este ultimo com convergência no nó 78 e transição para 7 em no 

80 (P. intermedia+) e para 3 no nó 56 (H. albipannosa+); o estado 8 é uma 

sinapomorfia exclusiva do clado 89 (P. zikane +). 

81. Superfície da região mediana do gnato (ic: 20; ir: 77):  

0. lisa  

1. com pequena projeções espiniformes 

  Otimização Acctran. 

 O estado 1 ocorre no 55 (Hedyle + Phellinodes) e em P. hedylaria, com 

reversões para o estado plesiomórfico em P. minutipuncta e nos nós 66 (P. 

albida+) e 82. 

82. Expansões laterais Gnato (ic: 33; ir: 85):  

0. diametralmente opostas  

1. paralelas entre si 

O estado 1 é homoplasia do clado 55 (Hedyle + Phellinodes) e do clado 

93 (P. hedylaria + Phellinodes sp. n. 6). 

83. Expansões laterais do gnato, quando paralelas entre si (ic: 100; ir: 

100): 

0. retas 

1. inclinadas 

O estado 1 é uma sinapomorfia do clado 67 (P. napiaria+). 
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84. Margem posterior das expansões laterais do gnato (ic: 30; ir: 70):  

0. lisa 

1. crenulada 

2. serreada 

3. com projeções espiniformes 

  Otimização Deltran. 

 O estado 1 ocorre é homplasia de P. leucoplethes, P. paularia e do clado 

66 (P. albida+), revertendo para 0 em Phellinodes sp. n. 2; o estado 2 é uma 

sinapomorfia homoplástica de Hedyle, ocorrendo também em P. costilunata, P. 

albifascia (com convergência em P. hedylaria); o estado 3 ocorre no nó 59 (P. 

subornata+). 

85. Gnato com superfície das expansões laterais (ic: 20; ir: 68):  

0. lisa 

1. rugosa 

2. com projeções espiniformes 

  Otimização Acctran. 

 O estado 0 é o plesiomórfico, ocorre em Macrosoma, grupo basal de 

Hedylidae, com reversões em Phellinodes sp. n. 2 e P. costilunata e no nó 82, 

e transição para o estado 1 no clado 55 (Hedyle + Phellinodes) transformado 

para o estado 2 no clado 59 (P. subornata+). Ocorre reversões para 2 no clado 

66 (P. albida+), P. leptosiata, P.albifascia, P. paularia e P. klagesi. 

86. Saco com projeção anterior (ic: 26; ir: 62):  

0. mais larga do que longa 

1. reduzida 

2. /3 do comprimento da valva 

3. 1/4 do comprimento da valva 

4. 1/2 ou mais do comprimento da valva 

Otimização Deltran. 

 O estado ocorre no grupo externo em U. simplicius e Heraclides a. 

anchisiades e no grupo interno em Macrosoma; o estado 1 ocorre no grupo 

externo, em I. demophile e no, grupo interno, nó 55 (Hedyle + Phellinodes); o 

estado 2 é homoplasia de H. albipannosa+, P.  minutipuncta+, P. paularia e P. 

hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7; o estado 3 é homoplasia em P. subornata, 
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P. napiaria, P. muscerdata, P. satellitiata, P. cascaria e para o clado 81 e 

convergente em Phellinodes sp. n. 6; e o estado 4 é uma sinapomorfia do 

clado 87.    

87. Projeção anterior do saco, em vista ventral, com extremidade anterior 

(ic: 27; ir: 20):  

0. convexa 

1. apontada 

2. truncada 

3. bífida 

Otimização Acctran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões em P. leucophasiata, P. 

ustrinaria + Phellinodes sp. n. 3 e P. conifera; o estado 1 é homoplasia de H. 

albipannosa+, P. amaculata+, P. napiaria, P. satellitiata, P. albifascia e P. 

zikani+; o estado 2 é uma autapomorfia de P. majormacula; o estado 3 é uma 

autapomorfia de Phellinodes sp. n. 4. 

88. Forma geral das valvas (ic: 80; ir: 88):  

0. eliptica 

1. subtriangular  

2. sub-retangular com projeção distal 

3. com forte convexidade subapical 

4. sub-retangular  

5. em forma de pino 

6. sub-retangular com margem dorso-distal falcada 

7. losangular 

8. lobada  

Otimização Deltran. 

 O estado 0 ocorre em todas as espécie do grupo externo e em 

Macrosoma, com transições para o estado 1 no nó 55 ( Hedyle + Phellinodes); 

o estado 2 é uma autapomorfia de H. heliconiaria; o estado 3 é homoplástico 

para os clados 63 (P. coscoja + P. rubedinaria) e 66 (P. albida+); o estado 4 é 

uma homoplasia P. intermedia e do clado 83 (P. lucivittata + P. paularia); o 

estado 5 é sinapomorfia do clado 86 (P. nigrimacula+); o estado 6 é 

sinapomorfia do clado 89 (P. zikane+); o estado 7 é sinapomorfia do clado 93 
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(P. hedylaria+ Phellinodes sp. n. 6); e o estado 8 é sinapomorfia do clado 95 

(P. hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7).  

89. Costa (ic: 22; ir: 46):  

0. com dobra longa e contínua 

1. com discreta dobra voltada para face interna 

2. simples 

Otimização Acctran. 

  O estado 0 ocorre em no grupo externo em U. simplicius e Heraclides a. 

anchisiades com reversões em P. leucophasiata e P. leptosiata; o estado 1 

ocorre no grupo externo, em I. demophile, e no grupo interno no nó 59; as 

transições para o estado 2 ocorrem nos nós 53 (Hedylidae), 62, 79 e em P. 

costilunata. 

90. Sáculo (ic: 16; ir: 44):  

0. contínuo ao longo da margem dorsal 

1. semicircular 

2. subtriangular 

3. alongado 

Otimização Acctran. 

O estado 0 é o plesiomórfico, com reversões em H. albipannosa, P. 

amaculata, P. napiaria e no nó 79 (P. albifascia+); o estado 1 é homoplasia de 

Macrosoma, P. cascaria, clado 61 (P. minutipuncta+) e clado 87 (P. klagesi+); o 

estado 2 ocorre no nó 55 (Hedyle + Phellinodes), com transições para o estado 

3 no nó 60 (P. albimacula+) e P. leptosiata (com convergência em P. hedylaria).  

91. Projeção dorso-distal das valvas (ic: 100; ir: 100):  

0. ausente 

1. presente 

A presença de projeção dorso-distal nas valvas é uma sinapomorfia de 

Macrosoma. 

92. Projeção ventro-distal das valvas (ic: 100; ir: 100):  

0. ausente 

1. presente 
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A presença de projeção ventro-distal nas valvas ocorre somente no 

clado 81 (P. bahiata + P. majormacula). 

93. Largura da valva em relação ao comprimento (ic: 20; ir: 63):  

0. larga 

1. estreita 

2. 1/3 do comprimento 

O estado 1 é homoplasia de Hedyle, P. amaculata, P. leptosiata, P. 

albistria e P. uniformis; o estado 2 ocorre no nó 59 (P. subornata+) e em P. 

cellulata, com reversões para o estado plesiomórfico em P. rubedinaria, P. 

stabilinota e no nó 80 (P. intemedia+). 

94. Valva com base (ic: 14; ir: 62):  

0. reta 

1. diagonal 

O estado 1 é homoplástico de Macrosoma, P. subornata e dos nós 62 e 

76. O estado 0 é o plesiomórfico,  com  reversões em P. leucophasiata, P. 

ustrinaria e P. klagesi. 

95. Valvas com espinhos na superfície interna da margem costal (ic: 100; 

ir: 100):  

0. ausentes 

1. presentes 

A presença de espinhos na superfície interna e distal das valvas é uma 

sinapomorfia de Hedylidae. 

96. Fultura superior (ic: 100; ir: 100):  

0. ausente 

1. presente 

 A presença de fultura superior é uma sinapomorfia do clado (P. hedylaria 

+ Phellinodes sp.n. 6). 

97. Fultura inferior (ic: 50; ir: 28):  

0. subtriangular 

1. em forma de U  

2. em forma de anel 
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3. quadrangular 

4. subtrapezoidal  

5. em forma de meia lua 

Otimização Acctran. 

O estado o ocorre no grupo externo somente em U. simplicius e no 

grupo interno em P. hedylaria; o estado 1 o ocorre no grupo externo em 

Heraclides a. anchisiades e no grupo interno em P. hyacinthina + Phellinodes 

sp. n. 7; o 2 estado ocorre em I. demophile; o estado 3 é uma autapomorfia de 

Macrosoma; o estado 4 é uma sinapomorfia do clado 55 (Hedyle + 

Phellinodes); e o estado 5 é homoplasia de Phellinodes sp. n. 3 e P. 

costilunata. 

98. Forma do edeago (ic: 20; ir: 33):  

0. reto ou com leve sinuosidade 

1. semi-reto com porção proximal em ângulo 

Otimização Deltran. 

O estado 1 ocorre no grupo externo em Heraclides a. anchisiades e é 

homoplasia para Macrosoma, P. lamellifera, P. leptosiata e do clado 95 (P. 

hyacinthina + Phellinodes sp. n. 7). 

99. Comprimento do edeago em relação às valvas (ic: 50; ir: 88):  

0. mais longo 

1. mais curto 

2. subigual  

O estado 2 é uma sinapomorfia para o clado Phellinodes leucoplethes+, 

com reversão para o estado 0 em P. paularia e no nó 87; o estado 1 ocorre em 

Heraclides a. anchisiades+. 

100. Espinhos no edeago (ic: 100; ir: 100):  

0. ausentes 

1. presentes 

  A presença de espinhos no edeago é uma sinapomorfia do clado 94. 

101. Vesica (ic: 50; ir: 71):  

0. com cornutos alongados 
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1. sem cornutos 

2. membranosa e com microespículas 

Otimização Deltran. 

A condição vesica com cornutos alongados é plesiomórfica para o grupo 

interno, com reversões nos nós 89 (P. zikani+) e 95 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7). Vesica inteiramente membranosa ocorre em duas 

espécies do grupo externo, Heraclides a. anchisiades e I. demophile. 

102. Esterno VII da fêmea (ic: 33; ir: 66):  

0. sem dobra conspícua 

1. com dobra conspícua 

  Otimização Deltran. 

 O estado 1 ocorre no grupo externo em I. demophile e em Heraclides a. 

anchisiades e no grupo interno é uma sinapomorfia de Phellinodes. 

103. Par de bolsas esclerotinizadas dispostas lateralmente ao óstio no 

esterno VII da fêmea (ic: 20; ir: 55):  

0. ausente 

1. presente 

  O estado 1 é homoplasia de P. costiluna, P. majormacula e do clado 87. 

104. Papilas anais (ic: 12; ir: 41):  

0. longas 

1. curtas 

O estado 1 é uma sinapomorfia homoplástica de I. demophile+, 

surgimentos independentes em P. lucivittata, P. klagesi, Phellinodes sp. n. 5 e 

no nó 94. Ocorre reversão H. pectinogyna, P. leucophasiata e no nó 78. 

105. Óstio (ic: 61; ir: 79):  

0. semicircular  

1. Tipo Macrosoma 

2. fenda com margem anterior arredondada 

3. subquadrangular  

4. em forma de V 

5. fenda estreita 
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6. em forma de U 

7. subtrapezoidal 

8. Subelíptico 

Otimização Deltran. 

 O estado 0 é homoplasia com transições para o estado 1 em 

Macrosoma, 2 em Hedyle e 3 em P. subornata+, com reversões em P. 

nigrimacula+ e P. muscerdata; com o estado 1 é uma sinapomorfia exclusiva de 

Macrosoma; o estado 2 é uma sinapomorfia de Hedyle; o estado 3 é uma 

sinapomorfia do nó 59; o estado 4 é homoplástica para o clado 62 e P. 

cascaria; o estado 5 é uma sinapomorfia do clado 66; o estado 6 é homoplasia 

de P. paularia e P. napiaria; o estado 7 é uma sinapomorfia do clado 94; e o 

estado 8 é uma sinapomorfia do clado 89 (P. zikani+). 

106. Duto da bolsa (ic: 33; ir: 33):  

0. com esclerotinização 

1. sem esclerotinização 

O estado 1 é uma sinapomorfia de Heraclides a. anchisiades +, com 

reversões em P. nigrimacula+ e Phellinodes sp. n. 4. 

107. Comprimento do duto em relação ao corpo da bolsa (ic: 22; ir: 41):  

0. mais curto 

1. duas vezes mais curto 

2. subigual 

3. mais longo 

4. duas vezes ou mais longo 

Otimização Deltran. 

O estado 0 ocorre no grupo externo em U. simplicius e I. demophile, com 

transições nos nós 57 e 58, e reversões no nó 72 (P. stabilinota+) e em P. 

leucophasiata; o estado 1 ocorre somente no grupo externo em Heraclides a. 

anchisiades; o estado 2 é uma sinapomorfia homoplástica de Macrosoma, 

ocorrendo P. napiaria, P. satellitiata, P. cascaria, P. majormacula e Phellinodes 

sp. n. 7; o estado 3 ocorre e H. semiermis + H. pectinogyna, P. coscoja, no 

clado P. amaculata+, P. lucivittata, P. nigrimacula+, e P. zikane+; o estado 4 

ocorre no nó 58, P hedylaria + Phellinodes sp. n. 6 e em P. conífera + 

Phellinodes sp. n. 4. 
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108. Lamela antevaginal (ic: 16; ir: 54):  

0. com dobra margeando o óstio 

1. sem dobra, margeando o antro 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre no grupo externo em U. simplicius; o estado 1 ocorre no 

grupo externo em  Heraclides a. anchisiades+, com transição para 0 em 

Phellinodes, e independentemente em P. amaculata, P. musceradata, P. 

bahiata e P. paularia.  

109. Corpo da bolsa copuladora (ic: 18; ir: 38):  

0. esférico 

1. saculiforme 

2. fusiforme 

3. alongado 

Otimização Deltran. 

 O estado 0 ocorre, no grupo externo, somente em U. simplicius, e no 

grupo interno é homoplástico para P. leucoplethes, P. coscoja + P. rubedinaria, 

P. bahiata+ P. majormacula, P. nigrimacula, Phellinodes sp. n. 6; o estado 1 

surge em Heraclides a. anchisiades+ e no clado 92 (P. hyacinthina + 

Phellinodes sp. n. 7); o estado 2 é homoplasia de Hedyle, P. leucophasiata, 

P.ustrinaria, P. leptosiata, P. cascaria, P. paularia e do clado 87.   

110. Signo (ic: 10; ir: 25):  

0. ausente 

1. presente 

Otimização Acctran. 

O estado 0 ocorre em U. simplicius, e no nó 55 (Hedyle albipannosa+), 

com reversões em Phellinodes sp. n. 3, P. napiaria, P. stabilinota, Phellinodes  

sp. n. 4 e no clados  89 (P. zikane+) e 93 (P. hedylaria + Phellinodes sp. n. 6).  

111. Apófises anteriores (ic: 16; ir: 50):  

0. reduzidas 

1. de comprimento subigual ao das posteriores.  

 Otimização Acctran. 
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 O estado 0 em todas as espécies do grupo externo, com reversão no nó 

58 (P. leucoplethes+). O estado 1 ocorre no nó 53 (Hedylidae) e 

independentemente em P. rubedinaria, P. muscerdata, P. bahiata e no clado 83 

(P. lucivittata + P. paularia).  

 

5.2 Taxonomia de Hedyloidea  

Com base na análise filogenética os seguintes táxons foram revalidados, 

Hedyle Guenée, 1857 gen. reval., Phellinodes Guenée, 1857 gen. reval., P. 

interrupta Warren, 1904, sp. reval., P. cellulata Dognin, 1911, sp. reval. e P. 

zikani Prout, 1932, sp. reval. Sete espécies novas foram descritas.  

Hedylidae passa a ser constituída de 46 espécies distribuídas em 3 

gêneros, Macrosoma (2 espécies), Hedyle (4 espécies) e Phellinodes (40 

espécies).  

Os gêneros Venodes, Hyphedyle e Lasiopates, segundo a classificação 

de Prout (1932), passam a sinônimos juniores de Phellinodes, com 

combinações novas de Macrosoma pectinogyna, M. amaculata, M. napiaria e 

M. majormacula (conforme Scoble, 1990a, b) para: Hedyle pectinogyna, 

Phellinodes amaculata, P. napiaria e P. majormacula.  

Este item contém uma proposta de arranjo sistemático, chave de 

identificação para os gêneros e espécies de Hedylidae, além de descrições 

padronizadas com lista sinonímica, dados biológicos, registros geográficos, 

sazonais e informações sobre os tipos.  

5.2.1 Classificação proposta 

Hedyloidea 

 Hedylidae Guenée, 1857 

Macrosoma Hübner, 1818 

Macrosoma tipulata Hübner, 1818 
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Macrosoma sp. n. 1 

Hedyle Guenée, 1857 gen. reval. 

Hedyle heliconiaria Guenée, 1857  

Hedyle albipannosa Prout, 1916  

Hedyle semiermis Prout, 1932 

Hedyle inermis Prout, 1932 

Hedyle pectinogyna (Scoble, 1990) comb. n. 

Phellinodes Guenée, 1857 gen. reval. 

Venodes Guenée, 1857 

 Hyphedyle Warren, 1894 

 Lasiopates Warren, 1905 

Phellinodes leucoplethes Prout, 1917 

Phellinodes subornata Warren, 1904 

Phellinodes desueta Prout, 1932 

Phellinodes albimacula (Warren, 1900) 

Phellinodes minutipuncta Prout, 1916 

Phellinodes coscoja Dognin, 1900  

Phellinodes rubedinaria (Walker, 1862) 

Phellinodes amaculata (Scoble, 1990) comb. n. 

Phellinodes leucophasiata Thierry-Mieg, 1904  

Phellinodes albida (Schaus, 1901) 

Phellinodes sp. n. 2  

Phellinodes sp. n. 3 

Phellinodes ustrinaria (Herrich-Schäffer, [1854])  

Phellinodes napiaria (Guenée, 1857) comb. n. 

Phellinodes lamellifera Prout, 1916  

Phellinodes leptosiata (Felder e Rogenhofer, 1875) 

Phellinodes stabilinota Prout, 1932 

Phellinodes muscerdata Felder e Rogenhofer, 1875 

Phellinodes costilunata Prout, 1916 

Phellinodes albistria Prout, 1916 

Phellinodes satellitiata Guenée, 1857 

Phellinodes praecostalis Dognin, 1911a 
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Phellinodes satellitiata zapotensis Prout, 1932 

Phellinodes uniformis Warren, 1904 

Phellinodes cascaria (Schaus, 1901) 

Phellinodes albifascia Warren, 1904 

Phellinodes albifascia expedita Prout, 1932 

Phellinodes intermedia Dognin, 1911c 

Phellinodes bahiata Felder e Rogenhofer, 1875 

Phellinodes majormacula (Lévêque, 2007) comb. n. 

Phellinodes lucivittata (Walker, [1863]) 

Phellinodes absentimacula Warren, 1904 

Phellinodes paularia (Schaus, 1901) 

Phellinodes klagesi Prout, 1916 

Phellinodes nigrimacula Warren, 1897 

Phellinodes megalophysa Warren, 1908 

Phellinodes parornata Dognin, 1911b 

Phellinodes interrupta Warren, 1904 sp. reval. 

Phellinodes obstructa Warren, 1904 

Phellinodes cellulata Dognin, 1911a sp. reval. 

Phellinodes zikani Prout, 1932 sp. reval. 

Phellinodes conifera Warren, 1897 

Phellinodes latiplex Dognin, 1911a 

Phellinodes conifera gorgonensis Prout, 1932 

Phellinodes sp. n. 4 

Phellinodes sp. n. 5 

Phellinodes hedylaria Warren, 1894 

Phellinodes sp. n. 6 

Phellinodes hyacinthina (Warren, 1905)  

Phellinodes sp. n. 7 
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Hedylidae Guenée, 1857 

Gênero-tipo: Hedyle Guenée,1857. 

Hedylidae Guenée, 1857: 521; Walker, 1862: 1462; Kendall, 1976: 267. 

Hedylinae; Druce, 1893: 178. 

Hedylicae; Prout,1910: 107; 1932: 16. 

Hedyloidea; Scoble, 1986: 284; 1990a: 113; 1990b: 121; Ackery et al.: 1999: 

263, 267, 293.  

Lepidópteros de tamanho médio, corpo delgado e de coloração 

geralmente  variando entre castanho e cinza, algumas espécies predominante 

ou inteiramente brancas.  

Cabeça hipognata, mais larga do que longa. Olhos compostos grandes, 

glabros, sendo dorsalmente emarginados em algumas espécies, margem 

interna retilínea ou convexa; ocelos ausentes. Quetosema pareado, 

representado por duas pequenas áreas de cerdas diferenciadas, dispostas 

látero-posteriormente aos alvéolos antenais (Figs. 10g-h). Antenas filiformes ou 

bipectinadas; flagelômeros prismáticos com as expansões ventrais 

proeminentes a partir do 10° ou 14° segmento nos machos e do 9° ou 12° na 

fêmea, sendo estas mais acentuadas nos machos; com pequenas projeções 

espiniformes localizadas ventro-distalmente nos flagelômeros; macrossensílas 

dispostas látero-ventralmente, e em antenas bipectinadas contornam pectinas 

ântero-posteriormente; escamas na parte dorsal dos flagelos; primeiro 

flagelômero pouco mais longo que os demais; flagelômero distal reduzido, com 

extremidade distal arredondada. Gáleas formando uma probóscide bem 

desenvolvida, com extremidade distal provida de inúmeras sensilas. Palpos 

labiais ascendentes, triarticulados; artículo basal mais longo que os demais, 

sem evidência da mancha sensitiva de Reuter; artículo distal com invaginação 

sensorial na extremidade distal, o órgão de “vom Rath”. 

Protórax com patágia e parapatágia globosas e levemente 

esclerotizadas; mesotórax com anepisterno II bem desenvolvido; metatórax 

com furca sagitada em vista dorsal, porém examinada em apenas quatro 

espécies, necessitando maiores estudos. 

Asas anteriores estreitas, em algumas espécies duas vezes mais longas 

que largas. Venação constituída pelas veias Costal (C), Subcostal (Sc), Radial 
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(R) com cinco ramificações (R1, R2, R3, R4 e R5), Mediana (M1, M2 e M3), 

cubitais, incluindo a cubital posterior (CuP), e as anais, 1A fundida a 2A 

(1A+2A) e 3A. C com cerca de dois terços da margem costal, não alcançando 

Sc, que nasce na base e se expande em direção à margem costal, formando 

uma dobra distinta na face ventral, abrigando na base a câmara auricular 

anterior, ocultada por um tufo de cerdas; R1, R2 e R3 dirigidas de maneira 

distinta e sinuosa em direção à margem costal; R4 e R5 pedunculadas; tronco 

Cu abrigando na base a câmara auricular posterior. Câmaras auriculares 

dispostas na base das veias Sc e Cu, constituindo o órgão timpânico.  

Asas posteriores arredondadas, nos machos de algumas espécies com 

sinuosidade no torno. Venação constituída pela subcostal fusionada a R1 

(Sc+R1), setor radial (Rs), medianas (M1, M2 e M3), cubitais  (CuA1 e CuA2) e 

anais (1A+2A e 3A). Nos machos o ramo cubital pode ser simples, com padrão 

de venação semelhante ao da fêmea, com elevação contínua ou com duas 

protuberâncias ventrais, com CuA2 originando-se na metade basal da célula 

discal, diferindo da fêmea, com tronco cubital desprovido de elevações e a veia 

CuA2 originando-se na metade da célula discal. Base da célula discal com uma 

pequena área convexa e hialina na membrana alar, com escamas diminutas e 

de margem distal abaulada.  

O acoplamento das asas feito por meio de frênulo e retináculo, este 

último ausente nas fêmeas e em machos de P. napiaria e reduzido em P. 

leucoplethes. Macho com frênulo em forma de uma cerda forte e alongada 

enquanto que na fêmea é um conjunto de cerdas, localizado no ângulo umeral 

das asas posteriores. Retináculo originando-se na veia Sc, membranoso, 

alongado e enrolado na extremidade posterior.  

As escamas que revestem as asas têm formas e padrões variados. Nas 

asas anteriores predominam escamas alongadas com inúmeras cerdas 

dispersas ao longo das veias.  Escamas piliformes ocorrem na base de ambas 

as asas, porém mais numerosas nas posteriores; machos com escamas 

diferenciadas, localizadas na base e adjacentes às veias Sc+R1 e Rs, ausentes 

em Hedyle e Macrosoma, e em algumas espécies de Phellinodes.  

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas nos machos e 

mais curtas nas fêmeas, em alguns Phellinodes são menores em ambos os 

sexos. Machos com coxas cilíndricas e alongadas; ambos os sexos com 
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trocânter pequeno e cilíndrico; fêmures alongados e densamente cerdosos; 

tíbias alongadas, com epífise flexível na superfície ventral; três padrões de 

tufos de cerdas ocorrem nas tíbias: um com cerdas alongadas originando-se no 

terço proximal, alcançando a metade distal do basitarso, às vezes cobrindo-o 

inteiramente, presente apenas em machos; o segundo com cerdas originadas 

no terço mediano e limitadas pela epífise, cobrindo-a por completo; outro 

disposto entre a face interna da tíbia e a epífise. Tarsos constituídos por dois 

tarsômeros no macho e cinco nas fêmeas. Tarsômeros dos machos 

desprovidos de espinhos; distitarso 1/3 ou ¼ do comprimento do basitarso ou 

de comprimentos subiguais; pré-tarsos reduzidos a um par de garras 

simétricas, alongadas e curvadas ventralmente. Na fêmea, o basitarso é mais 

longo que todos os outros segmentos juntos, distitarso desprovido de espinho, 

com quatro fileiras de espinhos nos demais; pré-tarsos constituídos por um par 

de garras simétricas, unidenteadas, curvadas e lateralmente articuladas. 

Presença de pulvilo e arólio membranoso de forma lobada disposto entre as 

garras.  

Pernas mesotorácicas com coxa imóvel; tíbia com um par de esporões 

apicais.  Trocânter cilíndrico. Fêmur cilíndrico, alongado e com espessura 

uniforme. Tíbia cilíndrica, com porção distal mais larga que a proximal, com 

dois esporões apicais espessos. Tarso delgado, com cinco segmentos, 

basitarso mais longo que os outros quatro segmentos juntos, face interna com 

quatro fileiras de espinhos. 

Pernas metatorácicas semelhantes às mesotorácicas, porém menores, 

com um par de esporões tibiais; dois em Macrosoma. 

Abdome constituído de dez segmentos, alongado, dorsalmente convexo, 

estreitado na base e com espiráculos subelípticos, localizados do I ao VII 

segmento. Primeiro segmento articulando-se com o tórax; tergo I expandido e 

formando uma bolsa proeminente projetada sobre o tergo II. Esterno I como 

uma estreita placa esclerotizada, projetando um processo látero-anteriormente 

ao espiráculo, a barra pré-espiracular; barra pós-espiracular formada pela 

projeção do tergo II e da barra tergo-pleural, localizada logo abaixo das 

margens do tergo I. Em condições naturais e de cativeiro o abdome permanece 

erguido (Figs. 2a e 2c). 
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Genitália masculina constituída pelo unco, tegume, gnato, saco, valvas, 

edeago e tubo anal. Tegume com dois prolongamentos projetados 

ventralmente, os braços ventrais do tegume; margem posterior do tegume 

fusionada ao unco, e tergo X.  Saco formado pelo esterno IX, com uma 

projeção anterior e outras duas látero-dorsais que se unem aos braços do 

tegume; junção entre os braços dorsais sem suturas evidentes que marque a 

junção destes. Valvas simétricas de formas e tamanhos variados, porém 

sempre mais longas que largas, com espinhos disposto, principalmente, no 

terço distal.  

Genitália feminina com papilas anais formadas por duas placas verticais 

localizadas posteriormente ao abdome, parcialmente esclerotizadas, com 

inúmeras cerdas e um par de projeções laterais e internas dirigidas póstero-

anteriormente, as apófises posteriores. Tergo VIII com duas projeções ântero-

ventrais, as apófises anteriores. Esterno VIII formado por duas placas genitais, 

uma anterior e ventral ao óstio, a lamela antevaginal, outra posterior e dorsal, a 

lamela pós-vaginal, geralmente de difícil visualização. Bolsa copuladora 

constituída pelo óstio, antro, duto e corpo da bolsa. O óstio é a abertura da 

bolsa copuladora, onde se inicia o antro, estrutura levemente esclerotizada e 

em forma de funil, seguido do duto da bolsa, onde se insere o duto seminífero. 

A bolsa copuladora é membranosa, com ou sem uma pequena área interna 

esclerotizada, o signo. 

Imaturos: 

Ovos eretos, estreitos e alongados. Em H. semiermis (Scoble e Aiello, 

1990; Aiello, 1992), possuem coloração amarela com mancha avermelhada 

(Aiello, 1992). Em M. tipulata tem forma de barril e a mancha avermelhada 

surge quando próximo à eclosão das larvas (Lourido, 2007).  

Após a eclosão, as larvas permanecem na região abaxial da folha, junto 

às nervuras; possuem coloração creme, que lhes confere uma excelente 

camuflagem, permanecendo assim até a segunda ecdise, quando migram para 

a face adaxial e ficam dispostas sobre as nervuras, alimentando-se do limbo 

foliar, deixando um rendilhado característico nas folhas.  

As larvas possuem um par de escolos cefálicos, um pente anal e placa 

anal formando dois curtos processos caudais (Carter e Kristensen, 1999; 

Lourido, 2007). No primeiro ínstar faltam os escolos cefálicos, que surgem nos 
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ínstares subsequentes (Aiello, 1992; Lourido, 2007) e variam quanto à forma e 

coloração para as diferentes espécies. A partir do terceiro instar, surgem 

numerosas setas secundárias e a coloração varia do vermelho ao verde. 

No período de pré-pupa, param de se alimentar e migram para a região 

abaxial de folhas mais velhas, aderindo ao substrato pelo cremaster e por um 

fio de seda ao redor do primeiro segmento abdominal.  

As pupas são obtectas, expostas, fixas ao substrato como mencionado 

anteriormente, possuem coloração verde, camufladas entre as folhagens, 

mudando de coloração à medida que se aproximam do período de emergência 

(Lourido, 2006; Lourido et al., 2007). Característica semelhante foi observada 

para H. semiermis por Aiello (1992), porém as pupas ficam dispostas na região 

adaxial das folhas. 

 Gêneros incluídos: Macrosoma Hübner, 1818, Hedyle Guenée, 1857, 

gen. reval., Phellinodes Guenée, 1857 gen. reval.. 

Macrosoma Hübner, 1818 

Espécie-tipo: Macrosoma tipulata Hübner, 1818, por monotipia. 

Epirrita Hübner, 1808 [Suprimido pelo ICZN]; Opinion 1966: 214; Fletcher, 

1979: 122. 

Macrosoma Hübner, 1818: 10; Walker, 1862: 1465; Druce, 1893: 179 (sinônimo 

de Macrophila); Prout, 1910: 108, 109 (taxonomia); 1932: 17 (taxonomia); 

Scoble, 1986: 254; 1990a: 113; 1990b: 123; 1998: 5 (catálogo); Weller & 

Pashley, 1995: 235, 243 (filogenia); Lamas & Grados, 1997: 107 (lista); 

Lévêque, 2007: 197 (taxonomia);  Lourido & Motta, 2008: 74 (citação); Lourido 

et al., 2009: 329, 330 (lev. faunístico). 

Macrophila Walker, 1862: 1463, 1465. Espécie-tipo: Macrosoma tipulata 

Hübner, 1818, por monotipia. [sinônimo júnior objetivo de Macrosoma (Fletcher, 

1979)]; Druce, 1893: 179; Prout, 1910: 109 (sinônimo de Macrosoma); Scoble, 

1986: 254 (sinonímia); 1990a: 114 (sinonímia); 1990b: 123 (sinonímia); 1998: 5 

(catálogo). 

Redescrição 

Cabeça com vértice branco e com pequeno grupo de escamas brancas 

na metade basal e castanho, variando de claro a escuro, na distal; frontoclípeo 

retangular, branco com faixa em delta castanho-clara na região mediana. 
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Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral externa castanho-

clara; flagelômeros prismáticos, escamas dorsais brancas. Olhos compostos 

com margem interna convexa nos machos e reta nas fêmeas, ambos com 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando o 

vértice; artículo basal branco com pequena faixa castanho-escura na região 

mediana; artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa transversal 

branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-escuro com 

estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo em 

comprimento.  

Cérvix com escamas castanho-claras; tórax com região dorsal branca, 

com escamas levemente acinzentadas na base das tégulas, estas são curtas, 

subtriangulares, com margem posterior arredondada; região ventral branca.  

Asas anteriores subtriangulares, margem da área apical retilínea, 

margem interna com concavidade na base; veia R3 originando-se no ramo 

comum R4 e R5, após o ápice de célula discal; veia M2 mais próxima de M1 que 

de M3. Asas posteriores com torno curvilíneo; veia R1 separada de Sc na 

base; CuA1 bifurcando-se bem próximo a M3 e a veia M2 está mais próxima de 

M1 que de M3; nos machos, o ramo cubital possui espessamento e sinuosidade 

e a veia CuA2 se origina, sem sinuosidade,  na metade basal da célula discal.  

Nas fêmeas, a veia CuA2 origina-se no meio da célula discal. Estrutura de 

acoplamento com frênulo e retináculo bem desenvolvidos nos machos.  

Machos com pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas e 

tíbias desprovidas de tufo de cerdas no terço proximal; basitarso e distitarso de 

comprimento subigual; basitarsos mais longos que as tíbias; tíbia e tarso juntos 

mais longos que o fêmur; garras tarsais visíveis, alongadas, levemente 

curvadas. Nas fêmeas, as pernas mesotorácicas são mais longas que as pro- 

e metatorácicas. Ambos os sexos com epífise flexível, em forma de cone, de 

coloração amarelo-clara, originada no terço distal da face interna da tíbia; 

esporões tibiais com fórmula 0-2-4. 

Abdome branco com manchas subtrapezoidais de coloração castanho-

escuras na área médio-proximal dos tergos I a VIII. 

Genitália masculina com unco cerdoso e afilado; tegume reduzido; 

valvas ovaladas, densamente cerdosas com espinhos e uma projeção dorso-

distal; gnato reduzido, com grau de esclerotização semelhante ao da cápsula 
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genital; projeção anterior do saco mais larga do que longa; vínculo de largura 

estreita e uniforme; edeago desprovido de espinhos, mais curto que o 

comprimento das valvas, com extremidade proximal em ângulo. 

Genitália feminina com papilas anais curtas, cerdosas, apófises 

anteriores e posteriores de comprimento subigual;  lamela antevaginal 

torneando o antro, com contorno de forma alongada. 

Espécies incluídas: Macrosoma tipulata Hübner, 1818 e Macrosoma 

sp. n. 1. 

Distribuição: M. tipulata está restrita à região amazônica (Peru, Guiana 

Francesa e Brasil) e Macrosoma sp. n. 1 com ocorrência na Costa Rica.   

Macrosoma tipulata Hübner, 1818 

(Figs. 2c-g, 11d, 12a, 13a, 16c, 17a, 20a, 21d, 22e, g, 23a-d, 44a-f, 89) 

Epirrita tipulata Hübner, 1808 [nome invalidado e incluído no Official Index of 

Rejected and Invalid Generic Names in Zoology com número 1838 (Opinion, 

1966)]. 

Macrosoma tipulata Hübner, 1818: 10, fig. 21, 22. Localidade-tipo: “Brasil” 

[material tipo não encontrado]; Guenée, 1857: 521 (citação); Druce, 1893: 179 

(sistemática); Prout, 1910: 109; 1932: 17, fig. 2c; Fletcher, 1979: 122; Scoble, 

1986: 254, 255, 259-261, 266- 274, 276, 278, 280, figs. 3, 22, 23, 27, 29, 40, 

41, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 59, 62, 67, 72, 97 (sistemática); 1990a: 113, 114, 

116 (catálogo); 1990b: 123, 124, 129, 132, 140, 141, figs. 4, 46, 80, 84; 1992: 

5, 14, 26, 27, figs. 7, 25, 39, 43; 1995: 37 (órgão de vom Rath), 46, fig. 52 

(epífise); 1998: 4, 6, fig. 7 (catálogo); Scoble e Aiello, 1990: 160 (citação); 

Aiello, 1992: 551; Venturieri, 1993: 72, 73, fig. 18a (larva); De Jong, 1996: 79 

(citação); Lamas e Grados, 1997: 109 (lista); Ackery et al., 1999: 271, fig. 

16.5M; Lourido et al., 2007: 102-105 (biologia), figs.1a-e (ovo, larva, pupa, 

adulto, planta alimen’to); Chacón e Montero, 2007: 96 (citação), prancha 88 

(adultos ♀ e ♂); Yack et al., 2007: 582 (citação). 

Macrophila tipulata Walker, 1862: 166; Druce, 1893: 179; Fletcher, 1979: 122. 

Diagnose: Asas anteriores com margem externa retilínea no macho; 

genitália masculina com valvas desprovidas de espessamento do sáculo, 
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fultura inferior lisa, com margem posterior retilínea; genitália feminina com 

corpo da bolsa copuladora losangular e signo denticulado subtriangular.  

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 19,49 a 24,32 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas na 

metade basal e castanho-claras na distal; frontoclípeo retangular, branco com 

larga faixa em delta castanho-clara na região mediana. Antenas filiformes, 

escapo e pedicelo brancos com lateral externa castanho-escura; flagelômeros 

prismáticos, escamas dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna 

convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais 

alcançando o vértice; artículo basal branco com pequena faixa castanho-escura 

na região mediana; artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-

escuro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo em 

comprimento.  

Tórax com região dorsal branca, com escamas levemente acinzentadas 

na base das tégulas, estas curtas, subtriangulares e com a margem posterior 

arredondada. Asas anteriores com face dorsal branca, com manchas escuras 

em forma de contorno irregular disposta na área anterior e mediana das asas, 

numerosas manchas, variando de cinza-claro a cinza-escuro, concentradas ao 

longo das margens costal e externa, destacando-se ainda um pequeno ponto 

preto na metade e sobre a veia M1; face ventral semelhante à dorsal. Asas 

posteriores de coloração da face dorsal branca com manchas cinza dispersas 

ao longo das asas, estando mais concentradas na margem do torno; face 

ventral com manchas mais evidentes. Pernas protorácicas brancas com 

estreitas manchas castanho-claras nas articulações do fêmur com a tíbia e do 

basitarso com o distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do 

basitarso. Pernas mesotorácicas brancas com amarelo-pálido na face anterior 

das tíbias e dos tarsos; esporões apicais castanho-escuros, esporão interno 

menor que o externo. Pernas metatorácicas de comprimento e coloração 

semelhante à mesotorácica, porém com dois pares de esporões, um apical e 

outro subapical. 

Abdome com escamas brancas com manchas subtrapezoidais de 

coloração castanho escura na área médio-proximal dos tergo I a VIII. 



 

69 

 

Genitália masculina com unco simples, dorsalmente cerdoso, afilado, 

descendente, com projeção posterior anterior ao ápice das valvas. Tubo anal 

com microcerdas e sem esclerotização. Tegume sem delimitação com o unco, 

margem proximal retilínea e sem projeção anterior. Gnato reduzido, elemento 

central com superfície lisa. Fultura superior ausente. Fultura inferior larga de 

forma subtrapezoidal lisa. Saco com projeção anterior, em vista ventral, mais 

largo que longo. Valvas ovaladas, densamente cerdosas, margem dorso-distal 

com projeção, providas de espinhos na face interna; sáculo sem 

espessamento. Edeago com porção proximal em ângulo, desprovido de 

espinhos, mais curto que as valvas. Vesica membranosa, com microespículas.  

Fêmea: Comprimento da asa anterior 21,11 a 26,52 mm. Difere do 

macho pelos seguintes caracteres: olhos compostos com margem interna 

retilínea, pernas protorácicas com pequenas manchas castanho-escuras nas 

articulações dos tarsos, pernas meso e metatorácicas brancas, castanho-

escuras na face anterior das tíbias e dos tarsos. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas e, em vista posterior, com extremidades dorsais 

arredondadas. Apófises anteriores subiguais às posteriores, com extremidades 

retas. Lamela antevaginal formando uma estreita placa contornando 

anteriormente o óstio, este de forma ovalada. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa, sendo mais largo que 

este. Antro sem esclerotização. Duto da bolsa inteiramente membranoso, de 

largura uniforme inserindo-se na região dorso-distal do corpo da bolsa e de 

comprimento subigual a esta. Corpo da bolsa copuladora losangular, com 

signo denticulado subtriangular, três vezes mais longo do que largo e 

localizado medianamente na porção dorsal.  

Biologia: Venturieri (1993) registrou a ocorrência de M. tipulata em 

cupuaçuzeiros (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum., 

Sterculiaceae) nas proximidades da cidade de Manaus, estado do Amazonas. 

Lourido et al. (2007), estudaram as fases do desenvolvimento pós-embrionário, 

relataram danos causados pelas lagartas às plantas e aspectos do 

comportamento dos adultos. 

Registros geográficos: M. tipulata está restrita à região amazônica, 

com registros para o Peru (Pasco, Loreto e Madre de Dios), Brasil (Amapá, 
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Amazonas, Pará, Rondônia) e Guiana Francesa. A espécie foi considerada 

amplamente distribuída desde o noroeste da Costa Rica até o sudeste do 

Brasil, estado do Rio de Janeiro (Scoble, 1990b; Lourido et al., 2007), devido a 

semelhança com Macrosoma  sp. nov. 1. Foram examinadas duas fêmeas no 

BMNH com etiquetas grafadas ‘Rio de Janeiro’, este dado além de impreciso é 

um tanto duvidoso, portanto não foi incluído no mapa de distribuição.  

Registro sazonal: Todos os meses. 

Comentários:  M. tipulata assemelha-se a Macrosoma sp. n. 1 pelo 

padrão geral de coloração e aspecto geral das genitálias masculina e feminina. 

Difere pela faixa em delta no frontoclípeo, mais larga em M. tipulata, asas 

anteriores do macho com margem externa retilínea, pequeno ponto preto 

disposto sobre a veia M2, enquanto que em Macrosoma sp. n. 1 está sobre M1. 

Na genitália masculina as valvas não têm espessamento do sáculo e a margem 

costal é desprovida de concavidade como em Macrosoma sp. n. 1; em M. 

tipulata a fultura inferior possui superfície lisa, com margem posterior retilínea, 

e a projeção anterior do saco possui arestas, enquanto em Macrosoma sp. n. 

1, a fultura inferior possui superfície rugosa, com margem posterior em uma 

depressão em V e a projeção anterior do saco convexa. Na genitália feminina 

de M. tipulata, o duto da bolsa é de  largura uniforme, corpo da bolsa 

copuladora de forma losangular, com inserção do duto dorsal e signo 

subtriangular;m Macrosoma sp. n. 1, o duto da bolsa alarga-se gradativamente 

em direção ao corpo da bolsa, sendo sua inserção na extremidade distal, além 

disso, o corpo da bolsa é fusiforme e o signo alongado.    

Material examinado: PERU: M.[adre] de Dios, Parque Manu, Pakitza, 

340 m, 11°55’48”S 71°15’18”W, 25.ix.1991 (O. Mielke), 1 ♂ (DZUP); BRASIL: 

Amapá, Serra do Navio, 29.ii.1964 (Mielke), 1 ♂ (MNRJ); Amazonas, Anori, 

Costa Anori, 30.xi.2006 (F.F. Xavier Filho & T.W.S. Monteiro), lençol/luz 

mista/BLB, 1 ♂ (INPA); Beruri, Rio Purus, 03°56'62"S/61°21'02"W, 7-8.x.2002 

(Felipe Xavier & Barbosa, U.C.), Armadilha de luz mista,  1 ♂ (INPA); Manaus, 

Mini-campus, vi.1999 (Silva N.M.), 1 ♂ (FCA); idem, AM-010 km 50, Ramal 

Sítio Vó Leuda, 02º44'13"S/59º54'32"W, 11-12.i.2005 (G.M. Lourido, F.F. 

Xavier Filho e R.M. Lourido), 6 ♂ e 5 ♀ (INPA); idem, 7-8.ii.2005, 10 ♂ e 5 ♀ 

(INPA); idem, 2-3.viii.2005, 5 ♂ e 4 ♀ (INPA); Pará, [sem localidade], 21.ii.1987, 

1 ♂ (MPEG); Serra Norte, coleta noturna, 4.xi.1985, 1 ♂ (MPEG); Belém, 
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Utinga, 21.viii.1927, Coll. [Coleção] E.[duardo] May, n° 90/175, 1 ♂ (MNRJ); 

idem, viii.1927, n° 90/176, 1 ♀ (MNRJ); idem, 21.ii.1927, Coll. [Coleção] 

E.[duardo]  May, n⁰ 90/178, 1 ♀ (MNRJ); idem, 19.vii.1936 (Almeida), 1 ♂ 

(DZUP);  [sem localidade] ix.1927, [Coleção] E.[duardo] May, n⁰ 90/177, 1 ♂ 

(MNRJ); Bujara, Rio Guamá, 25.vii.2002 (A. Moser), 1 ♂ (CLAM); Colares, 10 

m, 19.vii.2007 (Mielke & Casagrande),  1 ♂ (DZUP); 27 km de Santa Isabel, 50 

m, 21.vi.2007 (Mielke & Casagrande), 1 ♀ (DZUP); Alça viária km 18, 50 m, 

20.vii.2007 (Mielke & Casagrande), 2 ♂ (DZUP); Antônio de Tauá, 22.vii.2007 

(C. Mielke), 1 ♀ (DZUP); Vizéu, Estrada Pará–Maranhão, km 86, 19.iii.1964 

(Mielke), 1 ♀ (MNRJ); Coleção Julio ARP nº 77/882, P[onte]. Nova, Xingu, 1 ♀ 

(MNRJ); Coleção Julio Arp nº 77/883 [sem localidade], 1 ♀ (MNRJ); Rondônia, 

Cacaulândia, 140 m, xi.1991 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); idem, xi.1994 (V.O. 

Becker), 1 ♀ (VOB); idem, 8-19.xi.1994 (O. Mielke), 2 ♀ (OM). 

 

Macrosoma sp. n. 1 

(Figs. 23e-h, 45a-f, 89) 

Diagnose: Asas anteriores do macho com leve concavidade entre as 

veias CuA1 e CuA2; genitália masculina com valvas subelípticas,  sáculo com 

dobra em semicírculo, fultura inferior com rugosidade no terço posterior e 

depressão em V na margem posterior; genitália feminina com duto da bolsa 

abrindo-se gradativamente em direção ao corpo da bolsa copuladora, este 

fusiforme e com signo seis vezes mais longo que largo. 

Descrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 26,33 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho escura entre os alvéolos antenais; frontoclípeo 

retangular, branco com faixa em delta castanho-clara na região mediana. 

Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral externa castanho 

escura; flagelômeros prismáticos, escamas dorsais brancas. Olhos compostos 

com margem interna convexa e reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alongados; artículo basal branco com pequena faixa castanho 

escura na região mediana; artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-
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escuro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo em 

comprimento.  

Tórax com face dorsal branca com escamas levemente acinzentadas na 

base das tégulas; face ventral branca. Tégulas curtas, subtriangulares, com 

margem posterior arredondada. Asas anteriores subtriangulares, com ápice 

retilíneo, margem externa com leve concavidade entre CuA1 e CuA2; face 

dorsal branca com mancha escura em forma de contorno irregular disposta na 

região anterior e mediana da asa, numerosas manchas, variando entre tons de 

cinza-claro e escuro, concentradas ao longo das margens costal e externa; 

destaca-se um pequeno ponto preto sobre a veia M1; face ventral semelhante à 

dorsal. Venação semelhante à descrita para o gênero. Asas posteriores com 

forma e venação semelhantes às descritas para o gênero. Coloração da face 

dorsal branca com manchas cinza dispersas ao longo das asas, estando mais 

concentradas próximo à margem do torno; face ventral com manchas mais 

evidentes. Pernas protorácicas brancas com estreitas manchas castanho-

claras nas articulações do fêmur com a tíbia e do basitarso com o distitarso, 

além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso.  Pernas 

mesotorácicas brancas com mancha castanho escura na articulação da tíbia 

com o basitarso, esporões apicais com metade basal castanho escura e distal 

branca, com esporão interno menor que o externo. Pernas metatorácicas 

inteiramente brancas e de comprimento semelhante às mesotorácicas, porém 

com dois pares de esporões, um apical e outro subapical.  

Abdome branco com manchas subtrapezoidais de coloração castanho 

escura na região médio-proximal dos tergo I a VIII. 

Genitália masculina com unco simples, afilado, extremidade posterior 

descendente, com projeção anterior ao ápice das valvas. Tubo anal 

membranoso com microdentículos. Tegume com margem proximal retilínea, 

não projetada anteriormente. Gnato reduzido, com esclerotização semelhante 

ao restante da cápsula genital, parte ventral com superfície lisa e não projetada 

posteriormente. Fultura superior ausente. Fultura inferior alongada, margem 

anterior convexa e posterior com reentrância mediana. Saco com projeção 

anterior, em vista ventral mais larga que longa. Valvas subelípticas, 

densamente cerdosas, margem dorso distal com projeção provida de espinhos; 

sáculo com dobra em semicírculo; margem costal levemente côncava na base. 
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Edeago com porção proximal curvada, desprovido de espinhos, mais curto que 

as valvas. Vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 30,58 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: olhos compostos com margem interna retilínea, sem 

concavidades entre as veias CuA1 e CuA2 e na margem interna; asas 

anteriores e posteriores com menor número de manchas; pernas protorácicas 

com pequenas manchas castanho-escuras nas articulações dos tarsos; pernas 

meso e metatorácicas brancas, castanho-escuro na face anterior das tíbias e 

dos tarsos. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas e, em vista posterior, com extremidades dorsais 

arredondadas. Apófises anteriores subiguais às posteriores, com extremidades 

retas. Lamela antevaginal formando uma estreita placa contornando 

anteriormente o óstio, este de forma ovalada. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa, sendo mais estreito que 

este. Antro sem esclerotização. Duto da bolsa inteiramente membranoso, 

alargando-se gradativamente em direção ao corpo da bolsa e de comprimento 

subigual a esta. Corpo da bolsa copuladora fusiforme, com signo denticulado 

alongado, seis vezes mais longo do que largo e localizado medianamente na 

porção dorsal.  

Biologia: Janzen e Hallwachs (2009) registraram lagartas desta espécie 

em Theobroma angustifolium Mocino & Sesse ex DC e Theobroma bicolor 

Humb. & Bonpl. na Costa Rica, tratada como M. tipulata. 

Registros geográficos: Costa Rica, nas províncias de Puntarenas e 

Alajuela.   

Registro sazonal: Fevereiro e abril. 

Comentários:  Macrosoma sp. n. 1 assemelha-se a M. tipulata pelo 

padrão geral de coloração e aspecto geral das genitálias masculina e feminina. 

Difere pela faixa em delta no frontoclípeo, mais estreita nesta espécie; asas 

anteriores do macho com uma leve concavidade entre as veias CuA1 e CuA2; 

pequeno ponto preto sobre M1, enquanto em M. tipulata está sobre M2; valvas 

com sáculo desenvolvido e concavidade na margem costal; fultura inferior 

rugosa com depressão em V na margem posterior e projeção anterior do saco 

convexa; genitália feminina com duto da bolsa copuladora alargando-se 

http://www.search.com/reference/Malvaceae
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gradativamente em direção ao corpo e com inserção na porção posterior, bolsa 

copuladora fusiforme e signo alongado. Em M. tipulata o duto da bolsa tem 

largura uniforme e a inserção no corpo da bolsa é dorsal; o corpo da bolsa 

copuladora é losangular e o signo subtriangular. 

Material tipo: Holótipo ♂, Rancho Quemado, Penin-/sula de Osa, 

200m. Prov./ Puntarenas. COSTA RICA./F. Quesada Feb 1992./ L-S-292500, 

511000; COSTA RICA/INBIO CRI000/334572 (INBio). 

Alótipo ♀, Sector Colonia Palmareña, Prov./ Alaju. COSTA RICA, 700 

m. 3-22 ABR/ 1995. E. Fletes, L_N_ 245900-475900/ #4770; COSTA 

RICA/INBIO CRI002/247497 (INBio). 

 

Hedyle Guenée, 1857 gen. rev. 

Espécie-tipo: Hedyle heliconiaria Guenée, 1857, por monotipia. 

Hedyle Guenée, 1857: 521; Walker, 1862: 1463 (chave, diagnose); Druce 1893: 

179; Warren, 1894: 375; Prout, 1910, 108; Prout, 1932: 17; Scoble 1986: 253, 

254 (Sinônimo de Macrosoma); 1990a: 113; 1990b: 123; 1998: 5. 

Redescrição 

Cabeça com antenas bipectinadas em ambos os sexos. Olhos 

compostos ventralmente retilíneos e dorsalmente emarginados, exceto em H. 

albipannosa. Palpos labiais curtos, não alcançando a metade superior do 

frontoclípeo. 

Cérvix com escamas cinza-escuro. 

Tórax com tégulas alongadas com margem posterior convexa. 

Asas anteriores alongadas, célula discal cerca de 2/3 do comprimento 

da asa; asas com padrão de coloração acinzentado com áreas de escamas 

semitransparentes em ambas, mancha subapical subtriangular branca em 

ambos os sexos. 

Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração predominantemente 

cinza, com nuances brancas e pequenas manchas escuras dispersas ao longo 

da margem interna; célula discal mais longa que a margem distal; veia R1 e Sc 

fundidas na base; Sc+R1, próximo a base, próxima de Rs; tronco cubital sem 

modificações; CuA1 bifurcando-se próximo de M3; CuA2 originada na metade da 

célula discal.  
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Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas, brancas com 

estreitas manchas cinzentas em faixas na face anterior do basitarso; epífises 

alongadas, variando de marrom a amarelo-pálido; comprimento do fêmur 

subigual ao da tíbia e tarsos juntos; distitarso e basitarso de comprimento 

subigual; garras tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, ocultadas por 

cerdas originadas no distitarso; pincel de cerdas medianamente alongado.   

Abdome alongado com segmentos II a IV de comprimento subigual. 

Genitália masculina com valva dorso-distalmente convexa; vínculo 

largo com margem anterior côncava; edeago cilíndrico e mais curto que as 

valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa com microespículas.    

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas. Apófises anteriores retas, de 

comprimento subigual às posteriores. Lamela antevaginal sem dobra e 

torneando o antro ventralmente. Lamela pós-vaginal pouco esclerotizada. Antro 

correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade 

distal do duto da bolsa. 

Espécies incluídas: Hedyle heliconiaria Guenée, 1857, H. albipannosa 

Prout, 1916 H. semiermis Prout, 1932, H. pectinogyna (Scoble, 1990) comb. n.. 

Hedyle heliconiaria Guenée, 1857 comb. rev. 

(Figs. 12c, 15f, 16b, 17b, 22h, n, 24a-d, 46a-e, 90) 

Hedyle heliconiaria Guenée, 1857: 522. Localidade-tipo: GUIANA FRANCESA, 

Caiena ‘Cayenne’. Lectótipo ♀ (Nec ♂). BMNH [examinado]; Guenée, 1858: 1, 

pl. 1, fig. 12 (venação alar); Druce, 1893: 179; Warren, 1897: 418; Prout, 1910: 

108, fig. 18; 1916: 155, 156 (citação); 1932: 17, fig. 2b; Fletcher, 1979: 96. 

Hedyle heliconaria [sic] Walker, 1862: 1463; Warren, 1894: 375. 

Macrosoma heliconiaria; Scoble, 1986: 252, 255, 258- 261, 266, 276–278, 281, 

283, 284, figs. 1, 19 (exúvia pupal), 77, 83, 85, 100 (sistemática); Weintraub e 

Miller, 1987: 300; 1990a: 114, 117 (des. lectótipo, BMNH) (catálogo); 1990b: 

123, 124, 130-132, 140, 141, figs. 6, 48, 82, 86 (adulto d e genitália ♂ e ♀); 

Scoble e Aiello, 1990: 160 (citação); Aiello, 1992: 550, 551; Scoble, 1992: 7, 13, 

26; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); 

Scoble, 1998: 5 (catálogo); Yack e Fullard, 1999: 265; Fullard, 2000: 2299; 
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Fullard et al., 2000: 963; Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 4, fig. 2 (lista); Krenn e 

Mühlberger, 2002: 370, 372, 376, fig. 16 (anatomia da probóscide); Pastrana, 

2004: 217; Yack et al., 2007a: 577-583, 585-587, 589, figs. 1 (adulto ♂), 2 a-c 

(estrutura de acoplamento), d (câmara timpânica posterior, vista dorsal), 3 

(detalhes do órgão timpânico), 4 a-f (corte histológico da base da asa anterior), 

5 a-c (corte histológico do tímpano), fig. 8 (curvas de frequência auditiva), 9 a-d 

(detalhes do voo); Yack et al., 2007b: 11-21, figs. 1a (adulto ♂), 4 (detalhes 

olho composto), 5 (corte histológico do olho composto); Chacón e Montero, 

2007: prancha 87 (adultos ♀ e ♂); Lourido et al., 2008: 329-331 (lev. 

faunístico). 

Diagnose: Macho com basitarsos metatorácicos subtriangulares, 

genitália masculina com metade anterior do unco retangular e distal 

espatulada, valvas providas de projeção ventro-distal, como se fosse um ‘braço 

livre’; região mediana do gnato, em vista ventral, com expansões laterais 

bífidas; genitália feminina com corpo da bolsa copuladora com pequenas 

granulações.  

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 18,31 a 16,62 mm. 

Cabeça com vértice branco entremeado por um pequeno grupo de 

escamas metade basal branca e distal cinza-escuro; pós-gena com escamas 

brancas; frontoclípeo retangular, branco com larga faixa em delta cinza-escuro 

na região inferior. Antenas bipectinadas, escapo e pedicelo brancos com lateral 

externa cinza-escuro; flagelômeros com escamas dorsais brancas mescladas 

com cinza-claro até o décimo flagelômero e apenas cinza nos demais. Olhos 

compostos frontalmente retilíneos e dorsalmente emarginados. Palpos labiais 

não alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com 

pequena faixa castanho-clara alternada com uma estreita faixa branca na 

margem distal, artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa transversal 

branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-escuro com 

estreita faixa branca na margem proximal, visivelmente menor que o segundo.  

Tórax cinza-claro, base das tégulas brancas, estas por sua vez são 

alongadas com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas 

anteriores alongadas, com ápice retilíneo; margem interna levemente convexa; 

coloração cinza degradê, escurecendo em direção ao ápice, entremeada de 
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machas lineares brancas; área de escamas semitransparentes; mancha discal 

em forma de traço transversal; nuances brancas no torno; margem externa com 

pequenos grupos de escamas escuras alternadas ao final das veias; face 

ventral semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-se no ramo 

comum de R4 e R5, coincidindo com o ápice da célula discal. Asas posteriores 

com torno curvilíneo; microtríquias brancas de ápice preto ao longo das 

margens externa e interna; face ventral com manchas semelhantes à dorsal, 

porém mais clara. Veia R1 e Sc unidas desde a base; CuA1 bifurcando-se 

próximo a M3; CuA2 originada no meio da célula discal; área semitransparente 

ocupando longitudinalmente a metade da célula discal expandindo-se até 

1A+2A; célula discal de comprimento subigual à margem distal. Pernas 

protorácicas mais longas que as mesotorácicas; coxa e fêmur cerdosos, 

brancos com manchas cinza-escuro; tarsos com faixas alternadas escamas 

brancas e cinza-escuras; tíbia com tufo de cerdas originando-se no terço 

proximal, branco com ápice castanho-claro, cobrindo inteiramente o tarso; 

cerdas cinza dispostas sobre as epífises; tíbias e tarsos juntos em comprimento 

subigual ao fêmur; basitarso em comprimento subigual à tíbia; distitarso cerca 

de ¾ do basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas 

no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífises alongadas, apontadas, 

coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas 

brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, esporões apicais 

longos, o interno menor que o externo. Pernas metatorácicas de coloração 

semelhante às mesotorácicas, escova de cerdas amarelo-pálidas na face 

posterior do basitarso. 

Abdome com tergo I branco, tergos II a VIII cinza entremeados de 

escamas brancas; face ventral amarelo-pálido. 

Genitália masculina com unco simples, com metade basal sub-

retangular, levemente curvada, projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume 

levemente delimitado com o unco, margem anterior com uma profunda 

reentrância. Gnato fortemente esclerotizado, fusionado medianamente; 

elemento central em forma de uma placa ântero-posterior alongada, levemente 

curvada; expansões laterais proeminentes, projetadas ventralmente, paralelas 

entre si, bífidas com margem posterior serreada e superfície rugosa. Fultura 

superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior 



 

78 

 

cerca de 1/3 do comprimento das valvas, estreita e apontada. Valvas 

alongadas, com projeção ventro-distal, como se fosse um ‘braço livre’; sáculo 

subtriangular. Edeago mais curto que as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, 

desprovido de espinhos, mais esclerotizado no terço proximal; vesica 

membranosa com microdentículos.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 19,02 a 17,07 mm. Semelhante ao 

macho. 

Asas anteriores com ápice reto, escurecido, mancha subapical 

subtriangular branca.  

Genitália feminina sem dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de V com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, de 

comprimento subigual às posteriores. Lamela antevaginal sem dobra e 

torneando o antro ventralmente. Lamela pós-vaginal pouco esclerotizada. Óstio 

semicircular com borda anterior esclerotizada. Antro correspondendo a 1/4 do 

comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. 

Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa, 

sendo mais estreito que este. Duto da bolsa pouco mais curto que o corpo da 

bolsa, inteiramente membranoso. Corpo da bolsa fusiforme, com um signo 

denticulado, localizado dorsalmente na porção distal, três vezes mais longo 

que largo e denticulado.  

Biologia: Desconhecida, entretanto Scoble (1992) exibiu uma foto de 

dois espécimes adultos sobre um Martin-pescador-da-mata (Chloroceryle inda 

(Linnaeus, 1776)) alimentando-se durante a noite, na Costa Rica.  

Registros geográficos: Scoble (1990b) relatou H. heliconiaria como 

amplamente distribuída pela América do Sul, na Colômbia, Venezuela, Guiana 

Francesa, através do Brasil, na foz do Amazonas em Belém e do sul ao meio 

oeste do Peru. Aiello (1992) menciona sua ocorrência para o Panamá. Embora 

não mencionada por Scoble (1992) no levantamento das espécies de 

Hedylidae da Costa Rica, neste trabalho registra-se um espécime proveniente 

da província de Limón. Seu registro é ampliado também para o Equador 

(Napo), e no Brasil foram examinados espécimes provenientes dos estados de 

Roraima, Amazonas, Pará e Rondônia. Para H. semiermis o registro mais 
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setentrional é o México, e meridional o estado de Goiás, no centro-oeste 

brasileiro, com uma extensa área de simpatria para estas duas espécies. 

Registro sazonal: Todos os meses. 

Comentários: H. heliconiaria assemelha-se a H. albipannosa e H. 

semiermis quanto às antenas e o padrão geral de coloração. Distingue-se de H. 

albipannosa pelo tamanho consideravelmente maior e área semitransparente 

menos extensa, de H. semiermis pela mancha subapical degradê, com 

escurecimento do ápice, e de ambas pela escova de cerdas amarela pálidas na 

face posterior do basitarso. A genitália masculina difere dessas espécies pela 

forma espatulada do unco e pelas valvas com uma estreita projeção ventro-

distal. Na genitália feminina é caracterizada pela bolsa copuladora com signo 

alongado na porção posterior da bolsa, em forma de um colar.  

A semelhança com H. semiermis tem levado a erros de identificação 

(e.g.: Kendall, 1976). Druce (1893) tratou as diferenças entre essas duas 

espécies como variações, no entanto, nenhuma genitália foi examinada pelo 

autor. Guenée (1857) e Prout (1910) se referem à expansão do tegumento dos 

basitarsos metatorácicos como uma característica de H. heliconiaria, porém 

esta condição é exclusiva de H. semiermis.    

Material tipo examinado: Lectótipo ♀, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Lectotype; Ex. Museo/Ach. Guenée; Ex Typicalibus/ 

Speciminibus; Ex. Oberthür Coll./Brit.Mus.1927-3; Heliconiaria/ Gn. Cayenne; 

MS designou lectotype. 

Material examinado: COSTA RICA: Limón, Pococí, Finca Bque, 

Lluvioso, 300 m, L-N-551770, 241740, 26-29.ix.2000 (H. Méndez), 1 ♀ (INBio); 

EQUADOR: Napo, Misahualli, 450 m, xii.1992 (V.O. Becker), 3 ♂ (VOB); 

BRASIL: Roraima, Ilha de Maracá, xi-xii.1987 (F.P. Benton), 1 ♂ (INPA); 

Amazonas, Tabatinga, [Comunidade] Bispo, 04º12'32"S/69º54'54W, 6.ix.2005 

(J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), Malaise, 1 ♂ (INPA); Benjamin Constant, Rio 

Javary, x.1942 (B.Pohl), 1 ♂ e 2 ♀ (MZUSP); idem, xi.1942, 2 ♂ (MZUSP); 

Presidente Figueiredo, AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 

02º00'55"S/59º49'40"W, 30-31.vii.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho & 

R.J.P. Machado), Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 1 ♀ (INPA); idem, 1-

2.viii.2005, Lençol/Vapor de mercúrio, 1 ♀ (INPA); Borba, Rio Madeira, vii.1943 

(B. Pohl), 1 ♂ (MZUSP); Manaus, ZF-2; km 14, torre 40 m, 
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2°35'21"S/60°06'55"W, 18-19.ii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, 

F.F. Xavier Filho & A. Silva Filho), Luz mista de mercúrio, Luz negra BL e BLB, 

1 ♀ (INPA); idem, 18-19.v.2004 (J.A. Rafael,  S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, 

A. Silva Filho & F. Baccaro), 1 ♂ (INPA); Pará, Alça viária km 18, 50 m, 

20.vii.2007 (Mielke & Casagrande), 1 ♀ (DZUP); Castanhal, 

0°42'02"S/52°04'09"W, 4.v.2005 (J. Hawes), 1 ♂ (INPA); Rondônia, Jaru, 250 

m, 16˚27’S - 62˚28’W, 4-12.ix.1977 (Gifford & Negrett), 1 ♂ (VOB); 

Cacaulândia, 140 m, xi.1991 (V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); idem, 15-18.x.1993 

(V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, 26-30.v.1998 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Candeias do Jamari, Rio Preto, 27-31.viii.1997 (Furtado & Moser), 1 ♂ (CLAM). 

 

Hedyle albipannosa Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs. 24e-h, 47a-e, 90) 

Hedyle albipannosa Prout, 1916: 155 Localidade-tipo: PERU: ‘Huacabamba, 

Cerro de Pasco, 6000-10000 ft.’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 

17, fig. 2c (adulto, vista dorsal). 

Macrosoma albipannosa; Scoble, 1990a: 114, 117 (catálogo); 1990b: 123, 124, 

130- 132, 142, 143, figs. 8, 50, 88, 92 (adulto dorsal e genitália ♂ e ♀); 1992: 

12; 1998: 5 (catálogo); Lamas & Grados, 1997: 108 (lista). 

Diagnose: Olhos compostos sem reentrância na altura dos alvéolos 

antenais, asas anteriores e posteriores com extensas áreas semitransparentes 

na região mediana, mancha subapical alcançando M2, genitália masculina com 

margem anterior do tegume com projeção mediana, projeção anterior do saco 

apontada e sinuosa. 

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 21,54 a 22,85 mm. 

Cabeça com vértice branco entremeado por um grupo de escamas 

cinza-escuro formando um delta; frontoclípeo sub-retangular, castanho-claro 

com duas estreitas faixas brancas nas margens superior e inferior. Antenas 

com pectinas providas de macro sensilas de ambos os lados; escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho-clara; flagelo com escamas 

dorsais castanho-claras. Olhos compostos com margem interna reta, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a 
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metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa 

castanho-clara alternada com uma estreita faixa branca na margem distal, 

artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa transversal branca nas 

margens proximal e distal; artículo distal castanho-escuro com estreita faixa 

branca na margem proximal, visivelmente menor que o mediano.  

Tórax com face dorsal branca, protórax e base das tégulas castanho-

escuras. Tégulas alongadas com margem posterior arredondada; face ventral 

branca. Asas anteriores alongadas, área apical com margem entre R4 e M1 

retilínea, margem externa convexa, margem interna retilínea; face dorsal 

predominantemente cinza com nuances brancas dispersas, extensa área 

semitransparente na região mediana, ocupando longitudinalmente metade da 

célula discal e prolongando-se a 2/3 da célula CuA1, mancha apical degradê, 

escurecendo em direção ao ápice e com tons de castanho-claro, mancha 

subapical triangular branca, originando-se desde a margem costal até a veia 

M2; célula discal com cerca de 2/3 do comprimento da asa; R3 originando-se na 

célula discal; face ventral semelhante a dorsal. Asas posteriores com torno 

curvilíneo, coloração predominantemente cinza, com nuances brancas e 

pequenas manchas escuras dispersas ao longo da margem interna; R1 e Sc 

fundidas desde a base; Sc+R1, próximo a base, próxima de Rs; CuA1 

bifurcando-se próximo de M3; CuA2 originada na metade da célula discal. 

Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Pernas protorácicas mais longas que 

as mesotorácicas, brancas com estreitas faixas cinzentas na face anterior do 

basitarso; epífise alongada, variando de marrom a amarelo-pálido; 

comprimento fêmur subigual ao da tíbia e tarso juntos; distitarso e basitarso de 

comprimento subigual; garras tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, 

ocultadas por cerdas originadas no distitarso; pincel de cerdas medianamente 

alongado. Pernas mesotorácicas brancas com manchas cinza no terço distal 

do fêmur e na metade distal da tíbia; esporões tibiais inteiramente castanho-

escuros. Pernas metatorácicas com padrão de coloração similar ao das 

mesotorácicas e com um par de esporões tibiais.  

Abdome alongado, com primeiro segmento branco, os demais são cinza 

entremeado de branco; face ventral amarelo-pálido. 

Genitália masculina com unco simples, mais longo que largo, metade 

proximal retangular e distal afilada, extremidade posterior curvada 
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ventralmente, projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem anterior sinuosa e projetada. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central, em vista ventral, estreito e, em vista lateral, 

curvado ventralmente, com superfície provida de estruturas espiniformes; 

expansões laterais proeminentes, projetadas ventralmente, paralelas entre si, 

coincidindo com a altura do elemento central, margem distal serreada, 

superfície rugosa. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. 

Saco com projeção anterior, em vista ventral, estreita e duas vezes mais longa 

que a distância entre os braços dorsais. Valvas subtriangulares, estreitas; face 

externa densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida de 

projeções, metade posterior interna com espinhos curtos; sáculo com dobra 

estreita e contínua. Edeago mais curto que as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos, um pouco mais esclerotizado no terço 

proximal; vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,30 a 22,31 mm. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, de 

comprimento subigual às posteriores. Lamela antevaginal sem dobra, 

torneando o antro, em forma de fenda. Óstio semicircular; Lamela pós-vaginal 

pouco esclerotizada. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da 

bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa, sendo mais estreito que 

este outro. Duto da bolsa pouco mais curto que o corpo da bolsa, inteiramente 

membranoso. Corpo da bolsa fusiforme, sem signo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Equador (Morona Santiago, Intas) e Peru 

(Pasco), no lado oriental dos Andes. 

Registro sazonal: Novembro e dezembro. 

Comentários: H. albipannosa assemelha-se a H. semiermis pelo padrão 

geral de coloração e aspecto geral da genitália masculina. Diferindo pelo 

tamanho, consideravelmente maior, área semitransparente mais ampla tanto 

nas asas anteriores quanto nas posteriores, mancha subapical alcançando a 

veia M2, enquanto em H. semiermis e H. heliconiaria não ultrapassa M1, R3 
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originando-se na célula discal, basitarsos metatorácicos sem modificações, 

genitália masculina com projeção do unco anterior ao ápice das valvas, estas 

com sáculo formando uma dobra estreita e contínua. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Huancabamba/ Cerro de Pasco/(E. Boettger); 

Rothschild Bequest/ 1939-1; Hedyle/ albipannosa/♂ Prout/ Type. 

Material examinado: EQUADOR: [Morona Santiago], Plan mil, 

29.iv.1995 (F. Piñas), 1♂ (BEAEP). Intas, [sem data] (Buckley), 1 ♀ (BMNH). 

PERU: [Pasco], Huancabamba, Cerro de Pasco, 6-10000 ft., [sem data] 

(Boettger), 1 ♀ (BMNH). 

 

Hedyle semiermis Prout, 1932 comb. rev. 

(Figs. 20d, 22f, o, 25a-d, 48a-f, 90) 

Hedyle semiermis Prout, 1932: 17, fig. 2b. Localidade-tipo: “Panamá”. Holótipo 

♂, BMNH [examinado]. 

Hedyle inermis Prout, 1932: 17. Localidade-tipo: Santa Cruz./ Bolívia 1926/(J. 

Steinbach). Holótipo ♂, BMNH [examinado]. 

Hedyle heliconiaria; Kendall, 1976: 267-270, fig. 5-15 (adulto, venação alar, 

larva e pupa) (erro de identificação). 

Macrosoma heliconiaria; Scoble, 1986: 259 (larva, pupa e planta alimento). 

Macrosoma inermis; Scoble, 1986: 261 (taxonomia). 

Macrosoma semiermis; Scoble, 1986: 261, 270, 272, 274, 275, 277, figs. 25, 

52, 58, 66, 69, 78 (sistemática e filogenia); 1990a: 116, 117 (catálogo); 1990b: 

121, 122, 123, 124, 130, 131, figs. 1-3, 7, 49, 83, 87; 1992: 2, 3, 4, 7, 8, 14, 18, 

25, 26, figs. 1-3, 8, 26, 40, 44; 1995: 46, fig. 50 (epífise), 107, figs. 109, 110 

(ovo), 303 (taxonomia); 1998: 4, 6, fig. 11 (catálogo); Scoble e Aiello, 1990: 

160-163, figs. 1-3 (adulto, larva e pupa), 4, 5 (ovo) (sistemática); Aiello, 1992: 

549-553, figs. 34.1, 34.2-34.5; Weller e Pashley, 1995: 236 (citação); Lamas e 

Grados, 1997: 108 (lista); Lourido et al., 2007: 102, 103 (citação); Chacón e 

Montero, 2007: prancha 88 (adultos ♀ e ♂); Yack et al., 2007: 578, 580, 581, 

585. 

Diagnose: Asas anteriores com mancha apical definida, machos com 

basitarsos metatorácicos subtriangulares.  
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Redescrição 

Macho: comprimento da asa anterior 18,23 a 17,20 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza-escuro; frontoclípeo retangular, cinza mesclado com 

branco com estreitas faixas de escamas brancas nas margens superior e 

inferior. Antenas bipectinadas, escapo e pedicelo brancos com lateral externa 

cinza-escura; flagelômeros com escamas dorsais castanho-escuras. Olhos 

compostos com margem interna retilínea, com reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a metade superior do 

frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa castanho-clara alternada 

com uma estreita faixa branca na margem distal, artículo mediano castanho-

escuro com estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; 

artículo distal castanho-escuro com estreita faixa branca na margem proximal, 

visivelmente menor que o segundo.  

Tórax revestido por escamas cinza-acastanhado, entremeadas de 

escamas brancas. Tégulas alongadas com margem posterior arredondada; 

face ventral branca. Asas anteriores alongadas, com ápice retilíneo; margem 

interna retilínea; coloração cinza com mancha apical com contorno definido, 

cinza-escuro entremeado de manchas lineares brancas, margem externa com 

pequenos grupos de escamas escuras alternadas com branco na base das 

veias; face ventral semelhante à dorsal, porém mais clara. Veia R3 originando-

se no ramo comum de R4 e R5 coincidindo com o ápice da célula discal. Área 

de escamas semitransparentes reduzida; nuances brancas distribuídas ao 

longo da margem costal e do torno. Asas posteriores com torno curvilíneo; 

região mediana com extensa área de escamas brancas; microtríquias brancas 

com ápice negro ao longo das margens externa e interna; face ventral 

semelhante à dorsal, porém mais clara. Célula discal subigual à margem distal; 

R1 e Sc unidas desde a base; CuA1 bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada 

na metade da célula discal. Pernas protorácicas mais longas que as 

mesotorácicas; coxa e fêmur cerdosos, brancos com mesclas cinza-escuro; 

tarsos brancos alternado com escamas cinza-escuro; tíbia com tufo de cerdas 

médias, brancas com ápice castanho-claro, originando-se no terço proximal; 

cerdas cinza dispostas sobre as epífises; tíbia e tarso juntos de comprimento 

subigual ao fêmur; basitarso subigual à tíbia; distitarso cerca de ¾ do 
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comprimento do basitarso; garras tarsais simétricas, ocultas por cerdas 

originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífises alongadas, 

apontadas, com coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos; 

esporões apicais longos, com o interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas semelhantes às mesotorácicas, exceto pela expansão do 

tegumento da face interna do basitarso, em forma subtriangular, com escova 

de cerdas amarelo-pálidas. 

Abdome com tergo I branco e os demais cinza entremeado com 

escamas brancas; face ventral amarela pálida. 

Genitália masculina com unco simples, mais longo que largo, metade 

proximal retangular e distal afilada, extremidade posterior curvada 

ventralmente, projeção coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem anterior sinuosa e projetada anteriormente. 

Gnato fortemente esclerotizado, parte central, em vista ventral, estreito e em 

vista lateral expandido, com projeções espiniformes; expansões laterais 

proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, com margem 

posterior crenulada e superfície rugosa. Fultura superior ausente. Fultura 

inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior estreita, igual a 2/3 do 

comprimento das valvas. Valvas subtriangulares, terço apical interno 

proeminente e bilobado, face externa densamente cerdosa, metade posterior 

com espinhos curtos; sáculo subtriangular. Edeago mais curto que as valvas, 

cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de espinhos, um pouco mais 

esclerotizado no terço proximal; vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 16,60 a 19,31 mm. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, extremidades dorsais 

apontadas. Apófises anteriores retas, de comprimento subigual as posteriores. 

Lamela antevaginal sem dobra e torneando o antro ventralmente. Lamela pós-

vaginal pouco esclerotizada. Óstio semicircular com borda anterior 

esclerotizada. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, 

em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa, sendo mais estreito que 
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este. Duto da bolsa pouco mais curto que o corpo da bolsa, inteiramente 

membranoso. Corpo da bolsa fusiforme, sem signo.  

Biologia: Kendall (1976) foi o primeiro a relatar aspectos da biologia de 

um hedílideo. Segundo o autor, larvas de H. heliconiaria foram coletadas 

alimentando-se das folhagens de Buetineria aculiata (sic), no Rancho Pico de 

Oro em Taumalipas, México. Mais tarde, Aiello e Scoble (1990) verificaram 

tratar-se de M. semiermis, encontrada alimentando-se de Byttneria aculeata 

(Sterculiacea) no Panamá (Aiello e Scoble, 1990; Aiello, 1992) e em Luhea 

seemannii (Malpighiaceae) na Costa Rica (Scoble, 1992).  

Os ovos de H. semiermis são mais alongados e estreitos que os de M. 

tipulatas. Segundo Aiello (1992), estes são encontrados isolados, posicionados 

na borda da folha, geralmente no terço apical. A autora menciona que os ovos 

encontrados estavam manchados com vermelho escuro, eclodindo de 4 a 6 

dias. Aiello (1992) estimou o tempo de desenvolvimento, de ovo a adulto, em 

seis semanas. 

As larvas são dorso-ventralmente achatadas, possuem cerdas dispostas 

lateralmente por toda extensão do corpo, escolos cefálicos pretos, achatados 

no ápice. O primeiro ínstar é desprovido de escolos cefálicos, surgindo apenas 

nos ínstares subsequentes, durando de 4 a 6 dias; o segundo de 4 a 5; o 

terceiro de 3 a 6; o quarto de 5 a 7; e o quinto e último de 8 a 10 dias.  

A pupa é verde, dorso-ventralmente comprimida e disposta na face 

adaxial das folhas. O período de pupação dura de 10 a 11 dias. 

Registros geográficos: Do México, extremo da América Central, em 

direção a Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Peru (San Martin); Costa 

Rica (Puntarenas, Limón e Guanacaste), Brasil (Amazonas, Roraima, Goiás). 

Para H. heliconiaria o registro mais setentrional é a Costa Rica (registro novo), 

e meridional o estado de Rondônia, oeste do Brasil, com uma extensa área de 

simpatria entre estas duas espécies. 

Registro sazonal: Todos os meses. 

Comentários: Assemelha-se a H. heliconiaria e H. albipannosa pelas 

antenas bipectinadas e padrão geral de coloração das asas. Difere de ambas 

pelas asas anteriores com mancha apical definida, asas posteriores com 

extensas áreas de escamas brancas na região mediana, R3 originando-se no 

ramo comum de R4 e R5 coincidindo com o ápice da célula discal, basitarsos 
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metatorácicos com expansão do tegumento. A genitália masculina tem aspecto 

semelhante à de H. albipannosa, difere pela projeção posterior do unco 

coincidindo com o ápice das valvas e sáculo com dobra interna subtriangular. 

Material tipo: Holótipo de Hedyle semiermis Prout, 1932, depositado no 

BMNH, com as seguintes etiquetas: Holotype; Isthmus of/ Panamá/Nov.1907/ 

(Pemberton); Rothschild/Bequest/B.M 1939-I; Geometridae/genitalia slide/ N◦ 

12322.  

Holótipo de Hedyle inermis Prout, 1932, depositado no BMNH, com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Santa Cruz/ Bolívia 1926/(J. Steinbach); 

Rothschild/Bequest/B.M 1939-I; Abdomen guaranteed/L.B.P.; Hedyle inermis/♂ 

Prout/type; Geometridae/genitalia slide/ N◦.12330.   

Material examinado: COSTA RICA: PA [Puntarenas], Osa 50 m, 

20.x.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Lim[ón], Guápiles, 320 m, 25-28.ix.2000 

(V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); Lim[ón], [Reserva Biológica] Hitoy Cerere, 100 m, 

30.viii.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Gua[nacaste], Est.[ação] Pitilla, 700 m, 

18-19.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Nicoya, Est. Barra Honda, 100 m, L-N- 

239180, 385400, 28.xi.2000, 1 ♂ (INBio); Est. Murciélago, 8 km SO. De 

Cuajiniquil, P.N. Guanacaste, 100 m, L-N-320300, 347200, 6-24.i.1994 (F.A. 

Quesada), 1 ♀ (INBio); Heredia, La Selva Biol. Sta. Puerto Viejo, de Sarapiqui, 

40 m, ii.1986 (M.M. Chavaria, A. Chacon), 1 ♂ (INBio);  PANAMÁ: Canal Ar, Ft 

Cobbe, k-1 Rd, (4.ix.1987 (A. Aiello), 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); BRASIL: Amazonas, 

Benjamin Constant, Rio Javary, x.1942  (B. Pohl), 1 ♂ (MZUSP); Roraima, Ilha 

de Maracá, xi-xii.1987 (F.P. Benton), 2 ♂ (INPA); Goiás [sem localidade], 7-

9.vii.1984 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB). 

 

Hedyle pectinogyna (Scoble, 1990) comb. n. 

(Fig. 90) 

Macrosoma pectinogyna Scoble, 1990a: 116, 117, 118, figs. 2, 4. Localidade-

tipo: EQUADOR: Loja, Celica. Holótipo ♀, AMNH [não examinado]; Scoble, 

1990b: 123, 124, 131, 142, 143, figs. 9, 89, 93; 1992: 14; 1998: 6 (catálogo); 

Lamas e Grados, 1997: 109 (lista). 

Diagnose: Antenas bipectinadas, asas anteriores com ápice 

emarginado. 
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Redescrição  

Macho: Desconhecido. 

Fêmea: Informações compiladas de Scoble (1990a; b). 

Asas anteriores alongadas, ápice emarginado, margem externa 

levemente côncava, área de escamas semitransparentes na região mediana, 

com mancha apical degradê, escurecendo no ápice, mancha subapical 

triangular branca.  Asas posteriores com área de escamas semitransparentes 

na região mediana, expandindo-se além da célula discal. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua. Papilas 

anais, em vista posterior, dorso-ventralmente curtas, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas de comprimento 

subigual às posteriores. Lamela antevaginal estreita, margeando o antro. Antro 

esclerotizado, em forma de funil, correspondendo a 1/5 do comprimento do 

duto da bolsa. Duto da bolsa inteiramente membranoso, mais curto que o 

corpo da bolsa, com duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade distal. 

Corpo da bolsa fusiforme, com pequena área de aspecto granuloso; signo 

ausente.  

Biologia: Desconhecida. 

Registro geográfico: Dados apenas do holótipo, Equador, na província 

de Loja. 

Registro sazonal: Agosto. 

Comentários: H. pectinogyna assemelha-se a H. heliconiaria pelo 

padrão geral de coloração das asas. Difere das demais espécies do gênero 

pelas asas anteriores com ápice emarginado. 

 

Phellinodes Guenée, 1857 gen. rev. 

Espécie-tipo: Phellinodes satellitiata Guenée, 1857, por monotipia. 

Phellinodes Walker, 1862: 1463 (chave), 1465 (diagnose); Druce 1893: 178; 

Warren, 1894: 376; Prout, 1910: 108, 111; 1932: 17; Scoble, 1986: 254; 1990a: 

114 (sinonímia); 1990b: 123 (sinonímia); 1998: 5 (catálogo); Lourido e Motta, 

2008:74 (citação).  

Venodes Guenée, 1857: 522. Espécie–tipo: Venodes napiaria Guenée, 1857, 

por monotipia. Walker, 1862: 1463 (chave), 1464 (diagnose); Prout, 1910: 108, 
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111; 1932: 20; Scoble, 1986: 254; 1990a: 114 (sinonímia); 1990b: 123 

(sinonímia); 1998: 5 (catálogo). 

Lasiopates Warren 1905. Espécie-tipo: Lasiopates hyacinthina Warren, 1905, 

por monotipia; Prout, 1910: 108, 109; 1932: 17; Scoble, 1986: 254 (sinônimo de 

Macrosoma); 1990a: 114 (sinonímia); 1990b: 123 (sinonímia); 1998: 5 

(catálogo).  

Hyphedyle; Warren, 1894: 375. Espécie–tipo: Hedyle rubedinaria Walker, 1862, 

por designação original; Prout, 1910: 111 (seção de Phellinodes); 1932: 17; 

Scoble, 1986: 254; 1990a: 113 (sinonímia); 1990b: 123 (sinonímia); 1998: 5 

(catálogo). 

 Redescrição 

Cabeça com frontoclípeo quadrangular, sub-retangular, subtriangular ou 

subtrapezoidal. As antenas podem ser filiformes, subdenteadas em machos de 

P. costilunata e P. lamellifera, ou bipectinadas em machos de P. napiaria. Os 

flagelômeros nas fêmeas de P. napiaria e P. subornata são cilíndricos e 

alongados diferindo das demais espécies, onde estes são prismáticos em sua 

maioria. 

 Asas anteriores subtriangulares, alongadas em P. hyacinthina e 

Phellinodes sp. n. 4. Formas e padrão de coloração variado, com ou sem áreas 

de escamas semitransparentes nas asas anteriores, posteriores ou em ambas. 

 Pernas protorácicas dos machos com distitarso cerca de 1/3 ou menos 

do basitarso. 

Genitália masculina com unco simples ou bífido, valvas, margem 

anterior e projeção anterior do tegume variando em dimensões e formas. O 

edeago é subigual ou mais longo que o comprimento das valvas. 

Genitália feminina de aspecto variado nas dimensões e forma, 

principalmente da lamela antevaginal, duto e corpo da bolsa copuladora, o 

signo pode estar ausente, mas quando presente é característico para cada 

espécie. 

Espécies incluídas: Phellinodes leucoplethes Prout, 1917, P. subornata 

Warren, 1904, P. albimacula (Warren, 1900), P. minutipuncta, Prout, 1916, P. 

coscoja Dognin, 1900, P. rubedinaria (Walker, 1862), P. amaculata (Scoble, 

1990) comb. n., P. leucophasiata Thierry-Mieg, 1904, P. albida (Schaus, 1901), 

Phellinodes sp. n. 2, Phellinodes sp. n. 3, P. ustrinaria (Herrich-Schäffer, 
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[1854]), P. napiaria (Guenée, 1857) comb. n., P. lamellifera Prout, 1916, P. 

leptosiata (Felder e Rogenhofer, 1875), P. stabilinota Prout, 1932, P. 

muscerdata Felder e Rogenhofer, 1875, P. costilunata Prout, 1916, P. albistria 

Prout, 1916, P. satellitiata Guenée, 1857, P. uniformis Warren, 1904, P. 

cascaria (Schaus, 1901), P. albifascia Warren, 1904, P. intermedia Dognin, 

1911c, P. bahiata Felder e Rogenhofer, 1875, P. majormacula (Lévêque, 2007) 

comb. n., P. lucivittata (Walker, [1863]), P. paularia (Schaus, 1901), P. klagesi 

Prout, 1916, P. nigrimacula Warren, 1897, P. interrupta Warren, 1904 sp. 

reval., P. cellulata Dognin, 1911a sp. reval., P. zikani Prout, 1932 sp. reval., P. 

conifera Warren, 1897, Phellinodes sp. n. 4, Phellinodes sp. n. 5, P. hedylaria 

Warren, 1894, Phellinodes sp. n. 6, P. hyacinthina (Warren, 1905) e 

Phellinodes sp. n. 7. 

 

Phellinodes leucoplethes Prout, 1917 comb. rev. 

(Figs. 12f, 25e-h, 49a-e, 90) 

Phellinodes leucoplethes Prout, 1917: 109, pl. 7 fig. 28 Localidade-tipo: 

EQUADOR, ‘E. Alpayacu, Rio Pastaza’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 

1932: 18 (redescrição), fig. 2d (adulto). 

Macrosoma leucoplethes; Scoble, 1986: 265 (sistemática); 1990a: 115 

(catálogo); 1990b: 128, 129, 136, 148, 149, 156, figs. 37, 71, 115, 119; Scoble, 

1992: 13 (sinonímia); 1998: 4, 6, fig. 4 (catálogo); Lamas e Grados, 1997: 109 

(lista). 

Diagnose: Asas anteriores com ápice recuado, levemente emarginado; 

margem externa convexa; margem interna retilínea; face dorsal branca com 

mancha sépia no terço anterior, formando um arco em direção ao torno, 

mancha subapical branca disposta entre a margem costal e M1, mancha distal 

branca sobre M2; macho com retináculo reduzido e frênulo desenvolvido; 

genitália masculina com depressão mediana na margem distal do gnato. 

Redescrição.  

Macho: Comprimento da asa anterior 14,18 a 17,21 mm. 

Cabeça com vértice inteiramente cinza-escuro; pós-gena com escamas 

brancas alternadas com escamas cinza-escuras; frontoclípeo sub-retangular 

com estrangulamento mediano, branco com larga faixa transversal cinza-
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escuro na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com 

lateral externa sépia; flagelômeros prismáticos, com escamas sépia. Olhos 

compostos com margem interna convexa, sem reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a metade superior do 

frontoclípeo; artículo basal inteiramente branco; artículo mediano sépia com 

estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

inteiramente castanho, visivelmente menor que o segundo.  

Tórax com face dorsal com escamas de coloração escura com duas 

faixas transversais brancas no pronoto; mesonoto branco exceto pelas duas 

manchas escuras dispostas lateralmente na parte anterior; face ventral branca. 

Tégula alongada, extremidade posterior arredondada, cerdas escuras na 

porção anterior e brancas na distal; face ventral branca. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice recuado, levemente emarginado; margem externa 

convexa; margem interna retilínea; face dorsal branca com mancha sépia no 

terço anterior, formando um arco em direção ao torno, mancha subapical 

branca disposta entre a margem costal e M1, mancha pós-discal branca sobre 

M2; R3 originando-se da célula discal; frênulo desenvolvido e retináculo 

reduzido; célula discal subigual à distal. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração branca com estreita faixa cinza-escura ao longo das 

margens interna e externa; veia R1 e Sc separadas na base; CuA1 bifurcando-

se próximo a M3; CuA2 originada na metade da célula discal. Pernas 

protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida de tufo 

de cerdas no terço proximal, possuem coloração branca com manchas 

castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do 

fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de 

quatro manchas estreita e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e 

tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; 

distitarso cerca de ¼ do comprimento do basitarso; garras tarsais alongadas, 

de comprimento equivalente à metade do distitarso, convergentes e curvadas; 

epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarela pálida. Pernas 

mesotorácicas mais longas que as pro- e metatorácicas, brancas com 

manchas castanho-escuras no terço distal do fêmur e nos dois terços distais da 

tíbia, esporões apicais castanho-escuros com ápice branco, com esporão 
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interno menor que o externo. Pernas metatorácicas de coloração semelhante 

às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome com face dorsal cinza entremeado com escamas brancas; face 

ventral branca. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, com extremidade 

posterior descendente, projeção posterior ao ápice das valvas. Tegume 

levemente delimitado com o unco, margem anterior sem projeção anterior. 

Gnato fortemente esclerotizado, parte ventral ântero-posterior alongada, com 

depressão ventral na margem distal, expansões laterais projetadas 

ventralmente, paralelas entre si, com superfície rugosa. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida. 

Valvas subtriangulares, largura igual a 1/3 do comprimento, ápice apontado; 

face externa densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida 

de projeções, metade posterior com espinhos curtos, sáculo alongado, costa 

sem dobra para face interna. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, 

levemente sinuoso, desprovido de espinhos; vesica membranosa com 

microdentículos.  

Fêmea: Comprimento da asa anterior 16,26 a 17,20 mm. Difere do 

macho pelos seguintes caracteres: antenas com flagelômeros cilíndricos e 

alongados, frontoclípeo sub-retangular, asas anteriores com margem entre R4 e 

M1 reta, e tergos VII e VIII de coloração amarelo-pálido com escamas brancas 

dispostas longitudinalmente. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de V, 

extremidades dorsais apontadas. Apófises anteriores retas, mais curtas que as 

posteriores. Lamela antevaginal formada por uma estreita placa transversal 

com dobra margeando o óstio ventralmente. Óstio circular. Antro 

correspondendo a 1/5 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do 

antro. Duto da bolsa inteiramente membranoso, de largura uniforme, cerca de 

duas vezes mais longo que o corpo da bolsa. Corpo da bolsa esférico, sem 

signo.  

Biologia: Desconhecida.  
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Registros geográficos: P. leucoplethes está restrita a parte oriental dos 

Andes equatorianos, em altitudes que variam de 570 a 1600 m, com registros 

para as províncias de Pastaza, Tungurahua, Morona Santiago e Sucumbíos, é 

provável que também ocorra no sudeste da Colômbia.  

Registro sazonal: Todos os meses. 

Comentários: O padrão de coloração de P. leucoplethes é único dentre 

as espécies de Hedylidae. Além disso, a forma geral do gnato, na genitália 

masculina, e o óstio, na genitália feminina, os diferem de qualquer outra 

espécie.  

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Alpayacu/Rio Pastaza/E. Ecuador/ 3600 feet/ 

M.G. Palmer; Rothschild Bequest/ B.M. 1939-1/Geometridae/genitália/slide n° 

12547. 

Material examinado: EQUADOR: Past[aza], Mera, 1300 m, xii.1992 

(V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Arajuno, 840 m, 4.iv.2008 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); 

Idem, Puyo, 1000 m, 9.viii.2001 (F. Piñas), 1 ♀ (FDPR); Tung[urahua], Rio 

Verde, 1500 m, 8.ii.2007 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); idem, 1600 m, 26.vi.1992 

(V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); idem, Río Topo, 1200 m, 11.x.2001 (F. Piñas), 1 ♀ 

(FDPR); idem, 1250 m, 21.iii.2007 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); idem, 1300 m, 

15.xi.2007 (F. Piñas) , 4 ♂ (FDPR); Sucumbíos,  Lumbaqui, Bon. [via Lumbaqui 

e La Bonita], 1200 m, 8.xi.2007 (F. Piñas), 2♂ (FDPR); 600 m, 9.xi.2007 (F. 

Piñas), 5 ♂♂ (FDPR);  Idem, 580 m, 8.viii.2007 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Idem, 

570 m, 5.i.2008 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Idem, 1000 m, 5.v.2000 (G. Onore), 2 

♂♂ (FDPR); Idem, 800 m, 20.ii.2007 (F. Piñas), 5 ♂♂ (FDPR); 875 m, 

13.vi.2007 (F. Piñas), 3 ♂♂ (FDPR); Napo, [El Chaco-El Reventador], 1400 m, 

10.v.1997 (F. Piñas), 11 ♂♂ (FDPR); Idem, 6.vi.1997 (F. Piñas), 1 ♂; Idem, Río 

Hollín, 1065 m, 6.ii.2008 (F. Piñas), 6 ♂♂ (FDPR); Idem, 100 m, 4.xii.1999 (G. 

Onore), 1 ♂ (FDPR); Idem, 18 km S Cerro Sumaco, 1000 m, 8.vii.1994 (Jan 

Hillman), 1♂ (FDPR); Idem, 900 m, 7.xii.1997 (G. Onore), 1♂ (FDPR); Idem, 

San Rafael, 1550 m, 31.x.1997 (F. Piñas), 2♂♂ (FDPR); Idem, 18.vi.1998, 1♂ 

(FDPR); Idem, 7.ix.1999, 1 ♂ (FDPR); Idem, 27.v.2000 (G. Onore), 1 ♂; Idem, 

Sumaco, Guag 1200 m, 9.i.2000 (C. Carrión), 1 ♂ (FDPR); Morona [Santiago], 

Cumandá, 1100 m, 2.vii.2003 (F. Piñas), 1 ♂. 
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Phellinodes subornata (Warren, 1904) comb. rev. 

(Figs. 15e, 21b, 26a-d, 50a-e, 91) 

Hyphedyle subornata Warren, 1904: 499. Localidade-tipo: PERU, ‘S. Domingo/ 

Carabaya/ 6000ft’. Holótipo ♂, BMNH [examinado].  

Phellinodes subornata; Prout, 1910: 111; Prout, 1932: 18, fig. 2d. 

Phellinodes desueta Prout, 1932: 18 fig. 2d. Localidade-tipo: COLÔMBIA, 

‘Pueblo Rico/ San Juan, Choco/Slopes of Colombia/5200 ft.’. Holótipo ♂, BMNH 

[examinado]. Scoble, 1986: 265; 1990a: 116 (des. lectótipo, BMNH). 

Macrosoma subornata; Scoble, 1986: 256, 265, 266, fig. 7; 1990a: 116 

(catálogo); 1990b: 128, 129, 136, 150, 151, 156, figs. 38, 72, 120, 124; 1992: 

14; 1998: 6 (catálogo); Lamas e Grados, 1997: 109 (lista); Rubio e Pésantez, 

1997: 56, 57 (lev. faunístico), fig. 170 (adulto); Piñas e Manzano, 2001: 1, 3, 5, 

fig. 15 (lista); Yack et al., 2007: 578, 581 (citação). 

 Diagnose: Asas anteriores com mancha subapical, subtrapezoidal e 

amarela clara; mancha distal cordiforme, branca, disposta entre R4 e M2, com 

pequeno ponto branco na bifurcação de R4 e R5.  

 Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 17,49 a 20,21 mm. 

Cabeça com vértice branco entremeado de um pequeno grupo de 

escamas metade basal branca e distal castanho-escuras; frontoclípeo sub-

retangular, sépia. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral 

externa sépia; flagelômeros prismáticos no macho e cilíndricos na fêmea, 

escamas dorsais brancas com ápice castanho-escuro. Olhos compostos com 

margem interna retilínea, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais não alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com faixa sépia na margem distal; artículo mediano sépia com estreita 

faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

inteiramente sépia, visivelmente menor que o segundo.  

Cérvix inteiramente castanho-escuro; tórax com tons de cinza e 

castanho-escuro com escamas brancas no mesonoto; face ventral branca. 

Tégulas, alongadas e com margem posterior convexa. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice recuado, ápice emarginado; margem externa 

convexa; margem interna retilínea; face dorsal predominantemente cinza-
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escuro, mancha apical sépia, expandindo-se ao longo da margem externa, 

mancha subapical, subtrapezoidal, amarela clara; mancha distal cordiforme, 

branca, disposta entre R4 e M2, com pequeno ponto branco na bifurcação de R4 

e R5; face ventral semelhante à dorsal, porém mais claras; R3 originando-se no 

ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal, comprimento 

subigual a margem distal. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração 

cinza com máculas lineares brancas e mais escuras das margens interna e 

externa; face ventral com metade anterior branca, e posterior cinza com 

nuances brancas. Veia R1 e Sc unidas desde a base; CuA1 bifurcando-se 

próximo a M3; CuA2 origina-se na metade da célula discal. Pernas 

protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida de tufo 

de cerdas no terço proximal, possuem coloração branca com manchas sépia 

dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, na articulação 

do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de quatro manchas estreita 

e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos 

que o fêmur; basitarso de comprimento mais longo que a tíbia; distitarso cerca 

de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente 

curvadas; epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-

pálido. Pernas mesotorácicas brancas com manchas castanho-escuras no 

terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais castanho-

escuros com ápice branco, esporão interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome com face dorsal cinza e face ventral branco-acinzentado. 

Genitália masculina com unco simples, tão longo quanto largo, 

subtriangular, descendente, com margem posterior convexa, projeção 

coincidindo com o ápice das valvas. Gnato fortemente esclerotizado, parte 

central cilíndrica e reduzida; expansões laterais proeminentes e projetadas 

ventralmente, paralelas entre si, com espinhos. Fultura superior ausente; 

Fultura inferior subtrapezoidal. Saco desenvolvido, com projeção anterior igual 

a ¼ do comprimento das valvas, anteriormente convexo. Valvas 

subtriangulares, largura igual a 1/3 do comprimento, com ápice levemente 

apontado; sáculo subtriangular; costa com pequena dobra subtriangular voltada 

para face interna, terço distal com espinhos. Edeago cilíndrico, tão longo 

quanto as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa.    
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Fêmea: Comprimento da asa anterior 19,36 mm. Difere do macho pelas 

antenas com flagelômeros cilíndricos.  

Genitália feminina sem dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, reduzidas. 

Lamela antevaginal com dobra margeando o óstio, formando um contorno 

subquadrangular. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da 

bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade distal do duto da bolsa. Duto da bolsa duas vezes 

mais longo que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso, de largura 

uniforme. Corpo da bolsa saculiforme, sem signo. 

 Biologia: Desconhecida. 

 Registros geográficos: Colômbia, Equador (Napo) e Peru (Junín, 

Cuzco, Puno), na parte oriental dos Andes. 

Registro sazonal: Abril e setembro. 

Comentários: O padrão de coloração de P. subornata é semelhante ao 

da fêmea de P. interrupta, difere pela mancha subapical cordiforme em P. 

subornata. Assemelha-se a P. amaculata e P. albimacula pelo aspecto geral 

das genitálias masculina e feminina.   

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; S. Domingo/ Carabaya/ 6000ft, IV.02/ End of wet 

seas/ (Ockenden); Rotschild Bequest/ B.M. 1939-1. 

Phellinodes desueta. Lectótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Lectotype; Pueblo Rico/ San Juan, Choco/Slopes of 

Colombia/5200 ft./Sept’09; abdômen/ guaranteed/ L.B.P.; Joicey Coll./ B.M. 

1931-444; ♂/ Geometridae/ genitália slide/ n° 13174. 

Material examinado: Equador: Napo, Cosanga-Tena, 1800 m, 

8.xi.1996 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Idem, 6.vi.1997, 1 ♂ (FDPR);  Idem, 

29.v.1998, 3 ♂♂ (FDPR); Idem, 6.xi.1999, 1 ♀ e 1 ♂ (FDPR); Idem, 

31.viii.2000, 3 ♂♂ (FDPR); PERU: Cusco, San Pedro, Vale Rio Consipata, 

1300-1600 m (Mielke), 3 ♂♂ (OM). 
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Phellinodes albimacula (Warren, 1900) comb. rev. 

(Figs. 26e-h, 51a-c, 91) 

Hyphedyle albimacula Warren, 1900: 124. Localidade-tipo: EQUADOR: 

‘Paramba’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]. 

Phellinodes albimacula Prout, 1910: 111e; Prout, 1932: 18 (taxonomia). 

Macrosoma albimacula; Scoble, 1990a: 114 (catálogo); 1990b: 128, 129, 136, 

155, 156; figs. 36, 70 (taxonomia); 1992: 12; 1998: 5 (catálogo); Lamas e 

Grados, 1997: 109 (lista); Piñas e Manzano, 2001: 1, 3, 5, fig. 16 (lista); Lourido 

e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose. Asas anteriores com mancha distal branca, orbicular com 

prolongamento para margem costal.  

Redescrição  

Macho: comprimento da asa anterior 18,24 a 19,88 mm. 

 Cabeça com vértice branco entremeado por um pequeno grupo de 

escamas metade basal branca e distal castanho-escuras; frontoclípeo sub-

retangular, branco com larga faixa em delta castanho escura. Antenas 

filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral externa castanho escura; 

flagelômeros prismáticos, escamas castanho-escuras. Olhos compostos com 

margem interna retilínea, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais não alcançando a metade superior do frontoclípeo; primeiro 

artículo com metade basal branca e distal castanho escura, segundo artículo 

castanho-escuro com estreita faixa transversal branca na margem distal; 

terceiro artículo castanho-escuro com estreita faixa branca na margem 

proximal, visivelmente mais curto que o segundo. 

Tórax com face dorsal branca, protórax e base das tégulas castanho-

escuros. Tégulas alongadas com margem posterior convexa; face ventral 

branca. Asas anteriores subtriangulares, ápice recuado, levemente 

emarginado, margem externa convexa, margem interna retilínea; face dorsal 

castanho-clara; mancha apical castanho escura expandindo-se para margem 

externa; mancha distal branca, orbicular com estreita projeção para margem 

costal, mas sem alcançá-la; face ventral semelhante à dorsal; célula discal de 

comprimento subigual à margem distal; R3 originando-se no ramo comum de R4 

e R5. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho-clara, com 
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castanho-escuro nas margens externa e interna; célula discal de comprimento 

subigual à margem distal; R1 e Sc fundidas na base; CuA2 originada na metade 

da célula discal, CuA1 próximo a M3. Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. 

Pernas protorácicas brancas com manchas castanho-claras longitudinalmente 

na face anterior da coxa e do fêmur, nas extremidades distais e proximais das 

tíbias e na face anterior dos tarsos, formando estreitas faixas transversais na 

parte proximal e mediana do basitarso e proximal do distitarso; epífise variando 

de marrom a amarelo-pálido; fêmur mais curto que a tíbia e o tarso juntos; 

basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de 1/3 do basitarso; garras 

tarsais visíveis, simétricas, alongadas e levemente curvadas. Pernas 

mesotorácicas mais longas que as protorácicas, brancas com manchas 

castanho-claras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, possui um 

par de esporões tibiais, estes inteiramente castanho-escuros. Pernas 

metatorácicas com padrão de coloração similar ao das mesotorácicas e com 

um par de esporões tibiais, porém mais curtas.  

Abdome face dorsal castanho escura e face ventral castanho-clara com 

esternos VII e VIII um pouco mais escuros. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, extremidade 

posterior convexa, descendente, com projeção coincidindo com o ápice das 

valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, com projeção anterior. 

Gnato fortemente esclerotizado, parte central cilíndrica e reduzida, expansões 

laterais proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, margem 

distal serreada, superfície com estruturas espiniformes. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida. 

Valvas subtriangulares, largura igual a 1/3 do comprimento, margem dorsal 

retilínea e ventral curvilínea, ápice apontado, face externa densamente 

cerdosa, face interna com margem costal desprovida de projeções, com 

espinhos curtos no terço distal; sáculo com dobra longa e contínua; costa com 

pequena dobra subtriangular. Edeago cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido 

de espinhos, tão longo quanto as valvas; não foi possível visualizar a vesica.    

Fêmea: Desconhecida. 

Registros geográficos: Equador (Pichincha) em altitudes 1800 m. 

Scoble (1990b) menciona que P. albimacula ocorre no ‘Peru Central (1630 m)’. 

Lama e Grados (1997), por outro lado, afirmam não ter encontrado nenhum 
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espécime do Peru na coleção do BMNH e que parece estar restrita ao Equador 

ocidental. 

Registro sazonal: Abril, maio, junho e setembro. 

Biologia: Desconhecida. 

Comentários: O macho de P. albimacula assemelha-se à fêmea de P. 

amaculata pelo padrão geral de coloração das asas, exceto pela tonalidade 

mais escura de P. amaculata e a forma da mancha distal. Embora tenha sido 

examinada apenas em vista lateral, genitália masculina de P. albimacula possui 

um padrão semelhante às genitálias de P. amaculata e P. subornata.   

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Paramba 3500’. IV.97/dry season/ (Rosenberg); 

Rothschild, Bequest, B.M. 1939-1; Hyphedyle/ albimacula/type ♂/Warr.; 

Geometridae/genitália slide/ n° 12325. 

Material examinado: EQUADOR: Pichincha, H.[acienda] S.[San] 

Ignácio, 1800 m, 25.iv.1998 (F. Piñas), 1 ♂ (BEAEP); idem, 15.vi.1996, 1 ♂ 

(BEAEP); idem, 27.v.1996 (C. Covell),  1 ♂ (BEAEP). 

 

Phellinodes minutipuncta Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs. 26g-h, 52a-c, 91) 

Phellinodes minutipuncta Prout, 1916: 157. Localidade-tipo: PERU, ‘La Oroya, 

Rio Inambari, Peru’. Lectótipo: ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 17, fig. 2c. 

Macrosoma minutipuncta; Scoble 1990a: 115 (des. lectótipo ♂, BMNH) 

(catálogo); 1990b: 128, 129, 136, 157, figs. 40, 74; Scoble, 992: 13, 24; 1998: 6 

(catálogo); Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 119 (lev. 

faunístico); Lourido e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose: Asas anteriores com mancha subapical expandindo-se para 

margem externa com um pequeno ponto distal entre R5 e M1; genitália 

masculina com elemento central do gnato reduzido, arredondado e de 

superfície lisa.   

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 22,11 a 22,14 mm. 

Cabeça com vértice branco entremeado por um pequeno grupo de 

escamas, metade basal branca e distal castanho-clara; frontoclípeo sub-
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retangular, castanho-claro. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com 

lateral externa castanho escura; flagelômeros prismáticos, escamas castanho-

escuras. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a metade superior 

do frontoclípeo; primeiro artículo com metade basal branca e distal castanho 

escura, segundo artículo castanho-escuro com estreita faixa transversal branca 

na margem distal; terceiro artículo castanho-escuro com estreita faixa branca 

na margem proximal, visivelmente mais curto que o segundo. 

Asas anteriores castanho-claras com mancha apical castanho-escura, 

expandindo-se ao longo da margem externa; mancha distal em forma de ponto 

entre R5 e M1; face ventral semelhante à dorsal; margem interna retilínea, 

margem externa côncava, com ápice projetado e emarginado; célula discal de 

comprimento subigual à margem distal; R3 originando-se do ramo comum de R4 

e R5. Asas posteriores castanho-claras com castanho-escuro ao longo da 

margem externa; face ventral semelhante à dorsal; torno curvilíneo, Sc+R1 

distante de Rs próximo à base; célula discal de comprimento subigual à 

margem distal; tronco cubital sem modificação; CuA1 bifurcando-se próximo de 

M3; CuA2 bifurcando-se na metade da célula discal. Pernas protorácicas 

menores que as mesotorácicas;   garras tarsais visíveis; tíbia e tarso juntos 

mais longos que o fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso 1/3 do 

basitarso; epífise variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com manchas castanho-claras no terço distal do fêmur 

e na metade distal da tíbia, possui um par de esporões tibiais, inteiramente 

castanho-escuros. Pernas metatorácicas semelhante às mesotorácicas, 

porém mais curtas.  

Abdome face dorsal castanho-claro com face ventral entremeada de 

escamas brancas. 

Genitália masculina com unco simples, extremidade posterior 

descendente, com projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, com projeção anterior. Gnato fortemente esclerotizado, 

fusionado medianamente, elemento central reduzido e projetado dorsalmente 

em relação às expansões laterais, estas com margem posterior serreada e de 

superfície ventral rugosa. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Saco desenvolvido, com projeção anterior igual a 1/3 do 
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comprimento das valvas, em vista lateral forma um ângulo reto com os braços 

do saco. Valvas subtriangulares, estreitas com margem costal curvilínea, com 

espinhos no terço distal; sáculo subtriangular. Edeago subcilíndrico, reto, tão 

longo quanto as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa, provida 

de microdentículos.    

    Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Peru (Cuzco e Puno). 

Registro sazonal: Setembro, novembro e dezembro. 

Comentários: Na descrição, Prout (1916) menciona uma fêmea 

proveniente de La Oroya, Rio Inambari, Peru, coletada juntamente com o 

macho designado como lectótipo. No entanto, a fêmea depositada no BMNH, 

juntamente com os machos da série-tipo, não corresponde à espécie descrita 

por Prout (op. cit.). Embora esta se assemelhe muito à P. muscerdata, 

necessita ainda ser melhor examinada. P. minutipuncta assemelha-se a P. 

rubedinaria, no padrão geral de coloração e forma das asas, difere pelo 

pequeno ponto branco, ausente em P. rubedinaria. A forma do gnato o 

distingue de qualquer outra espécie. 

Material tipo examinado: Lectótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Lectotype; La Oroya/ R. Inambari/ Peru, Set. 1904/ 3100 ft, 

dry seas./ (G. Ockenden); Rothschild e Bequest/ B.M. 1939-1; Phellinodes 

minutipuncta/ ♂ Prout/ type. 

Paralectótipos: 1 ♀: Lectotype; La Oroya/ R. Inambari/ Peru, Set. 1904/ 

3100 ft, dry seas./ (G. Ockenden); Rothschild e Bequest/ B.M. 1939-1; 

Phellinodes minutipuncta/ ♀ Prout/ type. 

- 7 ♂♂: La Oroya/ R. Inambari/Carabaya/ 3100 ft., XI.XII/1905 West 

seas/ (G.R. Ockenden); Rothschild Bequest/B.M. 1939-1. 

 

Phellinodes rubedinaria (Walker, 1862) comb. rev. 

(Figs.13c-d, 17c, 22l, 27a-d, 53a-e, 92) 

Hedyle rubedinaria Walker, 1862: 1464. Localidade-tipo: HONDURAS. Holótipo 

♂, BMNH [examinado]; Druce, 1893: 179 (citação); Warren, 1900: 125 

(citação). 
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 Phellinodes rubedinaria; Druce, 1893: 178 (taxonomia), tab. 58 fig. 9 (adulto); 

Prout, 1910: 111 (sistemática); Prout, 1932: 18 (redescrição), fig. 2c. 

Hyphedyle rubedinaria; Warren, 1894: 375; Fletcher, 1979: 105. 

Macrosoma rubedinaria; Scoble, 1986: 255, 263, 266, 279, 280, figs. 4, 30, 31, 

92, 94, 99; 1990a: 116 (catálogo); 1990b: 128, 129, 136, 150, 151, 157, 158, 

figs. 41, 75, 121, 125; 1992: 4, 14, 15, 24, figs. 20, 35, 55, 59; 1998: 4, 6, fig. 10 

(catálogo); Aiello, 1992: 551; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 

119; Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 5, fig. 9 (lista); Chacón e Montero, 2007: 

prancha 88 (adultos ♀ e ♂); Yack et al., 2007: 578, 581. 

Macrosoma rubidinarea [sic]; Yack et al., 2007b: 11, 13, 15. 

Diagnose: Asas anteriores com veias M2 e M3 sinuosas na metade 

basal. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 16,74 a 19,29 mm. 

Cabeça com vértice branco com grupo de escamas metade basal 

branca e distal castanho-clara; frontoclípeo sub-retangular, branco na metade 

superior e castanho-claro na inferior.  Antenas filiformes, escapo e pedicelo 

brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros prismáticos, com 

escamas dorsais castanho-claras. Olhos compostos com margem interna 

retilínea, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais 

alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com 

estreita faixa castanho-clara na região mediana, artículo mediano castanho-

claro com estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; 

artículo distal castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, 

subigual ao segundo em comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-

claras. Tórax com face dorsal branca com escamas castanho-claras na base 

das tégulas, sendo estas longas e com margem posterior arredondada; face 

ventral branca. Asas anteriores subtriangulares, com ápice projetado, 

emarginado; margem externa côncava; margem interna retilínea; face dorsal 

predominantemente castanho-clara, microtríquias brancas ao longo da margem 

externa, com algumas levemente escurecidas dispostas no fim das veias R4 a 

M1; mancha apical castanho escura expandindo-se para a margem externa, 

com nuances brancas na área apical; mancha discal em forma de um traço 
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transversal; face ventral semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-

se no ramo comum de R4 e R5, coincidindo com o ápice da célula discal, veias 

M2 e M3 com metade basal sinuosas; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. 

Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho-clara com 

castanho-escuro ao longo das margens interna e externa; veia R1 separada de 

Sc na base; CuA2 originada no meio da célula discal, CuA1 bifurcando-se 

próximo a M3. Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com 

tíbia desprovida de tufo de cerdas no terço proximal, possuem coloração 

branca com manchas castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face 

anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o 

basitarso, além de quatro manchas estreitas e transversais dispostas ao longo 

do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de 

comprimento mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento do 

basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente curvadas; 

epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas mais longas que as metatorácicas, brancas com manchas 

castanho-escuras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, esporões 

apicais castanho-escuros com ápice branco, com esporão interno menor que o 

externo. Pernas metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, 

porém mais curtas. 

Abdome face dorsal castanho-claro e face ventral amarelo-pálido. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, com metade distal estreita terminando em ponta, descendente, com 

projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o 

unco, margem anterior côncava e projetada anteriormente. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central arredondado, com superfície provida de 

pequenas projeções espiniformes e, em vista lateral, curvado ventralmente; 

expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, 

com margem posterior serreada e de superfície rugosa. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior 

relativamente larga, anteriormente convexa, igual a 1/3 do comprimento da 

valva. Valvas com margem ventral levemente convexa na região mediana e 

retilínea na dorsal, formando um dobra curvilínea para o ápice, formando uma 

projeção estreita e alongada; face externa densamente cerdosa; face interna 
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com espinhos curtos na metade distal; sáculo subtriangular; costa sem dobras 

para face interna. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos, terço proximal um pouco mais esclerotizado; 

vesica membranosa com microespículas.   

Fêmea: Comprimento da asa anterior 19,28 a 20,65 mm. Semelhante ao 

macho. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente alongadas, em vista posterior, em forma de V com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, de 

comprimento subiguais às posteriores. Lamela antevaginal formando uma 

estreita placa transversal, dobrada sobre o óstio, com contorno em V. Antro 

correspondendo a 1/10 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade 

proximal do antro. Duto da bolsa dez vezes mais longo que o corpo da bolsa, 

inteiramente membranoso. Corpo da bolsa esférico, com um signo denticulado, 

localizado dorsalmente na porção média do corpo da bolsa, é três vezes mais 

longo que largo, com dentículos espaçados.  

Biologia: Scoble (1992) registrou as larvas desta espécie em Hibiscus 

tiliaceus (Malvaceae), na Penísula de Osa, na Costa Rica. 

Registros geográficos: Cuba (Pinar Del Rio, Holguín e Santiago), 

Jamaica, México (Teapa en Tabasco), Honduras, Peru (Junín, Cuzco, Loreto, 

Madre de Dios) , Equador (Pichincha e Orellana), e Brasil (Pará, Maranhão e 

Rondônia). 

Registro sazonal: Abril, junho, julho, setembro, novembro e dezembro. 

Comentários: P. rubedinaria assemelha-se a P. minutipuncta, P. 

lamellifera e P. leptosiata pelo padrão geral de coloração, difere pela ausência 

de manchas brancas nas asas anteriores, presente em P. minutipuncta; pela 

área apical pronunciada, com margem externa côncava, e margem entre R4 e 

M1 fortemente côncava, especialmente no macho. Em P. lamellifera a margem 

externa é retilínea e a margem apical pouco sinuosa, em P. leptosiata o ápice é 

apontado. O aspecto geral das genitálias masculina e feminina assemelha-se 

ao P. coscoja. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Honduras; Hedyle rubedinaria. 
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Material examinado: CUBA: Pinar [del] Rio, Sierra Rosário, 400 m, 5-

15.vi.1990 (V.O. Becker), 3 ♂ (VOB); idem, Rio Viñales, 27.ix.1989 (V.O. 

Becker), 2 ♂ e 1 ♀ (VOB); Holguín, Mayarí, 400 m, 12.vii.1990 (V.O. Becker), 1 

♂ (VOB); Santiago, Turguino, 470 m, 27.vi-9.vii.1990 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

COSTA RICA: PA [Puntarenas], Monteverde, 1500 m, 1-4.ix.1999 (V.O. 

Becker), 1 ♂ (VOB); Golfito, P.N. Piedras Blancas, Estación El Bonito, Cerro 

Viuda, 100-200 m, L-S-292800, 548800, 14.xii.2001 (M. Moraga, T. de luz), 1 ♂ 

(INBio); Gua[nacaste], Est.[ação] Pitilla, 700 m, 18-19.ix.2000 (V.O. Becker), 1 

♀ (VOB); Alajuela, Upala, Bijagua, P.N. Volcán, Tenorio, Albergue Heliconias, 

800 m, L-N-423800, 289800, 7-30.ix.2000 (G. Rodriguez de Luz), 1 ♀ (INBio); 

EQUADOR: [Pichincha], Pacto-Guaybillas, 1100 m, 30.iv.2003 (A. Moser), 1 ♀ 

(CLAM);  BOLÍVIA: Cochabamba, Carasco, El Sacta, 220 m, 23.ix.2002 (Moser 

& J. Arias), 1 ♂ (CLAM); BRASIL: Maranhão, Açailândia, 19-27.xi.1990 (V.O. 

Becker), 1 ♂ (VOB); Rondônia, Cacaulândia, 1-5.ix.1997 (Furtado & Moser), 1 

♂ (CLAM). 

 

Phellinodes coscoja Dognin, 1900 comb. rev. 

(Figs. 27e-h, 54a-f, 92) 

Phellinodes coscoja Dognin, 1900: 214. Localidade-tipo: EQUADOR, Loja, 

‘environs de loja 88; Dognin collection; Phellinodes coscoja Dgn type ♀; Type 

n° 30834 U.S.N.M.’. Lectótipo ♂, NMNH [fotografia examinada]. Thierry-Mieg, 

1904: 182 (citação); Prout, 1910: 111 (como variação de P. bahiata); Prout, 

1916: 156, 157 (citação); Prout, 1932: 18, fig. 2e (adulto).  

Macrosoma coscoja; Scoble, 1986: 256, 266, 270, fig. 9; 1990a: 114, 117 (des. 

lectótipo, NMNH) (catálogo); 1990b: 127, 129, 135, 148, 149, 154, 155, figs. 30, 

64, 112, 116; 1992: 13, 16; 1998: 5 (catálogo); Lamas & Grados, 1997: 108 

(lista); Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 5, fig. 

10 (lista); Kristensen et al., 2007: 730, fig. 12; Lévêque, 2007: 217, 222, 223 

(chave de identificação), prancha 1, figs. 7-8 (adulto). 

Diagnose: Corpo e asas de coloração predominantemente cinza, asas 

anteriores com mancha apical de coloração sépia, mancha subapical branca 

esmaecendo gradativamente para região mediana; genitália masculina com 

margem ventral da valva provida de três concavidades e região dorsal 
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fortemente convexa, estreitando-se em direção ao ápice; genitália feminina 

com duto da bolsa cerca de dez vezes o comprimento corpo da bolsa 

copuladora. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 16,34 a 19,37 mm. 

Cabeça com vértice branco entremeado por um grupo de escamas 

metade basal branca e distal cinza; frontoclípeo retangular, branco na metade 

superior e cinza-clara na inferior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos 

com lateral externa cinza-escura; flagelômeros prismáticos, escamas dorsais 

cinza-claras. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem reentrância 

na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais com primeiro artículo branco 

com estreita faixa cinza-escuro na parte distal; segundo artículo cinza com 

estreita faixa branca; terceiro articulo cinza com estreita faixa branca nas partes 

distal e basal. Olhos compostos com margem interna reta, sem reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a metade superior do 

frontoclípeo; artículo basal inteiramente branco; artículo mediano sépia com 

estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

inteiramente sépia, visivelmente menor que o segundo.  

Cérvix e tórax inteiramente cinza-claro; face ventral branca. Tégulas, 

alongadas e com margem posterior convexa. Asas anteriores subtriangulares, 

com ápice apontado; margem externa côncava; margem interna retilínea; face 

dorsal predominantemente cinza com mancha apical sépia com contorno 

branco esmaecendo gradativamente para área proximal da asa, com 

microtríquias castanho-escuras ao longo da margem externa; mancha discal 

como dois traços transversais um preto e outro branco esmaecido. R3 

originando-se no ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. 

Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração cinza-claro com tonalidade mais escura ao longo das 

margens interna e externa; veia R1 e Sc separadas na base; CuA1 bifurcando-

se próximo a M3, CuA2 originada no meio da célula discal. Pernas 

protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida de tufo 

de cerdas no terço proximal, possuem coloração branca com manchas sépia 

dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, na articulação 

do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de quatro manchas 
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estreitas e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e tarso juntos 

mais longos que o fêmur; basitarso de comprimento mais longo que a tíbia; 

distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, 

visíveis, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com 

manchas cinza-escuro no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, 

esporões apicais cinza-escuro com ápice branco, com esporão interno menor 

que o externo. Pernas metatorácicas de coloração semelhante às 

mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome face dorsal cinza e face ventral um pouco mais clara. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, com metade distal estreita terminando em ponta, descendente, com 

projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o 

unco, margem anterior retilínea e projetada anteriormente. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central arredondado, com superfície provida de 

pequenas projeções espiniformes e, em vista lateral, curvada ventralmente; 

expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, 

com margem posterior serreada e de superfície rugosa. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior 

relativamente larga, anteriormente convexa, igual a 1/3 do comprimento da 

valva. Valvas com margem ventral provida de três concavidades e região 

dorsal fortemente convexa, estreitando-se em direção ao ápice, este truncado; 

face externa densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida 

de projeções, metade distal com espinhos curtos; sáculo em semicírculo; costa 

sem dobras para face interna. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, 

levemente sinuoso, desprovido de espinhos, terço proximal um pouco mais 

esclerotizado; vesica membranosa, com microdentículos.   

Fêmea: Comprimento da asa anterior 17,86 a 20,03 mm. Semelhante ao 

macho, difere pelas asas anteriores com margem interna retilínea  

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente alongadas, em vista posterior, formam um V entre as 

bandas longitudinais, com extremidades dorsais arredondadas. Apófises 

anteriores retas, duas vezes mais curtas que as posteriores. Lamela 

antevaginal formando uma estreita placa transversal, dobrada sobre o óstio, 
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com contorno em V. Antro correspondendo a cerca 1/10 do comprimento do 

duto da bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal 

surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa dez 

vezes mais longo que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso. Corpo da 

bolsa esférico, com um signo denticulado, localizado dorsalmente na porção 

medianamente do corpo da bolsa, três vezes mais longo que largo, com 

dentículos espaçados.  

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Peru (Amazonas, Pasco, Junín, Cuzco, Loreto 

e Madre de Dios), Equador (Napo). 

Registro sazonal: Registros para os meses de fevereiro, março, abril, 

julho, setembro, novembro e dezembro. 

Comentários: A coloração acinzentada de P. coscoja a distingue de 

qualquer outra espécie, entretanto o aspecto geral das genitálias masculina e 

feminina é semelhante ao P. rubedinaria. 

Material examinado: EQUADOR: Napo, Misahualli, 450 m, xii.1992 

(V.O. Becker), 1 ♂ e 1 ♀ (VOB); Idem, Cando, 600 m, 8.ix.2007 (F. Piñas), 2 

♂♂ (FDPR); Idem, Río Hollín, 900 m, 31.vii.1998 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Idem, 

1065, 6.ii.2008 (F. Piñas), 1 ♀; Idem, Yasuní, 350 m, 6.iii.1998 (G. Onore), 1 ♀ 

(FDPR); Past.[aza], Mera, 1300 m, xii.1992 (V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); Idem, 

Arajuno, 840 m, 4.vi.2008 (F. Piñas), 1♀ e 7♂♂ (FDPR). 

 

Phellinodes amaculata (Scoble, 1990) comb. n. 

(Figs. 28a-d, 55a-f, 92) 

Macrosoma amaculata Scoble, 1990a: 114, 116, 117, 118, figs. 1, 3. 

Localidade-tipo: COSTA RICA: Guanacaste. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; 

Scoble 1990b: 127, 129, 135, 154, 155, 156, figs. 34, 68; 1992: 12, 15, 16, figs. 

19, 34; 1998: 5 (catálogo); Chacón e Montero, 2007: prancha 86 (adulto ♀ e ♂); 

Lourido e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose: Macho com asas anteriores castanho-claras com mancha 

apical expandindo-se para a margem externa sem manchas subapical e discal, 

fêmea com duas manchas distais brancas, uma extensa, semioval, disposta 

entre R5 e M2 e outra em forma de ponto entre R4 e R5; genitália masculina com 
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margem proximal do tegume com reentrância em U na região mediana, 

projeção anterior do saco ascendente; genitália feminina com lamela 

antevaginal margeando o antro, em forma de V.   

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 19,07 a 19,91 mm.  

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho-claro; frontoclípeo proeminente, retangular, em 

vista frontal, castanho-claro entremeado com escamas brancas. Antenas 

filiformes, escapo e pedicelo castanho-claro mesclado com branco; 

flagelômeros prismáticos, com escamas dorsais castanho-claras. Olhos 

compostos com margem interna retilínea, com reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; 

artículo basal com metade proximal branca e distal castanho-clara; artículo 

mediano castanho-claro com estreitas faixas transversais brancas nas margens 

proximal e distal; artículo distal inteiramente castanho-claro, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Tórax com face dorsal branca, protórax e base das tégulas castanho-

claros. Tégulas alongadas com margem posterior convexa; face ventral branca. 

Asas anteriores subtriangulares, ápice projetado, levemente emarginado, 

margem externa convexa, margem interna retilínea; face dorsal castanho-clara, 

mancha apical castanho escura expandindo-se para margem externa, com 

mancha discal em forma de um traço transversal, estreita faixa transversal 

amarela pálida na borda da margem costal que se encerra na mancha apical; 

face ventral semelhante à face dorsal, com nuances brancas na área apical; 

célula discal de comprimento subigual à margem distal; R3 originando-se no 

ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. Asas posteriores 

com torno curvilíneo, coloração castanho-clara, com castanho-escuro nas 

margens externa e interna; R1 e Sc separadas na base; CuA1 bifurcando-se 

próximo de M3; CuA2 originada na metade da célula discal; coloração castanho-

clara, com microtríquias de coloração amarelo-pálida contornando as margens 

externa e interna; face ventral castanho-clara com manchas brancas dispostas 

ao longo da margem externa e na metade basal da asa. Frênulo e retináculo 

bem desenvolvidos. Pernas protorácicas menores as mesotorácicas, com 

tíbias desprovidas de tufos de cerdas no terço proximal, possuem coloração 
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branco- acinzentado com manchas castanho-escuras dispostas 

longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur 

com a tíbia e desta com o basitarso, além de quatro manchas estreita e 

transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos 

que o fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do 

comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas 

originadas no distitarso e levemente curvadas; epífises variando de marrom a 

amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com manchas castanho-

escuras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais 

castanho-escuros com ápice branco, simétricos. Pernas metatorácicas de 

coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas, com esporão tibial 

interno mais curto que o externo 

Abdome face dorsal inteiramente castanho-clara, exceto pelo esterno I 

com escamas brancas; face ventral amarelo-pálida. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, extremidade posterior convexa, descendente, com projeção coincidindo 

com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem 

proximal com reentrância em U, projetada anteriormente. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central cilíndrico e reduzido; expansões laterais 

proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, com espinhos. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção 

anterior reduzida e ascendente. Valvas subtriangulares, estreitas, com ápice 

apontado, face externa densamente cerdosa, face interna com margem costal 

desprovida de projeções, com espinhos curtos no terço distal; sáculo com 

dobra estreita e alongada; costa simples, ou seja, desprovida de dobra. Edeago 

cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de espinhos, tão longo quanto as 

valvas; vesica membranosa, com microdentículos.    

Descrição 

Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,02 e 22,33 mm. Difere do 

macho pelos seguintes caracteres: duas manchas distais brancas, uma 

semioval entre R5 e M2, e outra em forma de ponto disposta na bifurcação de 

R4 e R5. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U 
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com extremidades dorsais arredondadas e base curvilínea. Apófises anteriores 

retas, reduzidas. Lamela antevaginal formada por uma estreita placa 

transversal margeando o antro, com contorno em V. Antro correspondendo a 

1/6 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, esclerotizado. Duto 

seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa 

inteiramente membranoso, tão longo quanto o corpo da bolsa, abrindo-se 

gradativamente em direção a esta. Corpo da bolsa saculiforme, com um signo 

denticulado, três vezes mais longo que largo e disposto dorsalmente na região 

mediana do corpo da bolsa. 

Biologia: Desconhecida.  

Registros geográficos: A localidade-tipo é a província de Guanacaste 

na Costa Rica. Costa Rica (Alajuela e Guanacaste). Esta espécie parece estar 

restrita a Costa Rica. 

Registro sazonal: Janeiro, abril, maio, setembro, outubro e novembro 

Comentários: Chacón e Montero (2007) ilustraram, mas não 

descreveram a fêmea de P. amaculata. O padrão de coloração do macho de P. 

amaculata é semelhante ao de P. lamellifera e rubedinaria, difere pela área 

apical bem pronunciada em P. rubedinaria e a leve concavidade entre R4 e M1 

em P. lamellifera. A fêmea por outro lado, com a mancha distal semioval é bem 

característica.  A genitália masculina é semelhante em P. albimacula, P. 

leucophasiata, P. subornata, difere pela reentrância em U do tegume e pela 

projeção anterior do saco ascendente.  

Material tipo examinado: Parátipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Paratype; Rio San Lorencito, Res./ for. De San Ramon, 5 

km/ N Col. Palmarena, Prov./ Alajuela, COSTA RICA/ May 1987. I. Chacón, 

800 m; Macrosoma/ amaculata/ Scoble/ det. M.J. Scoble. 

Material examinado: Costa Rica: AJ [Alajuela], Bijagua, 750 m, 3-

4.xi.2000 (V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); Res. For. De San Ramon, 5 km N Col. 

Palmarena, 900 m, 12.iv.1986 (I. & A. Chacon), 1 ♀ (INBio); Gua[nacaste], 

Est.[ação] Pitilla, 700 m, 18-19.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ e 1 ♀ (VOB). 
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Phellinodes leucophasiata Thierry-Mieg, 1904 comb. rev. 

(Figs. 28e-f, 56a-d, 92) 

Phellinodes leucophasiata Thierry-Mieg, 1904: 182. Localidade-tipo: PERU, Rio 

Colorado, ‘Rio Colorado, Pérou, 2500’. Lectotipo ♂, NMNH [fotografia 

examinada]; Prout, 1910: 111 (taxonomia); Prout, 1932: 18, fig. 2d (adulto). 

Hyphedyle divisa Warren, 1905: 43. Localidade-tipo: PERU, ‘Chanchamayo, 

Peru’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 18 (taxonomia). 

Macrosoma leucophasiata; Scoble, 1986: 255, 266, fig. 6; 1990a: 115 (des. 

lectótipo ♂, NMNH) (catálogo); 1990b: 127, 129, 135, 148, 149, 155, 156, figs. 

35, 69, 114, 118; 1992: 13 (taxonomia); 1998: 4, 6, fig. 3 (catálogo); Lamas e 

Grados, 1997: 108 (lista). 

Diagnose: Asas anteriores brancas com larga faixa transversal castanho 

escura na região mediana. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 18,83 a 20,30 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas, metade 

basal branca e distal castanho escura; frontoclípeo sub-retangular, branco com 

larga faixa castanho escura na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros 

prismáticos, escamas dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna 

retilínea, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais 

alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com 

pequena faixa castanho escura na região mediana, artículo mediano castanho-

escuro com estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; 

artículo distal castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, 

subigual ao segundo em comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-

claras. Tórax com face dorsal branca com escamas levemente acinzentadas 

na base das tégulas, sendo estas longas e com margem posterior 

arredondada; face ventral branca. Asas anteriores subtriangulares, ápice 

recuado, levemente emarginado, margem externa convexa, margem interna 

retilínea; face dorsal branca com larga faixa transversal castanho escura na 

região mediana; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, antes do ápice 
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da célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores 

com torno curvilíneo; coloração branca com pequenos pontos escuros 

dispersos no terço basal; R1 e Sc separadas na base; CuA1 bifurcando-se 

próximo de M3; CuA2 originada na metade da célula discal. Pernas 

protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida de tufo 

de cerdas no terço proximal, possuem coloração branca com manchas 

castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do 

fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de 

quatro manchas estreitas e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e 

tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de comprimento subigual à 

tíbia; distitarso com cerca de ¼ do comprimento do basitarso; garras tarsais 

simétricas, visíveis, alongadas e levemente curvadas; epífise variando de 

marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que as pro- e 

metatorácicas, brancas com manchas castanho-escuras no terço distal do 

fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais castanho-escuros com 

ápice branco, com esporão interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente branco. 

Genitália masculina com unco simples, descendente, com projeção 

coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, 

margem anterior com projeção. Gnato fortemente esclerotizado, elemento 

central, reduzido, cilíndrico, descendente; expansões laterais proeminentes e 

projetadas ventralmente, paralelas entre si, com margem posterior e superfície 

providas de estruturas espiniformes. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Saco com projeção anterior, em vista ventral, tão longa quanto 

a distância entre os braços dorsais. Valvas subtriangulares, estreita, ápice 

apontado, face externa densamente cerdosa; face interna com margem costal 

desprovida de projeções, terço distal com espinhos curtos; sáculo com dobra 

estreita e alongada. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos, esclerotização uniforme; vesica 

membranosa.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,30 e 21,11 mm. Semelhante ao 

macho. Difere pelo ápice das asas com recuo menos evidente.  
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Genitália feminina com esterno VII com dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U 

com extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, reduzidas. 

Lamela antevaginal formada por uma estreita placa transversal com dobra 

margeando o óstio, formando uma fenda. Antro correspondendo a 1/3 do 

comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, esclerotizado. Duto seminal 

surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa 

inteiramente membranoso, mais curto que o corpo da bolsa, largura uniforme. 

Corpo da bolsa fusiforme, com um signo denticulado, três vezes mais longo 

que largo, localizado dorsalmente na região mediana do corpo da bolsa. 

Biologia: Desconhecida 

Registros geográficos: Segundo Scoble (1990a), P. leucophasiata está 

distribuída do sudeste do Equador ao sudeste do Peru e para a Bolívia em 

localidade desconhecida. Neste estudo, nenhum espécime procedente do 

Equador foi examinado. 

Registro sazonal: Segundo Scoble (1990a), há espécimes coletados 

em fevereiro e março e de setembro a outubro.  

Comentários: A coloração de P. leucophasiata a distingue de qualquer 

outra espécie. Difere de P. ustrinaria e Phellinodes sp. n. 2 pelo vértice branco 

com pequeno grupo de escamas metade basal branca e distal castanho 

escura, tégula com margem posterior convexa. 

Material tipo examinado: Hyphedyle divisa. Holótipo ♂, depositado no 

BMNH com as seguintes etiquetas: Holotype; Chanchamayo/ Peru/ (Schuncke)/ 

Rothschild Bequest/ 1939-1; Hyphedyle divisa/ Type ♂ Warr. 

Material examinado: PERU: La Oroya, R.[io] Inambari, 3100ft., iii.2005 

(G. Ockenden), 1 ♂ (BMNH); Santo Domingo, 6000 ft., xi. 1904 (G. Ockenden), 

1 ♂ (BMNH); Rio Papaya, lower Ucayali, viii.1912, 1 ♀ (BMNH) BOLÍVIA: [sem 

localidade e sem data], ex. Germain, 1 ♀ (BMNH). 
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Phellinodes albida (Schaus, 1901) comb. rev. 

(Figs. 12b; 13b, 29a-d, 57a-e, 93) 

Hyphedyle albida Schaus, 1901: 275. Localidade-tipo: “Rio de Janeiro”. 

Síntipos pertencentes à Coleção William Schaus, NMNH [Não examinado, 

material não encontrado]. 

Phellinodes albida; Prout, 1910: 111 (sistemática); 1932: 18, fig. 2d (adulto). 

Macrosoma albida; Scoble, 1990a: 114 (des. lectótipo, NMNH) (catálogo); 

1990b: 128, 129, 137, 150, 151, 157, 158, figs. 43, 77, 123, 127 (redescrição); 

1992: 12, 15, figs. 23, 37, 57, 61 (sistemática); 1998: 5 (catálogo); Chacón e 

Montero, 2007: 96 (citação), prancha 86 (adultos ♀ e ♂). 

Diagnose: Corpo de coloração predominantemente branca, asas 

anteriores com manchas castanho-claras concentradas na base, entre a 

margem costal e o ramo cubital; genitália masculina com fultura inferior 

subtriangular; genitália feminina com bolsa copuladora provida de signo 

denticulado duas vezes mais longo que largo. 

Redescrição 

 Macho: Comprimento da asa anterior 18,64 a 19,60 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho escura; frontoclípeo retangular, branco com 

larga faixa transversal na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo 

brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros prismáticos, com 

escamas dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa 

castanho escura na região mediana, artículo mediano castanho-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-

claras. Tórax com face dorsal branca com escamas levemente acinzentadas 

na base das tégulas, sendo estas longas e com margem posterior apontada; 

face ventral branca. Asas anteriores subtriangulares, com ápice recuado, 

levemente emarginado; margem externa convexa; margem interna retilínea; 
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face dorsal predominantemente branca, com microtríquias levemente 

escurecidas dispostas no fim das veias R4, R5 e M1; manchas castanho-

escuras no terço basal entre Sc e o ramo cubital; célula discal de comprimento 

subigual a margem distal; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, antes 

do ápice da célula discal. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração 

branca com pequenos pontos escuros dispersos ao longo das margens interna 

e externa; célula discal de comprimento subigual a margem distal; R1 separada 

de Sc na base; Sc+R1 distante de Rs próximo a base, CuA2 originada na 

metade da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a M3. Frênulo e retináculo 

bem desenvolvidos. Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, 

com tíbia desprovida de tufo de cerdas no terço proximal, possuem coloração 

branca com manchas castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face 

anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o 

basitarso, além de quatro manchas estreita e transversais dispostas ao longo 

do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de 

comprimento subigual a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais 

simétricas, visíveis, alongadas e levemente curvadas; epífise espatulada, de 

coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais 

longas que as pro- e metatorácicas, brancas com manchas castanho-escuras 

no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais castanho-

escuros com ápice branco, com esporão interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente branco. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, com extremidade distal apontada, curvada, com projeção posterior ao 

ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem proximal 

sinuosa e projetada anteriormente. Gnato fortemente esclerotizado, elemento 

central cilíndrico, curvado ventralmente em C, liso e, em vista ventral, 

arredondado; expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, 

paralelas entre si, com margem posterior crenulada e de superfície rugosa. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtriangular. Saco com projeção 

anterior com ¼ do comprimento das valvas, e, em vista ventral, estreita. Valvas 

subtriangulares, ápice estreitado, face externa densamente cerdosa; face 

interna com margem costal curvilínea, desprovida de projeções, margem dorso-
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distal espessa e com espinhos curtos; sáculo alongado. Edeago tão longo 

quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de espinhos, terço 

proximal um pouco mais esclerotizado; vesica membranosa.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 19,58 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: tergos VII e VIII de coloração amarela pálida com 

escamas brancas dispostas longitudinalmente. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais, 

em vista posterior, dorso-ventralmente curtas e em forma de U, extremidades 

dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes mais curtas que 

as posteriores. Lamela antevaginal formando uma estreita placa transversal, 

com dobra margeando o óstio, com contorno estreito e quadrangular. Antro 

correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade 

proximal do antro. Duto da bolsa pouco mais longo que o corpo da bolsa, 

inteiramente membranoso. Corpo da bolsa saculiforme, com um signo 

denticulado, localizado dorsalmente na porção medianamente do corpo da 

bolsa, duas vezes mais longo que largo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Brasil (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Santa Catarina) em altitudes que variam de 500 a 900 m. Scoble 

(1990b; 1992) relata a ocorrência de albida para os estados do Rio de Janeiro 

e Santa Catarina, no Brasil, e para as províncias de San José, Puntarenas e 

Heredia, na Costa Rica. Após exame dos espécimes provenientes da Costa 

Rica, constatou-se que são espécies distintas. Estando Phellinodes albida, 

portanto, restrita às regiões sul e sudeste do Brasil. 

Registro sazonal: Janeiro, abril, junho, outubro, novembro e dezembro. 

Comentários: Schaus (1901) descreveu P. albida sem designar holótipo 

e nem especificar sexo, relatando como localidade-tipo o estado do Rio de 

Janeiro, no Brasil. Originalmente a espécie foi incluída em Hyphedyle, 

subfamília Larentiinae. Prout (1910) a incluiu no gênero Phellinodes seção 

Hyphedyle, com base na antena não bipectinada e asa posterior sem venação 

distorcida. Em sua revisão, Scoble (1990a) designou como lectótipo um 

espécime macho pertencente à coleção William Schaus, atualmente 

incorporada ao NMNH, porém não encontrado.  
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P. albida assemelha-se a Phellinodes sp. n. 2 e Phellinodes sp. n. 3 

pelo padrão geral de coloração, e também a P. ustrinaria pela forma geral das 

genitálias masculina e feminina. Difere pelas manchas na base das asas 

anteriores, menos espaçadas em P. albida, ausência da mancha distal; 

genitália masculina com valva de ápice estreitado e sáculo alongado; genitália 

feminina com signo denticulado duas vezes mais longo que largo, ausente em 

Phellinodes sp. n. 3 e reduzido em Phellinodes sp. n. 2.  

Material tipo: Não encontrado. 

Material examinado: BRASIL, Espírito Santo, Santa Leopoldina, Tirol, 

600-800 m, 24-29.i.1997 (Thöny & Moser), 1 ♂ (CLAM); idem, 25-28.iv.2001 (A. 

Moser), 1 ♀ (CLAM); Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Estr.[ada] Dona Castorina, 

02.xi.1939 (Gagarin), 1 ♂ (DZUP); Petrópolis, Independência 900 m, 

18.vi.1937, 1 ♂ (DZUP); Petrópolis, 12.xii.1961 (Gagarin), 1 ♂ (DZUP); idem, 

19.x.1963, 1 ♂ (DZUP); idem, 21.x.1963, 1 ♂ (DZUP); São Paulo, 

Caraguatatuba, P.E.[Parque Estadual da] Serra do Mar (Sede), 23°40’S-

45°20’W, 13.xii.2002 (Osses, Brown, Furegatti), 1 ♂ (UNICAMP); Santa 

Catarina, São Bento do Sul, Serra Rio Natal, 500-600 m, 08-10.xi.2007 (Moser, 

Mielke, Casagrande), 1 ♂ (CLAM). 

 

Phellinodes sp. n. 2 

(Figs. 11a; 29e-h, 58a-f, 93) 

Diagnose: Genitália masculina com expansões laterais do gnato com 

extremidade e superfície lisas, fultura inferior estreita e subtrapezoidal; genitália 

feminina com duto da bolsa alongado abrindo-se gradativamente em direção ao 

corpo da bolsa, signo reduzido localizado no terço anterior do corpo da bolsa. 

Descrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 17,25 a 19,31 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho escura; frontoclípeo sub-retangular, branco com 

larga faixa transversal na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo 

brancos com lateral externa castanho-clara; flagelômeros prismáticos, escamas 

dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa 
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castanho escura na região mediana, artículo mediano castanho-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-

claras. Tórax com face dorsal branca com escamas levemente acinzentadas 

na base das tégulas, sendo estas longas e com margem posterior apontada; 

face ventral branca. Asas anteriores subtriangulares, ápice recuado, 

levemente emarginado, margem externa convexa, margem interna retilínea; 

face dorsal branca, com microtríquias enegrecidas margeando a área apical 

entre as veias R4 e M1; manchas castanho-escuras no terço basal entre Sc e o 

ramo cubital, expandindo-se e esmaecendo gradativamente para o centro; 

mácula em forma de ponto disposta na região mediana entre as veias M1 e M3;  

veia R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula 

discal. Asas posteriores com torno curvilíneo, veia R1 separada de Sc na 

base; CuA2 originada na metade da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo 

de M3. Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Pernas protorácicas mais 

curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida de tufo de cerdas no terço 

proximal, possuem coloração branca com manchas castanho-escuras 

dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, na articulação 

do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de quatro manchas estreita 

e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos 

que o fêmur; basitarso de comprimento subigual a tíbia; distitarso cerca de ¼ 

do basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis, alongadas e levemente 

curvadas; epífise variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas mais longas que as pro- e metatorácicas, brancas com 

manchas castanho-escuras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, 

esporões apicais castanho-escuros com ápice branco, com esporão interno 

menor que o externo. Pernas metatorácicas de coloração semelhante às 

mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente branco. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, com extremidade posterior apontada, curvada, com projeção posterior ao 

ápice das valvas. Tegume com projeção anterior, levemente delimitado com o 
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unco, margem anterior retilínea. Gnato fortemente esclerotizado, parte central 

cilíndrica, posterior curvada ventralmente, lisa e, em vista ventral, arredondada; 

expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, 

margem posterior e superfície lisa. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal, estreita. Saco com projeção anterior, em vista ventral, estreita e 

duas vezes mais longa que a distância entre os braços dorsais. Valvas com 

ápice relativamente estreitado, face externa densamente cerdosa; margem 

costal curvilínea, largamente convexa, desprovida de projeções, margem dorso 

distal espessa e com espinhos curtos na face interna; sáculo alongado. Edeago 

tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de 

espinhos, terço proximal um pouco mais esclerotizado; vesica membranosa.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 18,16 a 20,28 mm. Semelhante ao 

macho, difere deste pelas antenas filiformes, desprovidas de cílios, asa anterior 

com margem externa ligeiramente convexa. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal formada por uma estreita 

placa transversal com dobra margeando o óstio, com contorno 

subquadrangular. Antro correspondendo a 1/6 do comprimento do duto da 

bolsa, em forma de funil, esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na 

extremidade proximal do antro. Duto da bolsa inteiramente membranoso, 

alargando-se gradativamente em direção ao corpo da bolsa, mais longo que o 

corpo da bolsa. Corpo da bolsa saculiforme, com um signo reduzido localizado 

dorsalmente no terço anterior do corpo da bolsa. 

Biologia: Desconhecida 

Registros geográficos: Brasil (Bahia) em altitudes de 600 a 700 m. 

Registro sazonal: Fevereiro, maio, julho, novembro e dezembro. 

Comentários: Phellinodes sp. n. 2 assemelha-se a P. albida  e 

Phellinodes sp. n. 3 pelo padrão geral de coloração e também a P. ustrinaria 

pela forma geral da genitália masculina. Difere pelas manchas na base da asa 

anterior, mais espaçadas em P. albida, dispersas ao longo da margem costal 

em Phellinodes sp. n. 2; mancha escura disposta sobre M2, escamas escuras 

disposta na margem entre R4 e M1. A genitália masculina, com expansões 
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laterais do gnato com margem anterior e superfície lisa distingue Phellinodes 

sp. n. 2 das demais espécies e na genitália feminina o duto da bolsa 

copuladora alongado e signo reduzido a distingue de Phellinodes sp. n. 3. 

Material tipo: Holótipo ♂: BRASIL, Bahia, Camacan/Res.[serva] Serra 

Bonita, 820 m, 15°23'30"S/39°33'57"W/ 8-9.v.2007/ J.A. Rafael e F.F. Xavier 

Filho leg. 

Alótipo ♀: BRASIL, Bahia, Camacan/ Serra Bonita/ 6.ii.1992/ V.O. 

Becker – depositada na coleção Vitor Becker. 

 Parátipos: três machos com os mesmos dados do holótipo, todos da 

coleção de Invertebrados do INPA;  BRASIL: Bahia, Camacan, Serra Bonita, 

6.ii.1992 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); idem, 15.xi.1995, 1 ♂ (VOB); idem, 1-

8.ii.2007 (A. Silveira), 1 ♂; idem, vi.2007 [sem coletor], 1 ♂ (VOB); idem, 

iv.2008 [sem coletor], 1 ♂ (VOB); idem, vii. 2007 [sem coletor], 2 ♂ (VOB); 

idem, 1-2.vii.2008 [sem coletor], 1 ♂ e 1 ♀ (VOB); idem, 5-6.vii.2008 [sem 

coletor], 1 ♂ (VOB); Amargosa, Fazenda Timbó, 10-11.xii.1997 (Mielke e 

Casagrande), 1 ♂ (DZUP). 

 

Phellinodes sp. n. 3 

(Figs. 30a-d, 59a-e, 93) 

Diagnose: Asas anteriores com mancha preta dispersa sobre a veia M2; 

genitália masculina com unco estreitando-se gradativamente, terminando em 

ponta e fultura inferior em forma de meia lua; genitália feminina com corpo da 

bolsa copuladora alongado, desprovido de signo. 

Descrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 17,13 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com extremidade castanho escura; frontoclípeo retangular, branco com larga 

faixa transversal castanho-clara na metade inferior. Antenas filiformes, escapo 

e pedicelo brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros 

prismáticos, com duas fileiras de cerdas, escamas dorsais brancas mescladas 

com escamas castanho-claras até o décimo flagelômero e apenas branca nos 

demais. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a metade superior do 
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frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa castanho escura na 

região mediana, artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-claro 

com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo em 

comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-clara. 

Tórax com face dorsal branca com escamas levemente acinzentadas na base 

das tégulas, sendo estas longas e com margem posterior apontada; face 

ventral branca. Asas anteriores subtriangulares, ápice recuado, levemente 

emarginado, margem externa convexa, margem interna retilínea; face dorsal 

branca, com microtríquias enegrecidas margeando a área apical entre as veias 

R4 e M1; manchas castanho-escuras restritas na base, entre Sc e o ramo 

cubital; mancha distal enegrecida, forma irregular, disposta na região mediana 

entre as veias M1 e M3;  célula discal de comprimento subigual a margem distal; 

R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. 

Asas posteriores com torno curvilíneo, célula discal de comprimento subigual 

à margem distal; R1 separada de Sc na base; CuA2 originada na metade da 

célula discal; CuA1 bifurcando-se próximo de M3. Frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com 

tíbia desprovida de tufo de cerdas no terço proximal, possuem coloração 

branca com manchas castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face 

anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o 

basitarso, além de quatro manchas estreita e transversais dispostas ao longo 

do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de 

comprimento subigual a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais 

simétricas, visíveis, alongadas e levemente curvadas; epífise variando de 

marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que as pro- e 

metatorácicas, brancas com manchas castanho-escuras no terço distal do 

fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais castanho-escuros com 

ápice branco, com esporão interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente branco. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, com extremidade posterior estreitando-se gradativamente terminando em 
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ponta, descendente, com projeção posterior ao ápice das valvas. Tegume 

levemente delimitado com o unco, margem anterior sinuosa e projetada 

anteriormente. Gnato fortemente esclerotizado, parte central, em vista ventral, 

abaulada e lisa e, em vista lateral, cilíndrica com margem posterior curvada 

ventralmente em forma de C; expansões laterais proeminentes e projetadas 

ventralmente, paralelas entre si, com margem posterior crenulada e superfície 

rugosa. Fultura superior ausente. Fultura inferior em forma de meia lua. Saco 

com projeção igual ¼ do comprimento das valvas, com margem anterior 

arredondada. Valvas subtriangulares, ápice apontado, face externa 

densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida de 

projeções, metade posterior com espinhos curtos; sáculo subtriangular. Edeago 

tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de 

espinhos, terço proximal um pouco mais esclerotizado; vesica membranosa.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 19,22 mm. Semelhante ao macho, 

difere deste pela asa anterior com margem externa ligeiramente convexa. 

Genitália feminina com esterno VII com dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U 

com extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal formada por uma estreita 

placa transversal com dobra margeando o óstio, com contorno estreito. Antro 

correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa inteiramente 

membranoso, alargando-se gradativamente em direção ao corpo da bolsa, este 

tem forma alongada, desprovido de signo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Costa Rica na província de Puntarenas.  

Registro sazonal: Maio e julho. 

Comentários: Phellinodes sp. n. 3 assemelha-se a P. albida e 

Phellinodes sp. n. 2 pelo padrão geral de coloração e também a P. ustrinaria 

pela forma geral das genitálias masculina e feminina. Difere pelas manchas na 

base das asas anteriores, menos espaçadas em P. albida, genitália masculina 

com unco estreitando-se gradativamente, fultura inferior em forma de meia lua, 

e projeção anterior do saco mais larga e com extremidade anterior convexa, 
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sendo afilada nas demais espécies. Na genitália feminina, o corpo da bolsa 

copuladora alongada e sem signo a diferencia das demais espécies. 

Material tipo: Holótipo, ♂, Est. Esquinas, 0 m, Península de/ Osa, Prov. 

Punt. COSTA RICA./ May 1993 F. Quesada./ L-S-301400, 542200; COSTA 

RICA/INBIO CRI001/177028 (INBio). 

Alótipo ♀, COSTA RICA, Prov. Puntarenas, P.N./ Corcovado. Sector La 

leona. Cerro Puma, 100 – 300 m, 27 JUN – 1 JUL/ 2003. A. Azofeifa. Tp. de 

Luz./ L.S. 267700 518900 #74496; INB0003736682/ INBIOCRI COSTA RICA 

(INBio). 

 

Phellinodes ustrinaria (Herrich-Schäffer, [1854]) comb. rev. 

(Figs. 16a, 17d, 30e-h, 60a-f, 93) 

Acidalia (?) ustrinaria Herrich-Schäffer, [1854]: [pl. 64], fig. 196. Localidade-tipo: 

SURINAME, “Surin.” [Suriname]. Holótipo ♂, “Coll Stuttgardt.” [Não examinado, 

material não encontrado]; Häuser et al., 2003: 25, 55, 73 fig. 196. 

Macrosoma HZ. [sic] f. 21. – ustrinaria m. Exot. f. 196 [. . .]; Herrich-Schäffer, 

[1856]: 36.  

Macrosoma HZ. [sic] ustrinaria f. 196. – Surin.; Herrich-Schäffer, [1858]: 62. 

Macrosoma ustrinaria; Guenée, 1857: 521; Scoble, 1986: 255, 266, fig. 5; 

1990a: 116 (catálogo); 1990b: 128, 129, 137, 150, 151, 157, 158, figs. 42, 76, 

122, 126; 1992: 14, 15, 25; 1998: 6 (catálogo); Aiello, 1992: 551; Lamas e 

Grados, 1997: 109 (lista); Piñas e Manzano, 2001: 1, 3, 6, fig. 18 (lista); Häuser 

et al., 2003: 25, 55 (sistemática), fig. 196 (ilustração do tipo).  

Macrophila? ustrinaria; Walker, 1862: 1466 (taxonomia). 

Phellinodes ustrinaria; Druce, 1893: 178 (taxonomia); Prout, 1910: 111; 1932: 

18 (redescrição), fig. 2c (adulto). 

Diagnose: Coloração predominantemente branca com manchas 

acinzentadas, formando uma estreita faixa concentradas ao longo da margem 

externa das asas anteriores e posteriores, mancha preta em forma de ponto 

sobre M2 e ao longo da margem entre R4 e M1; genitália masculina unco mais 

largo que longo.  

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 17,62 a 18,96 mm. 
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Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho-escura; frontoclípeo sub-retangular, branco com 

larga faixa castanho escura na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho-clara; flagelômeros prismáticos, 

escamas dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa 

castanho escura na região mediana, artículo mediano castanho-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal 

castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Cérvix revestido por escamas brancas. Tórax com face dorsal branca 

com escamas levemente acinzentadas na base das tégulas, sendo estas 

longas e com margem posterior apontada; face ventral branca. Asas 

anteriores subtriangulares, ápice recuado, levemente emarginado, margem 

externa convexa, margem interna retilínea; face dorsal branca, com 

microtríquias enegrecidas margeando a área apical entre as veias R4 e M1; 

manchas acinzentadas dispersas ao longo das asas, com agrupamentos 

lineares, mais concentrados na margem externa; mancha em forma de ponto, 

disposta na região mediana sobre a veia M2; veia R3 originando-se no ramo 

comum de R4 e R5, antes do ápice da célula discal; frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Asas posteriores com torno curvilíneo, veia R1 separada de Sc 

na base; CuA2 originada na metade da célula discal, CuA1 bifurcando-se 

próximo de M3; Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com 

tíbia desprovida de tufo de cerdas no terço proximal, possuem coloração 

branca com manchas castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face 

anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o 

basitarso, além de quatro manchas estreita e transversais dispostas ao longo 

do basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de 

comprimento subigual à tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais 

simétricas, visíveis, alongadas e levemente curvadas; epífise variando de 

marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que as pro- e 

metatorácicas, brancas com manchas castanho-escuras no terço distal do 

fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais castanho-escuros com 
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ápice branco, com esporão interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente com escamas brancas. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

sua maior largura, com extremidade distal apontada, descendente e projeção 

posterior coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado 

com o unco, margem proximal sinuosa e projetada anteriormente. Gnato 

fortemente esclerotizado, parte central, em vista ventral, arredondada, com 

superfície lisa; expansões laterais proeminentes, projetadas ventralmente, 

perpendiculares em relação à parte central, com margem posterior crenulada e 

superfície interna rugosa. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Saco com projeção anterior, em vista ventral, afilada, de 

comprimento cerca de 1/3 do comprimento da valva. Valvas margem costal 

convexa, estreitando-se em direção ao ápice, face interna com espinhos curtos 

na metade posterior e desprovida de projeções, face externa densamente 

cerdosa. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, 

desprovido de espinhos; vesica membranosa com microdentículos.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 18,34 mm. Semelhante ao macho, 

difere deste pelas asas anteriores com margem externa levemente convexa. 

Genitália feminina com esterno VII com dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal formada por uma estreita 

placa transversal com dobra margeando o óstio ventralmente, de forma 

subquadrangular. Antro correspondendo a 1/5 do comprimento do duto da 

bolsa, em forma de funil, esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na 

extremidade proximal do antro. Duto da bolsa inteiramente membranoso, 

alargando-se gradativamente em direção ao corpo da bolsa, mais longo que 

este. Corpo da bolsa saculiforme, com um signo reduzido localizado 

dorsalmente no terço mediano do corpo da bolsa. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Panamá (Bugaba), Guiana (Suriname), Lamas 

e Grados (1997) registraram a ocorrência desta espécie no Peru para as 

províncias de Pasco, Junín, Cuzco, Puno e Loreto, este registro é aqui 
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ampliado para o Equador, na província de Napo, e para o Brasil, nos estados 

de Roraima e Rondônia.  

Registro sazonal: Março, agosto, novembro e dezembro. 

Comentários: P. ustrinaria assemelha-se a P. albida, Phellinodes sp. n. 

2 e Phellinodes sp. n. 3 pela forma geral das genitálias masculina e feminina. 

Difere pela genitália masculina com unco mais largo que longo, embora seja 

semelhante Phellinodes sp. n. 2 pela fultura inferior subtrapezoidal e tegume 

com margem posterior retilínea. A genitália feminina, com corpo da bolsa 

copuladora alongado e sem signo a diferencia das demais espécies.  

Material examinado: ECUADOR: Napo, Misahualli, 450 m, xii.1992 

(V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); BRASIL: Roraima, Pacaraima, 800 m, 

04°29’42”N/61°07’28”W, 31.viii-1.ix.2004 (J.A. Rafael, F.F. Xavier Filho, A. 

Silva), 1 ♂ (INPA); Rondônia, Cacaulândia, 140 m, xi.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ 

(VOB); Vilhena, 600 m, 2-4.xii.1994 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB). 

 

Phellinodes napiaria (Guenée, 1857) comb. n. 

(Figs. 11b; 12l; 14h, 154a-b, 21c; 22j; 31a-d, 61a-e, 94) 

Venodes napiaria Guenée, 1857: 522. Localidade-tipo: “Brasil”. Lectótipo ♂, 

BMNH [examinado]; Guenée, 1858: 3, pl. 20, fig. 7 (atlas); Walker, 1862: 1464; 

Prout, 1910: 112; Prout, 1932: 20, fig. 2h. 

Macrosoma venodes; Scoble, 1986: 261, fig. 28. 

Macrosoma napiaria; Scoble, 1986: 252, 257, 261, 264, 265, 266, 270, 276, 

277, 278, fig. 17, 35, 54, 74, 75, 82, 89; 1990a: 115 (des. lectótipo, BMNH) 

(catálogo); 1990b: 129, 137, 152, 153, 158, figs. 44, 78, 128, 130; 1992: 6, 14; 

1995: 46, fig. 51 (epífise); Lamas e Grados, 1997: 109 (lista); Scoble, 1998: 4, 

6, fig. 7 (catálogo). 

Diagnose: Asas inteiramente brancas, antenas bipectinadas no macho e 

fasciculadas na fêmea, macho com frênulo reduzido e retináculo ausente. 

Redescrição 

Macho: comprimento da asa anterior 16,54 a 20,57 mm. 

Cabeça inteiramente branca; frontoclípeo quadrangular, em vista ventral, 

e pouco proeminente, em vista lateral. Antenas bipectinadas nos machos e 

fasciculadas nas fêmeas; escapo e pedicelo brancos; flagelômeros com 



 

128 

 

escamas dorsais brancas. Olhos compostos com margem interna retilínea, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a 

metade superior do frontoclípeo com artículo distal visivelmente menor que o 

mediano; artículos brancos com estreita faixa de escamas brancas com 

extremidade castanho-claras dispostas longitudinalmente na região mediana. 

Cérvix e tórax inteiramente brancos; tégulas, alongadas, com margem 

posterior convexa. Asas anteriores subtriangulares, inteiramente brancas; 

ápice recuado, com seção entre R4 e M1 retilínea; margem externa convexa; 

margem interna retilínea; veia R3 originando-se na célula discal, veia M1 

equidistante de M2 e M3. Estrutura de acoplamento com frênulo reduzidos e 

retináculo em ambos os sexos. Asas posteriores com torno curvilíneo; 

coloração inteiramente branca; na base veia R1 é separada de Sc, Sc+R1 

distante de Rs; CuA1 bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada no meio da 

célula discal; célula discal ocupando cerca de um terço do comprimento da asa. 

Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas, com tíbia desprovida 

de tufo de cerdas no terço proximal; coloração branca; tíbia e tarso juntos mais 

longos que o fêmur; basitarso de comprimento subigual à tíbia; distitarso cerca 

de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis, alongadas e levemente 

curvadas; epífises alongadas com extremidade apontada, coloração variando 

de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que as pro- 

e metatorácicas, inteiramente brancas, esporões apicais brancos, reduzidos e 

de comprimentos subiguais. Pernas metatorácicas de coloração semelhante 

às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome inteiramente branco. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, largura e comprimento 

subiguais, extremidade posterior apontada, descendente, com projeção 

coincidindo com o ápice das valvas. Tegume projetado levemente delimitado 

com o unco, margem anterior sinuosa e projetada. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central, em vista ventral, arredondado, desprovido de 

rugosidades ou crenulações liso, expansões laterais proeminentes e projetadas 

ventralmente, com superfície provida de espinhos. Fultura superior ausente. 

Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior de comprimento 

igual a 1/3 do comprimento das valvas, afilada e com extremidade anterior 

ascendente. Valvas subtriangulares, ápice estreitado, arredondado, face 
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externa cerdosa; margem costal desprovida de projeções, com espinhos curtos 

na metade posterior. Edeago cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de 

espinhos, com comprimento subigual as valvas; vesica membranosa, com 

microdentículos.   

Fêmea: Comprimento da asa anterior 18,22 mm. Semelhante ao macho 

difere pela antena filiforme, flagelômeros cilíndricos alongados, agrupamento 

de sensilas originando-se nas protuberâncias dispostas lateralmente nas 

antenas; ápice da asa anterior sem projeção. 

Genitália feminina com esterno VII com dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U 

com extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal formada por uma estreita 

placa transversal com dobra margeando o óstio, formando um contorno em U. 

Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, em forma de 

funil, esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade 

proximal do antro. Duto da bolsa inteiramente membranoso, duas vezes mais 

longo que o corpo da bolsa, de largura uniforme. Corpo da bolsa copuladora 

saculiforme, signo ausente. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: P. napiaria está restrita ao sudeste do Brasil 

(Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de janeiro e São Paulo).  

Registro sazonal: Janeiro, março, abril e dezembro.  

Comentários: P. napiaria é a única espécie com asas inteiramente 

brancas, assemelha-se a P. rubedinaria e P. coscoja quanto ao aspecto geral 

das genitálias masculina e feminina.  

Material tipo examinado: Lectótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Lectotype; Ex. Museo/Ach. Guenée; Ex 

Typicalibus/Speciminibus; Ex. Oberthür Coll./ Brit. Mus. 1927-3; Napiaria/Gn. 

Brésil. 

Paralectótipo ♀: Paralectotype; Ex Typicalibus/Speciminibus; Ex. 

Oberthür Coll./ Brit. Mus. 1927-3. 

Material examinado: BRASIL: Minas Gerais, Conceição dos Ouros, rio 

Sapucaí, ~500 m, iv.2004 (Almeida & Moser), 1 ♂ (CLAM); Serra da Caraça, 

27.xi-5.xii.1972 [sem coletor], 1 ♂ (MZUSP); Espírito Santo, Santa Leopoldina, 
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Tirol, 600-800 m, 24-29.i.1997 (Thöny & Moser), 1 ♂ (CLAM); Domingos 

Martins, Pedra azul, 1200 m, 28.i.2003 (Mielke & Casagrande), 1 ♂ (OM); Rio 

de Janeiro, Itatiaia, 1100 m (Dirings), 1 ♂ (MZUSP); São Paulo, Cantareira, 

xi.1922 (B. Pohl), 1 ♂ e 1♀ (MZUSP); idem, xii.1922, 2 ♂ (MZUSP); idem, 

iv.1934 [sem coletor], 2 ♂ (MZUSP); Campos de Jordão, Engenheiro Léfèvre, 

13-20.xi.1952 (D’Almeida & L.T.F), 1 ♂ (MZUSP); idem, 1200 m, 15-20.xii.1952 

(L. Travassos & D’Almeida), 2 ♂ (MZUSP); idem, 1200 m, 22.iii.1963 (J. 

Guimarães, E. Rabello, A. Barroso & L.T.F), 1 ♂ (MZUSP); idem, Salesopolis, 

Boracea, 850 m, 27-29.xii.1948 (L. Trav.[assos] F[ilho] & E.X. Rabello), 1 ♀ 

(MZUSP). 

 

Phellinodes leptosiata (Felder e Rogenhofer, 1875) comb. rev. 

(Figs. 12d, j; 14c-d, 15h, 31e-h, 62a-f, 94) 

Hedyle leptosiata Felder e Rogenhofer, 1875: 133 fig. 33. Localidade-tipo: 

GUIANA FRANCESA ‘Cayene’. Holótipo ♀ (nec ♂), BMNH [examinado].  

Phellinodes leptosiata; Prout, 1910: 110; Prout, 1916: 157 (citação); Prout, 

1932: 20, 2h (adulto). 

Macrosoma leptosiata; Scoble, 1986: 257, 266, fig. 16; 1990a: 115 (catálogo); 

1990b: 129, 137, 152, 153, 158, figs. 45, 79, 129, 131; 1992: 13; 1998: 5 

(catálogo); Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Yack et al., 2007: 582 (citação). 

Diagnose: Asas anteriores com ápice apontado em ambos os sexos. 

Redescrição 

Macho: comprimento da asa anterior 23,30 mm. 

Cabeça com vértice branco com grupo de escamas castanho-escuras; 

frontoclípeo subquadrangular castanho-escuro com estreita faixa escura na 

parte inferior. Antenas filiformes, flagelômeros com expansão proeminente, 

escamas dorsais castanho-escuras. Olhos compostos com margem interna 

reta, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais curtos, 

não alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com 

estreita faixa castanho-clara na região distal, artículo mediano castanho-escuro 

com estreita faixa transversal branca nas margens proximal e distal; artículo 

distal castanho-claro com estreita faixa branca na margem proximal, 

visivelmente menor que o segundo.  
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Cérvix e tórax inteiramente castanho-escuros; face ventral branca. 

Tégulas, alongadas e com margem posterior convexa. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice apontado; margens externa e interna retilíneas; face 

dorsal predominantemente castanho escura, com microtríquias brancas ao 

longo da margem externa; mancha apical castanho escura, expandindo-se para 

a margem externa, sobreposta por uma pequena mancha próximo ao ápice; 

face ventral semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-se no ramo 

comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. Frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho 

escura com tonalidade mais escura ao longo das margens interna e externa; R1 

e Sc unidas desde a base; CuA1 bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada a 

metade basal da célula discal; base célula discal com área vítrea, convexa, de 

forma ovalada e desprovida de escamas especializadas na face ventral; ramo 

cubital sinuoso e com expansão ventral na base. Pernas protorácicas 

subiguais às mesotorácicas, tíbia com tufo de cerdas curtas no terço proximal; 

possuem coloração branca, e manchas cinza dispostas na face anterior da 

coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, 

além de quatro manchas estreitas e transversais dispostas ao longo do 

basitarso; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso de 

comprimento mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras 

tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de 

coloração variando de marrom a amarelo-pálido; tufo de cerdas cinza-claro 

sobre as tíbias. Pernas mesotorácicas brancas com manchas castanho-

escuras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia; esporões apicais 

castanho-escuros com ápice branco, com interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome com face dorsal castanho-claro e face ventral amarelo-pálida. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, com extremidade posterior apontada, descendente, com projeção 

posterior ao ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, 

margem anterior retilínea e projetada. Gnato fortemente esclerotizado, 

fusionado ventralmente em forma de uma placa alongada ântero-dorsal, com 

expansões laterais projetadas ventralmente, paralelas entre si, margem 

posterior serreada e de superfície rugosa. Fultura superior ausente. Fultura 
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inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida e apontada. 

Valvas subtriangulares, estreitas, com margem dorsal retilínea com uma leve 

concavidade na base, margem ventral convexa na região mediana, metade 

distal estreitando-se gradativamente, face externa densamente cerdosa, face 

interna com margem costal desprovida de projeções, terço distal com espinhos 

curtos; sáculo alongado; costa com dobra alongada. Edeago tão longo quanto 

as valvas, cilíndrico, sinuoso, com porção proximal em ângulo, desprovido de 

espinhos; vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,38 a 24,72 mm. Semelhante ao 

macho, difere pelas antenas com segmentos prismáticos e menos 

proeminentes. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, reduzidas. 

Lamela antevaginal formada por uma estreita placa transversal sem dobra 

margeando o óstio ventralmente, em contorno subquadrangular. Antro 

correspondendo a 1/9 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do 

antro. Duto da bolsa inteiramente membranoso, alargando-se gradativamente 

em direção ao corpo da bolsa, sendo um pouco mais longo. Corpo da bolsa 

saculiforme, com um signo denticulado, três vezes mais longo que largo, e 

localizado dorsalmente no terço distal. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Peru (Loreto) e Brasil (Amazonas e Rondônia). 

Registro sazonal: Janeiro e abril. 

Comentários: P. leptosiata difere das outras espécies de Hedylidae pela 

forma das asas anteriores com ápice apontado e pela genitália masculina com 

gnato ântero-posteriormente alongado com margem posterior serreada.  

Material tipo examinado: Holótipo ♀, depositado no The Natural History 

Museum com as seguintes etiquetas: Holotype/ 264/ Cayene/ Rothschild, 

Bequest, B.M. 1939-1/ Novara CXXXIII, f 33 Hedyle leptosiata, ♂ m., Guyana/ 

Phellinodes leptosiata, type ♀ Feld.. 

Material examinado: BRASIL: Amazonas, Manaus, Reserva Florestal 

Adolfo Ducke, Sabiá III, 2°59'S/58°58'W, 3-4.i.2003 (J.T. Câmara & F.F. Xavier 
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Filho), Luz mista de mercúrio e luz negra, 1 ♀ [sem abdome] (INPA); AM-010, 

km 50 Sítio do ramal Vó Leuda 02°44’13”S/59°54’32N, 14.i.2010, coleta manual 

(F.F. Xavier Filho), 1 ♀ (INPA); Rondônia, Ouro Preto do Oeste, Reserva 

INPA/CEPLAC, 10°43’00”S62°14’45”W, 20.iv.2006, Lençol+luz mista (J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA). 

 

Phellinodes lamellifera Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs. 14g, 32a-b, 63a-e, 94) 

Phellinodes lamellifera Prout, 1916: 157. Localidade-tipo: BRASIL, Fonte Boa 

“Fonte Boa upper Amazonas”. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 17 

(sistemática), fig. 2c (adulto d). 

Macrosoma lamellifera; Scoble, 1986: 276, 277, fig. 73, 80 (taxonomia); Scoble, 

1990a: 115 (catálogo); Scoble, 1990b: 128, 129, 136, 156, 157, fig. 39, 73; 

Scoble, 1992: 13, 24; Lamas e Grados, 1997: 109 (lista); Scoble, 1998: 5 

(catálogo); Lourido e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose: Antenas subdenteadas, terço proximal das pernas 

protorácicas com tufo de cerdas curtas, asas posteriores sem modificação do 

tronco cubital.  

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 21,46 a 20,22 mm. 

Cabeça com vértice cinza com grupo de escamas brancas entre os 

alvéolos antenais e próximo ao quetosema; frontoclípeo, em vista anterior, 

subquadrangular, com metade inferior cinza e superior branca entremeada com 

escamas cinza. Antenas subdenteadas, escapo e pedicelo cinza entremeado 

com escamas brancas; flagelômeros ciliados, com escamas dorsais cinza. 

Olhos compostos com margem interna reta e sem reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais curtos, não alcançando a metade superior do 

frontoclípeo; primeiro artículo branco entremeado de escamas cinza na metade 

da lateral externa; segundo artículo cinza com estreita faixa transversal branca 

na parte distal; terceiro artículo cinza, com estreita faixa branca na parte 

proximal, comprimento visivelmente menor que o segundo artículo. 

Tórax com face dorsal cinza com pequeno grupo de escamas brancas 

no pronoto e na base das tégulas; face ventral branca. Tégulas alongadas com 
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extremidade posterior convexa. Asa anterior subtriangular, ápice pouco 

projetado e levemente emarginado entre R4 e M1; margem externa e interna 

retilíneas; face dorsal de coloração cinza com manchas lineares de tonalidade 

mais escuras ao longo da margem costal, ou seja, mancha apical expandindo-

se para a margem externa;  microtríquias brancas ao longo da margem 

externa; mancha discal em forma de traço transversal; R3 originando-se na 

célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com 

torno curvilíneo; coloração cinza com microtríquias brancas ao longo das 

margens externa e interna; face ventral semelhante à ventral; veia R1 unidas 

desde a Sc na base; CuA2 originada na meio da célula discal, CuA1 bifurcando-

se próximo a M3; célula discal das asas posteriores subigual a margem distal. 

Pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas; brancas com estreitas 

manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com o 

distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com 

tufo de cerdas originando-se no terço proximal, com base branca e 2/3 apicais 

cinza-claro; curto, não ultrapassando a metade proximal do basitarso; cerdas 

dispostas sobre a epífise cinza-escuro; tíbia e tarso juntos mais longos que 

fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; 

garras tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais curtos e de comprimento subigual, cinza-escuro com ápice 

branco. Pernas metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém 

menores. 

Abdome com face dorsal cinza com pequeno grupo de escamas 

brancas localizadas na margem médio distal de cada tergito; face ventral 

branca entremeada por escamas cinza.   

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, extremidade posterior apontada, descendente e projeção coincidindo 

com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem 

anterior retilínea, com projeção anterior. Gnato fortemente esclerotizado, parte 

central claramente fusionada, elemento central tubular, sigmóide, em vista 

lateral, e, em vista ventral, com extremidade distal estreitada anteriormente, 

provida de estruturas espiniformes, expansões laterais projetadas 
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ventralmente, paralelas entre si, com estruturas espiniformes. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Projeção anterior do saco igual a 1/3 

do comprimento das valvas, anteriormente convexa, formando um ângulo reto 

com os braços dorsais do saco. Valvas subtriangulares, metade distal 

estreitando-se gradativamente; margem costal retilínea; sáculo semicircular; 

costa com pequena dobra para face interna. Edeago subcilíndrico, semirreto, 

com porção proximal em ângulo, tão longo quanto as valvas, desprovido de 

espinhos; vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Desconhecida 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: P. lamellifera está restrita a Amazônia 

ocidental. Scoble (1990b) menciona duas localidades de coleta ao longo do alto 

rio Amazonas, no Brasil, e uma no Suriname. Lamas e Grados (1997) cogitam 

uma possível ocorrência no Peru, porém sem registros para aquele país. 

Registro sazonal: Julho, agosto, setembro e outubro. 

Comentários: P. Iamellifera assemelha-se a P. leptosiata, P. rubedinaria 

e ao macho de P. amaculata quanto ao padrão de coloração das asas, difere 

destas duas últimas pela ausência de manchas brancas no ápice, de P. 

rubedinaria pela margem externa retilínea, sem projeção do ápice, e de P. 

leptosiata pelo ápice apontado nesta. O aspecto geral da genitália masculina 

de P. lamellifera é semelhante ao de P. stabilinota, P. muscerdata e P. 

costilunata. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Fonte Boa/ Upp. Amazon/ July 1907/ (S.M. 

Klages); Rothschild Bequest/ B.M. 1939-1. 

Material examinado: BRASIL: Amazonas, Fonte Boa, Estrada do 

Manupina, km 3, Sítio Dona Lindóia, 02º32’27”S/66º04’08”W, 23.ix.2005 (J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Filho), Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); idem, Estrada do 

Manupina, km 4, Sítio do Paulo, 02º32’27”S/66º04’08”W, 26.ix.2005 (F.F. 

Xavier Filho), 3 ♂ (INPA); idem, 27.ix.2005, 3 ♂ (INPA); Manaus, Reserva 

Florestal Adolfo Ducke, 2°59’S/58°58’W, 3-4.x.2002 (C.S. Motta), Lençol/Luz 

mista/BLB, 1 ♂ (INPA); idem, km 50, Ramal Sítio Vó Leuda, 

02°44’13”S/59°54’’32”W, 18-19.viii.2006 (G.M. Lourido & Xavier Filho, F.F.), 

Luz Mista, 1 ♂ (INPA). 
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Phellinodes stabilinota Prout, 1932 comb. rev. 

(Figs. 14e-h, 18b, 32c-f, 64a-e, 94) 

Phellinodes stabilinota Prout, 1932: 19, fig. 2f. 

Macrosoma stabilinota; Scoble, 1990a: 116 (catálogo); 1990b: 123, 126, 134, 

139, 144, 145, figs. 21, 22, 58, 99, 103; 1992: 14, 24; 1998: 6 (catálogo); Lamas 

e Grados, 1997: 108 (lista); Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 5, fig. 11 (lista). 

Diagnose: Asas com padrão de coloração castanho-acinzentado; 

manchas distais das asas anteriores apresentando dimorfismo, sendo maiores 

na fêmea e em forma de pontos no macho; asas posteriores do macho com 

área convexa, hialina e de forma ovalada. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,75 a 22,89 mm. 

Cabeça castanho escura com pequenos grupos de escamas brancas 

entre os alvéolos antenais e atrás do olho composto; frontoclípeo, em vista 

anterior, sub-retangular. Antenas subdenteadas, castanho-escuro com 

algumas escamas brancas; flagelômeros ciliados, com escamas dorsais 

castanho-escuras. Olhos compostos com margem interna convexa e sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais curtos, não 

alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal com metade 

proximal branca e distal castanho-clara; artículo mediano castanho-claro com 

estreitas faixas transversais brancas nas margens proximal e distal; artículo 

distal castanho-claro com escamas brancas dispostas na face externa, 

visivelmente menor que o segundo.  

Tórax com face dorsal inteiramente castanho escura, com grupo de 

escamas brancas na base das tégulas, estas alongadas com extremidade 

posterior arredondada. Asas anteriores subtriangulares, com ápice recuado, 

levemente côncavo; margem interna lobada; margem externa levemente 

côncava. Coloração castanho-acinzentada entremeada por manchas lineares 

ferrugíneas; mancha apical castanho escura expandindo-se para a margem 

externa, mancha distal constituída por três pontos brancos de tamanhos 

distintos, aumentando gradativamente a partir de R4; microtríquias brancas ao 

longo da margem externa; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5; 

anterior ao ápice da célula discal. Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. 
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Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho-acinzentada, com 

microtríquias brancas ao longo das margens externa e interna; face ventral 

semelhante à ventral; área convexa hialina e ovalada; R1 e Sc unidas na base; 

CuA1 bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada na metade basal da célula 

discal; célula discal das asas posteriores subigual à margem distal. Pernas 

protorácicas mais longas que as mesotorácicas; predominantemente cinza 

com cerdas da coxa e fêmur brancas com estreitas manchas cinza na 

articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com os distitarsos, tíbia cinza 

com nuances brancas, quatro manchas cinza dispostas ao longo do basitarso e 

na junção do deste com o distitarso; tíbia com tufo de cerdas originando-se no 

terço proximal, com base branca e 2/3 apical cinza-claro; curto, não 

ultrapassando a metade proximal do basitarso; cerdas dispostas sobre a epífise 

castanho-escuras; tíbia e tarso juntos mais longos que o fêmur; basitarso mais 

longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, 

visíveis, longas e levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com 

tom acastanhado na face anterior das tíbias e dos tarsos, esporões apicais 

curtos e de comprimento subigual, cinza-escuro com ápice branco. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais largo que 

longo, extremidade posterior convexa, descendente, projeção coincidindo com 

o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, com margem 

proximal sinuosa. Gnato fortemente esclerotizado, parte central claramente 

fusionada, elemento central cilíndrico, sigmóide, em vista lateral, e, em vista 

ventral, com extremidade distal estreitada anteriormente, expansões laterais 

projetadas ventralmente, paralelas entre si, ambos providos de estruturas 

espiniformes. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Projeção 

anterior do saco reduzida, anteriormente apontada. Valvas subtriangulares, 

largura igual a metade do comprimento, margem costal com espinhos 

alongados no terço posterior; sáculo subtriangular; costa com pequena dobra 

para face interna. Edeago subcilíndrico, levemente sinuoso, tão longo quanto 

as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa com microespículas. 
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Fêmea: Comprimento da asa anterior 24,16 a 25,91mm. Difere do 

macho pelas manchas distais de formas circulares e subelípticas nas asas 

anteriores. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal com dobra margeando o 

óstio, formando contorno subquadrangular. Antro correspondendo a 1/4 do 

comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. 

Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da 

bolsa pouco mais curto que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso. 

Corpo da bolsa saculiforme, com um signo denticulado, localizado dorsalmente 

na porção medianamente do corpo da bolsa, é três vezes mais largo que 

longo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Peru (Loreto, Ucayali), Equador (Napo), Brasil 

(Amazonas e Rondônia). 

Registro sazonal. Maio, novembro e dezembro. 

Comentários: A fêmea de P. stabilinota assemelha-se a P. muscerdata 

e P. costilunata pelo padrão geral de coloração e aspecto geral da genitália.  

Difere de P. costilunata pela ausência da mancha subapical, e de ambas pela 

coloração geral cinza.  

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado BMNH, com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Fonte Boa/ Upp. Amazon/ July 1907/ (S.M. 

Klages); Rothschild & Bequest/ B.M. 1939-1; Phellinodes/ stabilinota/ ♂ Prout/ 

Type.   

Material examinado: EQUADOR: Napo, Misahualli, 450 m, xii.1992 

(V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); BRASIL: Roraima, Tepequém,  Serra- Sesc Hotel 

600m Alt., 3º46'31"N/04º54'W, 2-3.xi.2004 (Rafael, J.A.; Xavier Fº, F.F.; Silva, 

A.), 1 ♂ (INPA); Idem, 800m altitude, 04º29'42"N/61º07'28"W, 31-01.ix.2004 

(Rafael, J.A.; Xavier Fº, F.F.; Silva, A.), 1 ♂; Amazonas, Carauari, Margem 

esquerda do Juruá, Comunidade Nova Esperança, 05º05'31"S/10º03'W, 

13.vii.2005 (Henriques, A.L. & Xavier Fº, F.F.), 1 ♂ (INPA); Idem, 7.vii.2005, 1 

♂ (INPA); Idem, 10.vii2005, 2 ♂♂ (INPA); Tabatinga, Bispo, 
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04º12'32"S/69º54'54W, 4-5.ix.2005 (Rafael, J.A., Xavier Fº, F.F.), 1 ♂ (INPA); 

Idem, São Paulo de Olivença, 02º32'59"S/66º03'54W, 14.ix.2005 (Rafael, J.A., 

Xavier Fº, F.F. ), 4 ♂♂ (INPA); Rondônia, Cacaulândia, 140 m, xi.1991 (V.O. 

Becker), 2 ♂ (VOB); idem, 26-30.v.1998 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB). 

 

Phellinodes muscerdata Felder e Rogenhofer, 1875 comb. rev. 

(Figs. 21f; 32g-h, 33a-b, 65a-f, 95) 

Phellinodes muscerdata Felder e Rogenhofer, 1875: pl. 133, fig. 34. 

Localidade-tipo: “fl. Amazonas”. Holótipo ♀ (nec ♂), BMNH; Prout, 1910: 110; 

Prout, 1916: 156 (citação); Prout, 1932: 17, 19, fig. 2f; Scoble, 1992: 22. 

Macrosoma muscerdata; Scoble, 1990a: 115 (catálogo); 1990b: 126, 129, 134, 

146, 147, 152, figs. 27, 62, 106, 110; 1992: 13, 19, 22, figs. 17, 32, 49, 53; 

1998: 6 (catálogo); Aiello, 1992: 551; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); 

Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); Chacón e Montero, 2007: 97, 264, fig. 67 

(larva), prancha 88 (adultos ♀ e ♂). 

Diagnose: Mancha distal constituída por três pontos brancos de 

tamanhos distintos, aumentando gradativamente a partir de R4, sendo a última 

alongada longitudinalmente, mancha subapical ausente e projeção anterior do 

saco equivalente a ¼ do comprimento da valva e anteriormente convexa.  

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 18,65 a 22,92 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice castanho-escuro; frontoclípeo sub-retangular, castanho-claro com 

estreita transversal faixa branca margem inferior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelos brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros 

prismáticos, com escamas dorsais castanho-escuras. Olhos compostos com 

margem interna convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com pequena faixa castanho-clara alternada com uma estreita faixa 

branca na margem distal; artículo mediano castanho-claro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-claro 

com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo.  
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Cérvix e tórax brancos, pronoto, tégulas e o terço proximal do mesonoto 

revestidos de escamas brancas de extremidade castanho-clara. Tégulas 

alongadas com margem posterior arredondada; face ventral branca. Asas 

anteriores subtriangulares, com ápice projetado e côncavo; margem interna 

retilínea; coloração castanho-clara entremeada de manchas lineares de 

coloração ferrugínea; mancha apical castanho escura expandindo-se para a 

margem externa; mancha distal constituída por três pontos brancos de 

tamanhos distintos, aumentando gradativamente a partir de R4, sendo a última 

alongada longitudinalmente; face ventral semelhante à dorsal, porém mais 

clara; R3 originando-se do ramo comum de R4 e R5, próximo ao ponto de 

origem. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho-clara 

entremeada por manchas lineares ferrugíneas, microtríquias brancas ao longo 

das margens externa e interna; face ventral com manchas lineares escuras, 

mais evidentes na margem externa; Sc e R1 separadas na base; CuA1 

bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada na metade basal da célula discal; 

célula discal mais curta que a margem distal. Pernas protorácicas mais 

longas que as mesotorácicas; coxa e fêmur cerdosos, brancos; tarsos brancos 

alternado com escamas cinza-claro; tíbia com tufo de cerdas originando-se no 

terço proximal, branco com ápice castanho-claro e curto; cerdas brancas 

dispostas sobre a epífise; tíbia e tarso juntos mais longos que fêmur; basitarso 

mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento do basitarso; 

garras tarsais simétricas visíveis, curtas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos; 

esporões apicais curtos e de comprimento subigual, cinza-escuro com ápice 

branco. Pernas metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém 

menores. 

Abdome branco com manchas castanho-escuras no fim de cada 

segmento. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular com extremidade 

posterior apontada, tão longo quanto largo, descendente, projeção coincidindo 

com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com unco, com 

projeção anterior e margem proximal sinuosa. Gnato fortemente esclerotizado, 

parte central claramente fusionada, elemento central cilíndrico, sigmóide, em 
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vista lateral, e, em vista ventral, com extremidade distal estreitada 

anteriormente, expansões laterais projetadas ventralmente, paralelas entre si, 

provido de estruturas espiniformes. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Projeção anterior do saco equivalente a ¼ do comprimento das 

valvas, formando um ângulo reto com os braços do saco, e, em vista ventral, 

com margem anterior convexa. Valvas subtriangulares, largura igual a 1/3 do 

comprimento, margem costal com espinhos alongados no terço posterior; 

sáculo subtriangular; costa com pequena dobra voltada para face interna. 

Edeago subcilíndrico, reto, tão longo quanto as valvas, desprovido de espinhos; 

vesica membranosa com microespículas.  

Fêmea: comprimento da asa anterior 20,22 a 20, 33 mm.  

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, subiguais às 

posteriores. Lamela antevaginal sem dobra margeando o óstio, com formato 

semicircular. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, 

em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo 

dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa pouco mais 

curto que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso. Corpo da bolsa 

saculiforme, com um signo denticulado, localizado dorsalmente na porção 

média do corpo da bolsa, é três vezes mais largo que longo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Da Costa Rica ao sul do Peru (Scoble, 1992), 

no lado oriental dos Andes, passando pelo oeste da Colômbia até a foz do rio 

Amazonas, no Brasil, e com registro novo para o estado de Rondônia.    

Registro sazonal: Abril, maio, junho, setembro e dezembro. 

Comentários: Assemelha-se a P. costilunata e P. stabilinota pelo 

padrão geral de coloração e aspecto geral da genitália masculina. Difere de P. 

costilunata pela ausência de mancha subapical nas asas anteriores e de P. 

stabilinota pelas manchas em forma de ponto, e de ambas pela projeção 

anterior do saco igual a ¼ do comprimento das valvas, com extremidade 

proximal convexa. 

Material tipo examinado: Holótipo ♀, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Novara CXXXIII/f 34 Phellinodes/ muscerdata/ ♂ 
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m., Amaz.; Rothschild Bequest, B.M. 1939-1 (etiqueta circular branca com 

borda vermelha). 

Material examinado: COSTA RICA: Puntarenas, Rancho Quemado, 

200 m, Península de Osa, L-S 292500, 511000, x.1992 (M. Segura), 1 ♂ 

(INBio); idem, ix.1992 (F. Quesada), 1 ♀ (INBio);  EQUADOR: Napo, 

Misahualli, 450 m, xii.1992 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); BRASIL: Amazonas, 

Carauari, Margem esquerda do Juruá, Comunidade Nova Esperança, 

05º05'31"S/10º03'W, 30.vi.2005 (A.L. Henriques & F.F. Xavier Filho), 1 ♂ 

(INPA); Tabatinga, Bispo, 4-5.ix.2005 (J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), 1 ♂ 

(INPA); Pará, Canindé, Rio Gurupy, 15.iv.1963 (Malkin & Pinheiros), 1 ♀ 

(MZUSP); Rondônia, Ariquemes, 180 m, 13-16.iv.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ 

(VOB); Vilhena, 2-4.xii.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, 24.v.1998 (V.O. 

Becker), 1 ♂ (VOB). 

 

Phellinodes costilunata Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs. 12h; 33c-f, 66a-e, 95) 

Phellinodes costilunata Prout, 1916: 156. Localidade-tipo: Equador, Paramba. 

Holótipo ♀, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 19 (sistemática). 

Macrosoma costilunata; Scoble, 1990a: 114 (catálogo); Scoble, 1990b: 126, 

129, 134, 146, 147, 152, 153, figs. 26, 61, 105, 109; Scoble, 1992: 13, 19, 22, 

figs. 16, 31, 48, 52; Lamas e Grados, 1997: 109; Scoble, 1998: 5 (catálogo); 

Chacón e Montero, 2007: prancha 87 (adulto ♀). 

Diagnose: Macho com antenas subdenteadas, asas anteriores com 

mancha subapical em forma de semicírculo, amarela pálida e tonalidade 

evanescente. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 19,58 a 20,10 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice castanho-escuro; frontoclípeo sub-retangular, branco com metade 

inferior castanho-claro. Antenas subdenteadas, escapo e pedicelo brancos com 

lateral externa castanho escura; flagelômeros com escamas dorsais castanho-

claras. Olhos compostos com margem interna convexa, sem reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando o vértice; artículo basal 
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branco com larga faixa castanho-clara alternada com uma estreita faixa branca 

na margem distal, artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-

escuro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo.  

Cérvix castanho-escuro. Tórax castanho-claro. Tégula alongada com 

margem posterior arredondada; face ventral branca. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice recuado, levemente côncavo; margem interna 

lobada; margem externa levemente côncava; coloração castanho-clara 

entremeada por manchas lineares ferrugíneas; mancha apical castanho escura 

expandindo-se para a margem externa; mancha distal constituída por três 

pontos de tamanhos distintos, aumentando gradativamente a partir de R4, 

sendo a última alongada longitudinalmente; face ventral semelhante à dorsal, 

porém mais claras; face ventral branca. R3 originando-se do ramo comum de 

R4 e R5 próximo ao ponto de origem. Asas posteriores com torno curvilíneo; 

coloração castanho-clara entremeada por manchas lineares ferrugíneas; 

microtríquias brancas ao longo das margens externa e interna; face ventral 

manchas lineares escuras mais evidentes na margem externa; R1 e Sc 

separadas na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3; célula discal subigual a margem distal. Pernas 

protorácicas mais longas que as mesotorácicas, possuem coloração branca 

com manchas castanho-escuras dispostas longitudinalmente na face anterior 

da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta com o 

basitarso, além de quatro manchas estreitas e transversais dispostas ao longo 

do basitarso; tíbia com tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco 

com ápice castanho-claro e curto; cerdas brancas dispostas sobre a epífise 

castanho-clara; tíbia e tarso juntos mais longos que fêmur; basitarso mais longo 

que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis 

curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, variando de marrom a 

amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com manchas castanho-

escuras no terço distal do fêmur e na metade distal da tíbia, esporões apicais 

castanho-escuros com ápice branco, com esporão interno menor que o 

externo. Pernas metatorácicas de coloração semelhante às mesotorácicas, 

porém mais curtas. 

Abdome com face ventral castanho-claro e ventral amarelo-pálido. 
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Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais largo que 

longo, extremidade posterior convexa, descendente, projeção coincidindo com 

o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com unco, com projeção 

anterior, margem proximal sinuosa. Gnato fortemente esclerotizado, parte 

central claramente fusionada, elemento central cilíndrico, sigmóide, em vista 

lateral, e, em vista ventral, com extremidade distal estreitada anteriormente, 

expansões laterais projetadas ventralmente, paralelas entre si, ambos providos 

de estruturas espiniformes. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Projeção anterior do saco reduzida, anteriormente convexa, em 

vista ventral, projeção anterior forma um ângulo reto com os braços do saco. 

Valvas subtriangulares, largura igual a 1/3 do comprimento, margem costal 

com espinhos alongados no terço posterior; sáculo subtriangular; costa sem 

dobra para face interna. Edeago subcilíndrico, reto, tão longo quanto as valvas, 

desprovido de espinhos; vesica membranosa, provida de dentículos. 

 Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,76 e 22,80 mm. Semelhante ao 

macho, exceto pelas antenas com segmentos prismáticos. 

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de V com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, menores que 

as posteriores. Lamela antevaginal com dobra margeando o óstio, formando 

contorno subquadrangular. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento do 

duto da bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal 

surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa pouco 

mais curto que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso. Corpo da bolsa 

saculiforme, com um signo denticulado, localizado dorsalmente na porção 

média do corpo da bolsa, é três vezes mais largo que longo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Costa Rica (Guanacaste, Alajuela), Equador 

(Paramba).  

Registro sazonal: Abril, setembro, novembro e dezembro. 

Comentários: P. costilunata assemelha-se a P. muscerdata e P. 

stabilinota pelo padrão geral de coloração e aspecto geral da genitália.  Difere 

de P. muscerdata pela ausência da mancha subapical e formato irregular da 
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mancha distal maior, e das duas pela projeção anterior do saco igual a ¼ do 

comprimento das valvas, com extremidade proximal arredondada. 

Material tipo examinado: Holótipo ♀, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Paramba/Ecuador, Rothschild Bequest/ 

B.M.1939-I; Pellinodes/muscerdata/feld; Phellinodes/costilunata/♂ Prout; 

Geometridae/genitalia slide/ n° 12332. 

Material examinado: COSTA RICA: Gua[nacaste], Est.[ação] Pitilla, 

700 m, 18-19.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); AJ [Alajuela], Bijagua, 750 m, 

3-4.xi.2000 (V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); Bijagua, Albergue Heliconias, 700 m, L-

N-289800, 423800, 02.xii.2000 (G. Rodrigues de Luz), 1 ♂ (INBio); idem, 

iv.2000, 1♀ (INBio). 

 

Phellinodes albistria Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs. 33g-h, 67a-b, 95) 

Phellinodes albistria Prout, 1916: 156. Localidade-tipo: PERU, ‘La Union, Rio 

Huacamayo, Carabaya, 2000 ft.’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 

18, fig. 2e. 

Macrosoma albistria; Scoble, 1990a: 114, 117 (catálogo); Scoble, 1990b: 127, 

129, 135, 154, 155, figs. 31, 65 (adulto e genitália masculina); Scoble, 1992: 12, 

16 (taxonomia); Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Scoble, 1998: 5 (catálogo); 

Lourido e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose: Mancha subapical castanho escura, borda proximal com três 

pontos brancos, o posterior disposto sobre a mancha apical. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 18,53 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal castanho-clara; frontoclípeo retangular, castanho-clara 

com margem superior branca. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos 

com lateral externa castanho escura; flagelômeros prismáticos, escamas 

dorsais castanho-claras. Olhos compostos com margem interna convexa, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando o 

vértice; artículo basal branco com pequena faixa castanho-clara na região 

mediana, artículo mediano castanho-claro com estreita faixa transversal branca 
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nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-claro com estreita faixa 

branca na margem proximal, de comprimento subigual ao segundo.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade castanho-

claras. Tórax com face dorsal revestida por escamas brancas entremeada com 

escamas castanho-claras, concentradas na base das tégulas, sendo estas 

longas e com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice recuado, côncavo; margem externa levemente 

côncava; margem interna retilínea; coloração castanho-clara com inúmeras 

manchas lineares castanho-escuras, mais concentradas no fim da célula discal 

e seguidas de uma faixa em diagonal branco-amarelada; mancha apical 

castanho escura com contorno definido, margem proximal contornada por três 

manchas brancas, com a posterior sobrepondo-se a mancha apical; 

microtríquias castanho-claras ao longo das margens externa e interna; face 

ventral semelhante à dorsal, porém mais clara; célula discal ocupando cerca de 

2/3 do comprimento da asa; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5. 

Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração castanho-clara com área mediana com de escamas 

esbranquiçadas, microtríquias amarelo-pálidas ao longo das margens externa e 

interna; face dorsal semelhante à ventral; célula discal de comprimento 

subigual à margem distal; R1 e Sc separadas na base, porém com Sc+R1 

distante de Rs; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo M3; célula discal tão longa quanto a margem distal. 

Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Pernas protorácicas subiguais às 

mesotorácicas; brancas com estreitas manchas castanho-claras na articulação 

do fêmur com a tíbia e do basitarso com o distitarso, além de quatro manchas 

dispostas ao longo do basitarso; tíbia com tufo de cerdas originando-se no 

terço proximal, branco e alongado, alcançando o distitarso; tufo de cerdas 

disposto sobre a epífise castanho-escuro; tíbia e tarso juntos tão longos quanto 

o fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; 

garras tarsais simétricas, visíveis, longas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais curtos e de comprimento subigual. Pernas metatorácicas 

coloração semelhante às mesotorácicas, porém menores. 
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Abdome não examinado (espécime com genitália em lâmina). 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, com extremidade 

posterior descendente com ápice levemente voltado para cima, projeção 

anterior coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente delimitado 

com o unco, margem proximal projetada anteriormente. Gnato fortemente 

esclerotizado, extremidade distal curvada ventralmente; expansões laterais 

proeminentes, projetadas ventralmente, paralelas entre si, com margem 

posterior e superfície com espinhos. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida. Valvas subtriangulares, 

estreitas, com ápice apontado; face externa densamente cerdosa; face interna 

com margem costal desprovida de projeções, metade posterior com espinhos 

curtos, sáculo subtriangular; costa com pequena dobra voltada para face 

interna. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, 

desprovido de espinhos; vesica membranosa com microespículas. O edeago 

não foi ilustrado neste trabalho devido a lâmina com a estrutura estar 

danificada, impossibilitando o escaneamento. 

Fêmea: Desconhecida. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Apenas o dado do holótipo, proveniente do 

Peru. 

Registro sazona: Dezembro. 

Comentários: P. albistria possui um padrão de coloração semelhante à 

P. bahiata, P. majormacula, P. satellitiata e P. uniformis. Difere pela mancha 

distal branca posterior sobrepondo a mancha apical. A genitália masculina tem 

forma semelhante à de P. lamellifera, P. stabilinota e P. costilunata, diferindo 

pelo unco descendente com ápice curvado para parte dorsal.    

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Lá Union/ R. Huacamayo/ Carabaya, 2000 ft./ 

wet s., Dec. 1904/ (G. Ockenden); Rothschild Bequest/ 1939-1; Phellinodes/ 

coscoja/ Dogn.; Phellinodes albistria/♂ Prout/ Type; ♂/ Geometridae/ genitália 

slide/ n° 12327. 
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Phellinodes satellitiata Guenée, 1857 comb. rev. 

(Figs. 12e; 20b, 34a-d, 69a-f, 96) 

Phellinodes satellitiata Guenée, 1857: 523. Localidade-tipo: BRASIL, ‘Brésil’. 

Tipo: Holótipo ♀ (nec ♂), BMNH [examinado]; Guenée, 1858: 4, pl. 21, fig. 8; 

Walker, 1862: 1465; Druce, 1893: 178 (sistemática); Warren, 1894:  376; Prout, 

1910: 110; Dognin, 1911a: 21; Dognin, 1911b: 4 (citação); Prout, 1916: 156; 

Prout, 1932: 18, 19, fig. 2d. 

Phellinodes praecostalis Dognin, 1911a: 21. Localidade-tipo: COLÔMBIA, 

‘Tuntas, près Cali, Colombia (Fassl)’. Tipo: Holotipo ♂, USNMN [fotografia 

examinada]. 

Phellinodes satellitiata zapotensis Prout, 1932: 19. Localidade-tipo: 

GUATEMALA. Tipo: Lectótipo ♀, BMNH [examinado]; Scoble, 1990a: 116 (des. 

lectótipo, BMNH). 

Macrosoma satellitiata satellitiata; Scoble, 1986: 256, 264, figs. 10, 36. 

Macrosoma satellitiata; Scoble, 1986: 266; Scoble, 1990a: 116, 117 (catálogo); 

1990b: 123, 125, 126, 133, 138, 139, 144, 145, figs. 18-20, 57, 98, 102; Scoble, 

1992: 14, 24; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998:119; Scoble, 

1998: 6; Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 3, 5, figs. 12, 13, 14 (lista); Yack et al., 

2007: 578, 581, 582, 584, fig. 6e (vista dorsal das asas anterior e posterior).  

 Diagnose: Asas anteriores com mancha apical castanho escura, com 

três manchas brancas em forma de traço na borda proximal; mancha discal 

branca margeando o ápice da célula discal. 

Redescrição 

Macho: comprimento da asa anterior 21,25 a 23,30 mm. 

Cabeça castanho escura com pequenos grupos de escamas brancas 

entre os alvéolos antenas e atrás do olho composto; frontoclípeo, em vista 

anterior, sub-retangular, castanho-escuro entremeado com escamas brancas. 

Antenas filiformes, flagelômeros ciliados, com escamas dorsais castanho-

escuros. Olhos compostos com margem interna convexa e com reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais longos, alcançando o vértice; 

artículo basal com metade proximal branca e distal castanho-clara; artículo 

mediano castanho-claro com estreitas faixas transversais brancas na margem 
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proximal e na distal; artículo distal castanho-claro com algumas brancas 

dispostas na face externa, subigual ao segundo.  

Tórax com face dorsal inteiramente castanho escura, com grupo de 

escamas brancas na base das, tégulas, estas alongadas com extremidade 

posterior convexa. Asas anteriores subtriangulares, ápice projetado e 

emarginado entre R4 e M1; margem externa côncava e interna lobada; face 

dorsal de coloração castanho-clara, mancha apical castanho escura com três 

manchas brancas em forma de traço na borda proximal; microtríquias brancas 

ao longo da margem externa; mancha discal branca margeando o ápice da 

célula discal; R3 no ramo comum de R4 e R5 anterior ao ápice da célula discal; 

frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração castanho-claro com microtríquias brancas ao longo das 

margens externa e interna; face ventral semelhante à ventral; veia R1 separada 

de Sc na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3; célula discal das asas posteriores mais longa que 

a margem distal. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; 

coloração branca com manchas castanho-escuras entremeado de cinza-escuro 

dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, na articulação 

do fêmur com a tíbia e desta com o basitarso, além de quatro manchas estreita 

e transversais dispostas ao longo do basitarso; tíbia com tufo de cerdas 

originando-se no terço proximal, com branco; médio, ultrapassando o basitarso; 

cerdas dispostas sobre a epífise castanho-escuras; tíbia e tarso juntos mais 

longos comprimento do fêmur; basitarso tão longo quanto à tíbia; distitarso 

cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente 

curvadas; epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-

pálido. Pernas mesotorácicas brancas com manchas acastanhadas na face 

anterior das tíbias e dos tarsos, esporões apicais curtos e de comprimento 

subigual, castanho-escuro com ápice branco. Pernas metatorácicas de 

coloração semelhante às mesotorácicas, porém menores. 

Abdome castanho-claro com face ventral amarelo-pálida. 

Genitália masculina com unco simples, descendente, mais longo que 

largo, com projeção coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem anterior com projeção. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central, reduzido, cilíndrico, curvado pra parte ventral; 
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expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, perpendiculares a 

parte central e com margem posterior e superfície com estruturas espiniformes. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção 

anterior igual a ¼ do comprimento das valvas, em vista ventral, apontada. 

Valvas subtriangulares, estreita, ápice apontado, face externa densamente 

cerdosa; face interna com margem costal desprovida de projeções, terço distal 

com espinhos curtos; sáculo subtriangular, costa com dobra alongada. Edeago 

tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de 

espinhos, esclerotização uniforme; vesica membranosa.    

 Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,92 a 26,83 mm. 

Genitália feminina com esterno VII sem dobra conspícua sobre o óstio. 

Papilas anais dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, em forma de U 

com extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, reduzidas. 

Lamela antevaginal formada por uma estreita placa transversal com dobra 

margeando o óstio, em formato subquadrangular. Antro correspondendo a ¼ 

do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, esclerotizado. Duto 

seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa 

inteiramente membranoso, mais longo que o corpo da bolsa, largura uniforme. 

Corpo da bolsa fusiforme, com um signo denticulado, três vezes mais longo 

que largo localizado dorsalmente na região mediana do corpo da bolsa. 

Biologia: Desconhecida. 

Registro geográfico: Guatemala (San Geronimo, Zapote (Champion)); 

Peru (Huánuco, Junín, Cuzco, Puno), equador (Sucumbíos e Orellana) e Brasil. 

Registro sazonal: Abril, setembro e novembro. 

Comentários: Guenée descreveu e figurou uma fêmea, embora afirme 

ser um macho. Isto já havia sido relatado por Druce (1893) que menciona uma 

fêmea semelhante na Guatemala, San Gerónimo, Zapote (Champion).  

P. satellitiata assemelha-se ao macho de P. uniformis pelo padrão geral 

de coloração e aspecto da genitália, difere pela manchas em forma de ponto na 

margem proximal da mancha apical e pela mancha torneando a célula discal 

das posteriores em P. uniformis. 

Material tipo examinado: Holótipo ♀, depositado no BMNH, com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Ex. Museo/Ach. Guenée; Typicum specimen; Ex. 

Oberthür Coll./ Brit. Mus. 1927-3; Sattellitiata/Gn. Brésil. 
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Phellinodes satellitiata zapotensis. Lectótipo ♀, depositado no BMNH, 

com as seguintes etiquetas: Lectotype; Godman-Salvin/Coll. 1903-4/B.C.A Lep. 

Het./Phellinodes/satellitiata/Guenée; Zapote/ Guatemala/G.C. Champion; Seitz 

viii/p 19. 

Material examinado: BRASIL: Bahia, Camacan, 400-700 m, 21-

30.ix.1991 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Espírito Santo, Linhares, 40 m, 5-

9.iv.1992 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 1100 m, 

9.xi.1998 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB). 

 

Phellinodes uniformis Warren, 1904 comb. rev. 

(Figs. 34e-f, 68a-d, 96) 

Phellinodes uniformis Warren, 1904: 14. Localidade-tipo: PERU ‘R. Napo/ 

24.2.[19]00/Peru’. Tipo: Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 110, 

prancha 1 fig. 3, prancha 2 fig. 16; Prout, 1916: 156, 157; Prout, 1932: 18, 19, 

fig. 2e. 

Macrosoma uniformis; Scoble, 1986: 270; Scoble, 1990a: 116, 117 (catálogo); 

Scoble, 1990b: 127, 129, 135, 154, 155, figs. 33, 67; Scoble, 1992: 14, 16; 

Lamas e Grados, 1997: 109 (lista); Scoble, 1998: 6 (catálogo); Lévêque, 2007: 

217, prancha 1, figs. 7-8, 222, 223 (taxonomia); Lourido e Motta, 2009: 74 

(citação). 

Diagnose. Asas anteriores com mancha apical castanho escura, com 

três traços brancos na borda proximal; mancha discal branca margeando o 

ápice das células discais das asas anteriores e posteriores. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,54 a 23,25 mm. 

Cabeça castanho escura com pequenos grupos de escamas brancas 

entre os alvéolos antenais e atrás dos olhos compostos; frontoclípeo, em vista 

anterior, sub-retangular, cinza-claro entremeado de escamas brancas. Antenas 

filiformes, flagelômeros prismáticos, ciliados, com escamas dorsais cinza-

escuro. Olhos compostos com margem interna convexa e com reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais longos, alcançando o vértice; 

artículo basal com metade proximal branca e distal castanho-clara; artículo 

mediano castanho-claro com estreitas faixas transversais brancas nas margens 
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proximal e distal; artículo distal castanho-claro com algumas escamas brancas 

dispostas na face externa, de comprimento subigual ao segundo.  

Tórax com face dorsal castanho-clara entremeada de escamas brancas. 

Tégulas alongadas com extremidade posterior arredondada. Asas anteriores 

subtriangulares, ápice projetado e emarginado entre R4 e M1; margem externa 

côncava e interna lobada; face dorsal de coloração castanho-clara com 

mancha apical castanho-ferrugínea, entremeadas de manchas lineares de 

tonalidade mais escuras, concentradas ao longo da margem costal; 

microtríquias brancas ao longo da margem externa; mancha margeando o 

ápice da célula discal; R3 no ramo comum de R4 e R5 anterior ao ápice da 

célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com 

torno curvilíneo; coloração castanho escura com microtríquias brancas ao 

longo das margens externa e interna; face dorsal semelhante à ventral; veia R1 

separada de Sc na base; CuA1 bifurcando-se próximo a M3; CuA2 originada na 

metade basal da célula discal; célula discal das asas posteriores mais longa 

que a margem distal. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; 

coloração branca com manchas cinza-claro dispostas longitudinalmente na 

face anterior da coxa e do fêmur, na articulação do fêmur com a tíbia e desta 

com o basitarso, além de quatro manchas estreita e transversais dispostas ao 

longo do basitarso; tíbia com tufo de cerdas branco, originando-se no terço 

proximal, de comprimento médio, ultrapassando o basitarso; cerdas dispostas 

sobre a epífise cinza-escuro; tíbia e tarso juntos mais longos que fêmur; 

basitarso tão longo quanto a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras 

tarsais simétricas, visíveis, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de 

coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas 

brancas com tom cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, esporões 

apicais curtos e de comprimento subiguais, cinza-escuro com ápice branco. 

Pernas metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome com face dorsal castanho-clara; face ventral amarelo-pálida. 

Genitália masculina com unco simples, descendente, mais longo que 

largo, com projeção coincidindo com o ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem anterior com projeção. Gnato fortemente 

esclerotizado, elemento central, reduzido, cilíndrico, curvado para baixo; 

expansões laterais proeminentes e projetadas ventralmente, paralelas entre si, 
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margem posterior e superfície com estruturas espiniformes. Fultura superior 

ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida, 

em vista ventral, convexa. Valvas subtriangulares, estreita, ápice apontado, 

face externa densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida 

de projeções, terço distal com espinhos curtos; sáculo subtriangular, costa com 

dobra alongada. Edeago tão longo quanto as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos, esclerotização uniforme; vesica 

membranosa.    

Fêmea: Desconhecida 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Peru (Napo) e Brasil (Minas Gerais, São 

Paulo). 

Registro sazonal: Fevereiro, março e abril.  

Comentários: P. uniformis assemelha-se ao macho de P. satellitiata 

pelo padrão geral de coloração e aspecto da genitália, difere pela manchas em 

forma de traço na margem proximal da mancha apical, pela mancha torneando 

a célula discal das posteriores e projeção anterior do saco reduzida e apontada 

em P. uniformis.  

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; Phellinodes/uniformis/type ♂; R. Napo/ 

24.2.[19]00/Peru (Haensch.); Rothschild/Bequest/B.M 1939-I. 

Material examinado: BRASIL: Minas Gerais, Nova Lima, 850 m, 1-

3.iv.1983 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); São Paulo, Restinga, 650 m, 

20°43'31"S/47°30'60"W, 21.iii.2008 (Rafael, J.A., Xavier Filho, F.F. & D.S. 

Amorim), 2 ♂ (INPA). 

 

Phellinodes cascaria (Schaus, 1901) comb. rev. 

(Figs. 12g,o; 35a-d, 70a-f, 97) 

Hyphedyle cascaria Schaus, 1901: 275. Localidade-tipo: ‘Jalapa, México’. 

Lectótipo ♀, coleção Wm Schaus, atualmente incorporada ao NMNH [fotografia 

examinada]. 

Phellinodes cascaria, Prout, 1910: 111 (taxonomia); Prout, 1916: 157(citação); 

Prout, 1932: 19, fig. 2e (redescrição). 
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Macrosoma cascaria; Scoble, 1986: 259, 284; Scoble, 1990a: 114 (catálogo) 

(des. lectótipo  ♀, NMNH); 1990b: 123, 125, 133, 137, 138, 144, 145, figs. 15, 

54, 96, 100; 1992: 3, 4, 12, 17, 18, 21, figs. 12, 29, 46, 50; 1998: 5 (catálogo); 

Chacón e Montero, 2007: prancha 86 (adulto ♂; erro de identificação); Lourido 

e Motta, 2009: 75 (taxonomia). 

Diagnose: Asas anteriores com margem externa côncava, com ápice 

pronunciado, margem entre R4 e M1 côncava, mancha apical de contorno 

definido, castanho-clara com borda proximal escura, mancha subapical 

subtriangular branca.   

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 22,58 mm. 

Cabeça com vértice com escamas metade basal branca e distal 

castanho escura; frontoclípeo trapezoidal, castanho-claro com uma estreita 

faixa castanho escura na margem superior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho-claras; flagelômeros 

prismáticos, escamas dorsais castanho-claras. Olhos compostos com margem 

interna convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos 

labiais alcançando o vértice; artículo basal com metade proximal branca e distal 

castanho-clara; artículo mediano castanho-claro com estreita faixa transversal 

branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-claro com 

algumas escamas brancas dispostas na face externa, subigual ao segundo em 

comprimento.  

Cérvix com escamas castanho-escuras. Tórax branco com escamas 

castanho-claras no protórax e na base das tégulas; face ventral branca. Asas 

anteriores subtriangulares, ápice projetado, levemente emarginado, margem 

externa côncava, margem interna retilínea; face dorsal castanho-clara 

entremeada com manchas ferrugíneas e enegrecidas, sobrepostas por 

nuances brancas, mancha apical castanho-ferrugínea sobreposta por uma 

mancha em forma de ponto preto, mancha subapical subtriangular branca, 

alcançando a margem costal, anteriormente terminando em M1; célula discal 

com 2/3 do comprimento da asa; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, 

próximo a origem. Asas posteriores com torno curvilíneo, coloração castanho-

clara, entremeado por manchas lineares ferrugíneas, concentradas ao longo 

das margens costal, externa e interna; área de escamas semitransparente na 
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região mediana; R1 separada de Sc na base; CuA2 originada na metade basal 

da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo de M3 célula discal mais longa 

que a margem distal. Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Pernas 

protorácicas mais longas que as mesotorácicas; brancas com estreitas 

manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com o 

distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com 

tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco e médio; cerdas 

dispostas sobre a epífise cinza; tíbia e tarso juntos mais longos fêmur; 

basitarso mais longo tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; 

garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas no distitarso, curtas e 

levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração variando de marrom a 

amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com cinza na face anterior 

das tíbias e dos tarsos, esporões apicais longos, internos mais curtos que o 

externo. Pernas metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém 

menores. 

Abdome face dorsal castanho escura; face ventral amarelo-pálido. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, com extremidade posterior apontada, descendente, com projeção 

posterior ao ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, 

margem anterior sinuosa e projetada anteriormente. Gnato fortemente 

esclerotizado, parte central claramente fusionada, elemento central, em vista 

lateral, cilíndrico, sigmóide, com extremidade distal, em vista ventral, estreitada, 

provida de estruturas espiniformes, expansões laterais projetadas 

ventralmente, paralelas entre si, superfície com estruturas espiniformes. Fultura 

superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Projeção anterior do saco 

reduzida, anteriormente convexa, em vista ventral, projeção anterior forma um 

ângulo reto com os braços do saco. Valvas subtriangulares, estreitando-se 

gradativamente; margem costal retilínea; margem ventral medianamente 

convexa; costa sem dobra para face interna. Edeago subcilíndrico, reto, tão 

longo quanto as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa, provida 

de microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,17 a 24,81 mm. Difere do 

macho pelo frontoclípeo retangular. 
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Genitália feminina com esterno VII com dobra conspícua. Papilas anais 

dorso-ventralmente longas, em vista posterior, em forma de U com 

extremidades dorsais arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes 

mais curtas que as posteriores. Lamela antevaginal formando uma estreita 

placa transversal com dobra, margeando o óstio, com contorno em V. Antro 

correspondendo a 1/4 do comprimento do duto da bolsa, em forma de funil, 

levemente esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade 

proximal do antro. Duto da bolsa pouco mais longo que o corpo da bolsa, 

inteiramente membranoso. Corpo da bolsa fusiforme, com um signo 

denticulado, localizado dorsalmente na porção medianamente do corpo da 

bolsa, é três vezes mais largo que longo, com dentículos espaçados.  

Biologia: Lagartas de P. cascaria foram registradas em pelo menos 

quatro espécies de Croton (Euphorbiaceae): Croton schiedeanus Schltdl, no 

Panamá (Scoble e Aiello, 1990), Croton mexicanus Müll. Arg., Croton niveus 

Jacq. e Croton megistocarpus J. A. González & Poveda, na costa Rica (Janzen 

e Hallwachs, 2009).  

Registros geográficos: México (Jalapa, Tamaulipas); Costa Rica 

(Limón; Guanacaste; Alajuela: Bijagua) Venezuela (Aroa).  

Registro sazonal: Janeiro, julho, setembro, outubro, novembro e 

dezembro. 

Comentários: P. cascaria assemelha-se P. klagesi, P. intermedia e P. 

paularia pelo padrão geral de coloração das asas, exceto pela mancha 

subapical triangular branca, difere ainda de P. intermedia pela área 

semitransparente menos extensa nas asas posteriores, além disso, tanto o 

macho quanto a fêmea de P. cascaria possui margem côncava entre R4 e M1, 

diferindo de P. paularia e P. klagesi, espécies para as quais as fêmeas são 

conhecidas. A genitália masculina é muito semelhante à de P. lamellifera e P. 

albifascia, porém com expansões laterais são mais proeminentes em P. 

cascaria. 

Material examinado: MÉXICO: Tam[aulipas], Gomes Farias, 1000 m, 

29-31.vii.1988 (V.O. Becker e M.A. Solis), 1 ♀ (VOB); COSTA RICA: Lim[ón], 

Guápiles, 320 m, 25-28.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); Gua[nacaste], 

Est.[ação] Pitilla, 700 m, 18-19.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); idem, 9 km 

S.[ul] de Santa Cecilia, 700 m, ix.1996 (C. Moraga), ♀ (INBio); [Alajuela] AJ, 
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Bijagua, 750 m, 3-4.xi.2000 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); Puntarenas, Send. El 

Ripario a 3 km NE de Progresso, 1300 m, 6-9.iv.1997 (A. Picado de Luz), 1 ♂ 

(INBio). 

 

Phellinodes albifascia Warren, 1904 comb. rev. 

(Figs. 11e; 35e-f, 71a-d, 97) 

Phellinodes albifascia Warren, 1904: 499. Localidade-tipo: PERU: ‘ Carabaya, 

S[an] Domingo’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 111 (taxonomia); 

Dognin, 1911c: 158 (taxonomia); Prout, 1932: 19 (taxonomia). 

Phellinodes albifascia expedita Prout, 1932: 19, fig. 2f. Localidade-tipo: 

EQUADOR: ‘ Macas’. Holótipo ♂, SMF [Não examinado]. 

Macrosoma albifascia albifascia; Scoble, 1986: 256, 266, fig. 11 (taxonomia). 

Macrosoma albifascia; Scoble, 1990a: 114 (catálogo); Scoble, 1990b: 123, 125, 

133, 138, figs. 17, 56 (adulto d, genitália masculina); Scoble, 1992: 12, 17 

(taxonomia); Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 119 (lev. 

faunístico); Scoble, 1998: 5 (catálogo); Piñas e Manzano, 2001: 1, 3, 6, fig. 

17(adulto) (lista); Lourido e Motta, 2009: 74 (citação). 

Diagnose: Asas anteriores com faixa transversal de escamas brancas; 

genitália com estreitamento abrupto do terço distal das valvas. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,19 e 22,60 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza; frontoclípeo protuberante, em vista anterior, 

trapezoidal, com metade superior cinza e inferior branca. Antenas filiformes, 

escapo e pedicelo brancos com lateral externa cinza; flagelômeros prismáticos, 

com escamas dorsais brancas mescladas com escamas acinzentadas até o 

décimo flagelômero e apenas branca nos demais. Olhos compostos com 

margem interna convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando o vértice; artículo basal com metade proximal branca 

e distal cinza-claro; artículo mediano cinza-claro, com estreitas faixas 

transversais brancas nas margens proximal e distal; artículo distal inteiramente 

cinza-claro, subigual ao segundo em comprimento.  
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Tórax com face dorsal cinza entremeada de escamas brancas. Tégulas 

alongadas com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas 

anteriores subtriangulares, ápice pronunciado, emarginado, margem externa 

côncava, margem interna retilínea; face dorsal cinza, com faixa de escamas 

brancas disposta transversalmente; mancha apical bem definida, castanho-

ferrugínea com margem proximal escurecida; mancha em forma de ponto, 

preta sobrepondo a mancha apical; mancha discal em forma de traço 

transversal curvado anteriormente, projetando-se de M1 a M3; manchas lineares 

de coloração ferrugínea dispostas ao longo da asa; face ventral semelhante a 

dorsal, um pouco mais clara; célula discal mais longa que a margem distal; R3 

originando-se no ramo comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. 

Asas posteriores com torno curvilíneo, área semitransparente na região 

mediana; célula discal mais longa que a margem distal, com área convexa na 

base; R1 separada de Sc na base; CuA2 originada na metade basal da célula 

discal; CuA1 bifurcando-se próximo de M3; ramo cubital com expansão 

alongada até a bifurcação de CuA2. Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. 

Pernas protorácicas alongadas; brancas com manchas castanho-

acinzentadas dispostas longitudinalmente na face anterior da coxa e do fêmur, 

nas extremidades distais e proximais das tíbias e na face anterior dos tarsos, 

formando estreitas faixas na parte proximal e mediana do basitarso e proximal 

do distitarso; epífise variando de marrom a amarelo-pálido; pincel de cerdas 

amarelo-pálido, alcançando a metade do basitarso; tíbia+tarso mais longos que 

o fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de 1/3 do 

comprimento basitarso; garras tarsais ocultadas por cerdas provenientes do 

distitarso, simétricas, alongadas e levemente curvadas. Pernas 

mesotorácicas brancas com manchas castanho-acinzentadas no terço distal 

do fêmur e na metade distal da tíbia, com um par de esporões tibiais, estes 

inteiramente cinza; tarsos amarelos-pálidos. Pernas metatorácicas com 

padrão de coloração similar ao das mesotorácicas e com um par de esporões 

tibiais, porém mais curtas.  

Abdome com face dorsal cinza entremeado de escamas brancas; face 

ventral amarelo-pálida.  

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, com extremidade posterior apontada, descendente, com projeção 
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anterior ao ápice das valvas. Tegume fusionado ao unco, margem anterior 

côncava e projetada anteriormente. Gnato fortemente esclerotizado, elemento 

central, em vista ventral, afilado, rugoso, e, em vista lateral, cilíndrico, sigmóide, 

com margem distal curvada ventralmente; expansões laterais proeminentes, 

projetadas ventralmente, paralelas entre si, com margem posterior serreada, de 

superfície rugosa. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. 

Saco com projeção anterior reduzida com extremidade anterior apontada. 

Valvas subtriangulares, base igual a 1/3 do comprimento, com estreitamento 

abrupto do terço distal, face externa densamente cerdosa; face interna com 

margem costal desprovida de projeções, metade posterior com espinhos 

curtos; sáculo com dobra alongada e contínua. Edeago tão longo quanto as 

valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de espinhos; vesica 

membranosa com microdentículos.    

Fêmea: Desconhecida. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Scoble (1990b) relata ocorrência de P. 

albifascia para o Equador, Peru e Bolívia, na parte oriental dos Andes, esses 

registros são aqui ampliados para o Brasil (Amazonas). 

Registro sazonal: Fevereiro, março, outubro e novembro. 

Comentários: Assemelha-se a P. intermedia e P. cascaria pelo padrão 

de coloração e forma geral das asas, difere pela faixa de escamas brancas 

dispostas transversalmente nas asas anteriores de albifascia. Na genitália 

masculina, valva com estreitamento abrupto no terço distal é característica 

desta espécie. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; San Domingo/ Carabaya/ 6000ft/Feb. 02/ wet 

seas/ (Ockenden); Rothschild/ Bequest, B.M. 1939-1; Phellinodes/ albifascia/ 

Type ♂ Warr.. 

Material examinado: EQUADOR, Sucumbíos, Lumbaqui - La Bonita, 

875 m, 13.vii.2007 (F. Piñas), 3 ♂♂ (FDPR); idem, 77°21'12"W 00°00'51"N, 

8.v.1999 (G. Onore), 1♂ (FDPR); Tungurahua, Río Topo, 1300 m, 15.xi.2007 

(F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Pastaza, Arajuno, 850 m, 3.iii.2008 (F. Piñas), 1 ♂ 

(FDPR); Napo, Río Hollín, 5.viii.1996 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); idem, 1065 m, 

6.ii.2008 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Pastaza, Arajuno, 850 m, 3.iii.2008 (F. Piñas), 
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1 ♂ (FDPR); idem, 840 m, 4.iv.2008 (F. Piñas), 2 ♂♂;  BRASIL, Amazonas, 

Benjamin Constant, Rio Javary, xi.1942 (B. Pohl), 1 ♂ (MZUSP). 

 

Phellinodes intermedia Dognin, 1911 comb. rev. 

(Figs. 35g-h, 72a-d, 98) 

Phellinodes intermedia Dognin, 1911c: 158. Localidade-tipo: ‘San Antonio, 2000 

m, Colombia’. Holótipo ♂, NMNH [fotografia examinada]; Prout, 1932: 18 

(redescrição). 

Phellinodes gratiosa Schaus, 1912: 310. Localidade-tipo: COSTA RICA Tuis, 

‘Tuis CR’. Holótipo ♂, NMNH [fotografia examinada]; Prout, 1917: 109 (citação); 

Prout, 1932: 18. 

Phellinodes biapicata Prout, 1917: 108, pl. 7 fig. 5. Localidade-tipo: ‘Contamana 

Rio Ucayali Peru’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 18, fig. 2e 

(taxonomia). 

Macrosoma intermedia; Scoble 1990a: 115 (catálogo); 1990b: 123, 125, 133, 

137, figs. 14, 53; 1992: 13, 21, figs. 11, 32, 49, 53; Lamas e Grados, 1997: 108 

(lista); Scoble, 1998: 5 (catálogo); Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 4, fig. 4 (lista); 

Chacón e Montero, 2007: prancha 87 (adulto ♂); Lourido e Motta, 2009: 74 

(citação). 

Diagnose: Asas anteriores com mancha apical castanho escura, com 

contorno curvilíneo de coloração preta; extensa área de escamas 

semitransparentes em ambas as asas, sendo que nas anteriores é encerrada 

por mancha evanescente brancas na região do torno; genitália masculina com 

elemento central do gnato com pequenas projeções espiniformes. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 19,47 a 22,29 mm.  

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com metade apical cinza-escuro; frontoclípeo subtriangular, cinza entremeado 

de escamas brancas. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral 

externa castanho escura; flagelômeros prismáticos, com escamas dorsais 

castanho-claras. Olhos compostos com margem interna convexa, sem 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com pequena faixa de 
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escamas brancas com ápice cinza-escuro, artículo mediano cinza-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens distal; artículo distal cinza-escuro 

com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade cinza-escuro. 

Tórax com face dorsal revestida por escamas brancas entremeada com 

escamas cinza, predominantes na base das tégulas, sendo estas longas e com 

margem posterior convexa; face ventral de coloração semelhante a dorsal. 

Asas anteriores subtriangulares, com ápice recuado, levemente côncavo; 

margem externa levemente côncava; margem interna com lobo na base; 

coloração cinza-escuro predominante na metade basal da asa e branco na 

metade dista, com área de escamas semitransparentes na região mediana, 

entremeada por manchas de coloração escura; mancha apical castanho-

ferrugínea com contorno preto na margem proximal e sobreposta por uma 

mancha em forma de um ponto preto próximo ao ápice; mancha discal em 

forma de traço transversal; microtríquias cinza-escuro dispostas no fim das 

veias R4, R5 e M1 e brancas ao longo da margem externa; face ventral 

semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-se no ramo comum de 

R4 e R5; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração cinza-escuro com área de escamas semitransparentes na 

região mediana, entremeada por manchas de coloração escuras, microtríquias 

brancas ao longo da margem externa, e cinza-claro ao longo do torno e da 

margem interna; face ventral semelhante à ventral; veia R1 unidas desde a Sc 

na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se 

próximo a CuA2; célula discal das asas posteriores subigual a margem distal. 

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; brancas com 

estreitas manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com 

o distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com 

tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco e alongado, cobrindo o 

tarso inteiramente; cerdas dispostas sobre a epífise cinza; tíbia e tarso juntos 

subigual ao comprimento do fêmur; basitarso de comprimento subigual a tíbia; 

distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, 

ocultadas por cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; 

epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 
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esporões apicais curtos e de comprimento subigual. Pernas metatorácicas 

coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome predominantemente cinza-escuro mesclado com escamas 

brancas, tergo e esterno I com escamas brancas. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, extremidade posterior convexa, descendente e projeção posterior ao 

ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem anterior 

sinuosa e sem projeção anterior. Gnato esclerotizado, parte central claramente 

fundida e, em vista ventral, espatulado, com expansões laterais diametralmente 

opostas, ambos com margem distal e superfície provida de pequenas 

projeções espiniformes. Fultura superior ausente. Fultura inferior 

subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida, margem anterior 

convexa. Valvas sub-retangulares, com ápice truncado, margem dorsal 

retilínea; margem ventral com espinhos alongados na metade posterior; sáculo 

estreito e alongado, costa sem dobra para face interna. Edeago subcilíndrico, 

reto, tão longo quanto as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa, 

provida de microdentículos.    

Fêmea: Desconhecida. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Costa Rica (Cartago), Colômbia, Equador 

(Esmeraldas). 

Registro sazonal: Ocorre provavelmente o ano todo, com registros para 

os meses de janeiro a maio, setembro e dezembro. 

Comentários: Dognin (1911c) descreveu P. intermedia em 

Mecoceratinae (Geometridae) designando holótipo um macho de San Antonio, 

próximo a Cali, na Colômbia; 2000 m. Schaus (1912) descreveu o macho P. 

gratiosa de Tuis [Costa Rica], em seguida foi sinonimizada com P. intermedia 

por Prout (1932). Scoble (1990a) designou lectótipo esta espécie.  

Prout (1917) descreveu e ilustrou P. biapicata, um macho de 

Contamana, Rio Ucayali, Peruvian Amazon (J.C. Mounsey). Na descrição o 

autor acrescenta um comentário distinguindo esta espécie de P. gratiosa 

descrita por Schaus (op. cit.), com asas curtas, marcas com formas menos 

definidas, mas especialmente distinguível pela mancha apical branca da asa 

posterior. A espécie foi sinonimizada com P. intermedia por Scoble (1990a). 
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Material tipo examinado: Phellinodes biapicata Prout, 1917, holótipo ♂, 

depositado no BMNH com as seguintes etiquetas: Holotype; Contamana Rio 

Ucayali Peru,/Nov-Dec 1912; Rothschild/Bequest/B.M 1939-I; ♂/ 

Geometridae/genitália slide/n° 12531. 

Material examinado: COSTA RICA: Cartago, Turrialba, Grano de Oro, 

Chirripo, 1120 m, L-N-200250 595900, ix.1992 (P. Campos), 1 ♂ (INBio); 

EQUADOR: Esmeraldas, San Lorenzo, 10.viii.1999 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); 

Alto Tambo, 750 m, 16.ii.2007 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); idem, 15.iii.2007, 3 ♂♂ 

(FDPR); 09.vi.2007, 6 ♂♂ (FDPR); idem, Chuchuví, 730 m, 07.xii.2007 (F. 

Piñas), 3 ♂♂ (FDPR); idem, Durango, 350 m, 22.i.2007 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); 

idem, 280 m, 15.v.2007, 3 ♂♂ (FDPR).  

 

Phellinodes bahiata Felder & Rogenhofer, 1875 comb. rev. 

(Figs. 11g-h; 12n; 13e-f, 15c-d, 18c, 21e; 36e-h, 73a-f, 98) 

Phellinodes bahiata Felder e Rogenhofer, 1875: pl. 133 fig. 35. Localidade-tipo: 

“Bahia” (Brasil). Holótipo ♀ (nec ♂), BMNH; Dognin, 1900: 214; Prout, 1910: 

111; Prout, 1932: 18, fig. 2e. 

Macrosoma bahiata; Scoble, 1986: 264, 270, 274, 275, figs. 34, 63, 64, 68; 

Scoble, 1990a: 114, 117 (catálogo); Scoble, 1990b: 123; Aiello, 1992: 551; 

Scoble, 1992: 12, 16, figs. 18, 33, 54, 58; Lamas e Grados, 1997: 108, 109 

(lista); Grados, 1998: 119; Scoble, 1998: 5 (catálogo); Lévêque, 2007: 217, 

prancha 1, figs. 7-8, 222, 223 (taxonomia); Chacón e Montero, 2007: prancha 

86 (adulto ♀; erro de identificação); Yack et al., 2007: 578, 581, 582,584, figs. 6 

c-d (estruturas especializadas na base da asa posterior); Lourido et al., 2008: 

329-331. 

Diagnose: Asas anteriores com manchas apical castanho escura e bem 

definidas, margeada por três pontos distais brancos, asas posteriores com 

CuA1 originando-se tão próximo de M3 quanto de CuA2. 

 Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 21,04 a 16,70 mm. 

Cabeça com vértice branco; frontoclípeo sub-retangular, branco com 

estreita faixa transversal cinza-claro na margem inferior. Antenas filiformes, 

escapo e pedicelo brancos com lateral externa cinza-claro; flagelômeros 
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prismáticos, com escamas dorsais castanho-claras. Olhos compostos com 

margem interna retilínea, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com pequena faixa cinza-claro alternada com uma estreita faixa branca 

na margem distal, artículo mediano cinza-claro com estreita faixa transversal 

branca nas margens proximal e distal; artículo distal cinza-claro com estreita 

faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo em comprimento.  

Cérvix e protórax com face dorsal cinza-claro com escamas brancas no 

terço distal do mesonoto. Tégulas alongadas com margem posterior convexa; 

face ventral de branca. Asas anteriores subtriangulares, margem entre R4 e 

M1 levemente côncava; margem externa côncava; margem interna retilínea; 

coloração cinza entremeada por manchas lineares de coloração ferrugínea; 

mancha apical definida, cinza acastanhada, sobreposta por uma mancha em 

forma de ponto preto; mancha discal representado por três traços brancos; face 

ventral semelhante à dorsal, porém com manchas lineares escurecidas; célula 

discal com 2/3 do comprimento da asa; R3 originando-se do ramo comum de R4 

e R5, junto ao ponto de origem. Asas posteriores com torno curvilíneo; 

coloração cinza, com cinza acastanhado entremeado por manchas lineares de 

coloração ferrugínea no terço inferior; microtríquias brancas ao longo das 

margens externa e interna; face ventral com manchas lineares escuras mais 

evidentes na margem externa; célula discal de comprimento subigual a 

margem distal; R1 unidas desde a Sc na base; CuA2 originada na metade basal 

da célula discal, CuA1 equidistante de M3 e CuA2; célula discal subigual a 

margem distal. Pernas protorácicas subigual as mesotorácicas; coxa e fêmur 

densamente cerdosos, brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos brancos 

alternado com escamas cinza-claro; tíbia com tufo de cerdas originando-se no 

terço proximal, branco, não alcançando o distitarso; cerdas dispostas sobre a 

epífise cinza; tíbia e tarso juntos mais longos que fêmur; basitarso mais longo 

que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais 

simétricas, ocultadas por cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente 

curvadas; epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-

pálido. Pernas mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e 

dos tarsos, esporões apicais curtos e de comprimento subigual. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 
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Abdome face dorsal com tergo I branco e os demais cinza-claro; face 

ventral branca. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, com extremidade distal convexa, descendente, projeção anterior ao 

ápice das valvas. Tubo anal com subescafio e cerdas na parte dorsal. Tegume 

sem delimitação com o unco, exceto por uma leve diferença no grau de 

esclerotização, margem proximal retilínea, sem projeção anterior. Gnato 

desenvolvido, fortemente esclerotizado, elemento central, em vista ventral, 

espatulado, com superfície lisa; expansões laterais reduzidas, diametralmente 

opostas, com margem distal e superfície lisa. Fultura superior ausente. Fultura 

inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior com ¼ do comprimento das 

valvas, margem proximal convexa, projeção anterior formando um ângulo reto 

com os braços dorsais do saco. Valvas subtriangulares, com projeção ventro 

distal alongada; margem costal medianamente convexa, face interna com 

espinhos curtos no terço posterior; face externa densamente cerdosa; sáculo 

subtriangular; costa sem dobra para face interna. Edeago tão longo quanto as 

valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de espinhos; vesica 

membranosa com microespícolas. 

Fêmea: Comprimento da asa anterior 17,06 a 18,39 mm. 

Genitália feminina. Esterno VII com dobra conspícua. Papilas anais 

alongadas, em forma de U, com extremidades dorsais arredondadas. Apófises 

anteriores mais curtas que as posteriores, ambas com extremidades retas. 

Lamela antevaginal formando uma estreita placa transversal com dobra sobre 

o óstio, com contorno subquadrangular. Duto seminal surgindo dorsalmente no 

terço distal do duto da bolsa. Antro levemente esclerotizado, em forma de funil, 

correspondendo a 1/3 do comprimento do duto da bolsa. Duto da bolsa 

membranoso, mais curto que o corpo da bolsa, abre-se gradativamente em 

direção a este. Corpo da bolsa copuladora subesférico, com um signo 

denticulado com estrangulação mediana, três vezes mais longo que largo, 

localizado medianamente na porção dorsal do corpo da bolsa copuladora.  

Biologia: Janzen e Hallwachs (2009) mencionam lagartas desta espécie 

para a Costa Rica. Entretanto, após examinar as fotos, concluiu-se tratar de P. 

majormacula, espécie descrita recentemente por Lévêque (2007). Ambas 

ocorrem em simpatria desde a Venezuela até o centro-este do Brasil.  
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Registros geográficos. Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, 

Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro) 

Registro sazonal: Janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro, dezembro. 

Comentários: A descrição de P. bahiata consta de uma ilustração, com 

base em espécime identificado como macho, atualmente depositado no The 

Natural History Museum – BMNH, em Londres, Inglaterra. O holótipo (na 

verdade uma fêmea) está muito danificado, e foi colado com partes de outros 

lepidópteros, restando da parte original apenas a cabeça, o tórax e as asas do 

lado esquerdo. Um abdome de fêmea encontra-se em cápsula no mesmo 

alfinete do espécime, entretanto, é questionável que pertença ao exemplar. 

Esta espécie pode ser confundida facilmente com P. majormacula, pois 

possuem um padrão de coloração semelhante, ocorrendo em simpatria na 

região amazônica. No entanto, P. bahiata restringe-se a América do sul, 

ocorrendo na floresta amazônica e mata atlântica.  

Material tipo examinado: Holótipo ♀, depositado no The Natural History 

Museum com as seguintes etiquetas: “HOLOTYPE”/ Novara CXXXIII, f 35 

Phellinodes bahiata, Brasil, ♂ m./ Phellinodes satellitiata Gné affins, Bahia/ 

Rothschild, Bequest, B.M. 1939-1”. 

Material examinado: BRASIL: Amazonas, Presidente Figueiredo, AM-

240, km 24, 02º01'05"S/59º49'60"W, Lençol/Luz mista/BLB, 04-05.ix.2007 

(Lourido, G.M.; Alves, V.R. & Xavier Filho, F.F.), 2 ♂ (INPA); idem, 06-

07.ix.2007, 1 ♂ (INPA); idem, 09-10.ix.2007, 1 ♀ (INPA); 11-12.xii.2004 

(Lourido, G.M. & Xavier Filho, F.F.), 1 ♂ (INPA); idem, 28-29/VII/2005, (Lourido, 

G.M. & Xavier Filho, F.F.; Machado, R.J.P.), 1 ♂ (INPA); idem, 1-2.viii.2005, 1 

♂ e 1♀ (INPA); idem, 2-3.viii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 13-14.vii.2009 

(Xavier Filho, F.F.), 1 ♂ (INPA); idem, 14-15.ix.2009 (Rafael, J.A., Xavier Filho, 

F.F.), 1 ♂ (INPA), idem, 15-16.ix.2009, 1 ♂ (INPA); idem, 16-17.ix.2009, 1  ♂ 

(INPA); idem, 16-17.vii.2009 (Xavier filho), 2 ♂ (INPA); idem, 17-18.ix.2009 

(Xavier Filho,F.F.;A.C. Pires; A. Paladini; F.W.T. Leivas), 1 ♀ (INPA); idem, 25-

26.ix.2009, 4 ♂ (INPA); idem, 28-29.x.2008 (J.A. Rafael; Lourido, G.M.; Xavier 

Filho, F.F.; Amat, E. Machado, R.J.P.), 2 ♂ (INPA); idem, 30-31.x.2008, 1 ♂ 

(INPA); idem, Fonte Boa, Estrada do Manupina, km 4, Sítio do Paulo, 

02º32'27"S/66º04'08W, 26.ix.2005 (Xavier filho, F.F.), 1 ♂ (INPA); idem, 
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Manaus, Reserva Florestal Adolfo Ducke, Sábia III, 2°59'S/58°58'W, 3-4.i.2003 

(Câmara, J.T & Xavier Filho, F.F.), 1 ♀ (INPA); idem, AM-010 km 50 Ramal 

Sítio Vó Leuda, 02º44'13"S/59º54'32"W, 11-12.i.2005 (Lourido, G.M. & Xavier 

Filho, F.F.; Lourido, R.M.), 3 ♂ (INPA); idem, 14.i.2010 (XavierFilho, F.F.), 2 ♂ 

(INPA); idem, 18-19.viii.2006 (Lourido, G.M. & Xavier Filho, F.F.), 3 ♂ (INPA); 

idem, 21-22.ii.2009 (Xavier Filho, F.F.; D.M.M. Mendes; P.K. Mouzinho), 1 ♂ 

(INPA); idem, 22-23.ii.2009, 4 ♂ (INPA); idem, 27.xii.2008-03.i.2009 (F.F. 

Xavier Filho & Lourido G.M.), 3 ♂ e 2 ♀ (INPA); idem, 5-6.ii.2005 (Lourido, G.M. 

& Xavier Filho, F.F.; Lourido, R.M.), 1 ♂ (INPA); idem, 6-7.ii.2005, 1 ♂ (INPA); 

idem, 7-8.ii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 6-8.ix.2009 (Xavier Filho, F.F.), 1 ♂ e 

1 ♀ (INPA); idem, BR 174, Ramal do Areial, km 10, 23-24.i.2009 (D.M.M. 

Mendes & P.K. Mouzinho), 1 ♂ (INPA); Pará, Serra Norte, Serraria, 24.I.1986 

(H. Andrade), 1 ♂ (MPEG); Rondônia, Vilhena, 600 m, 9.xii.1997 (V.O. Becker), 

1 ♂ (VOB); Maranhão, Açailândia, 150 m, 19-27.xi.1990 (V.O. Becker & G.S. 

Dubois), 1 ♂ (VOB); Alagoas, Ibateguara, 400 m, 10-20.iii.1994 (V.O. Becker), 

3 ♂ (VOB); Pernambuco, Jaqueira, RPPN Frei Caneca, 

08°43'15"S/35°50'27"W, 28.v.2007 (J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), 1 ♀ 

(INPA); Bahia, Camacan, Res. Serra Bonita, 820 m, 15°23'30"S/39°33'57"W, 8-

9.v.2007 (J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), 2 ♂ e 2 ♀ (INPA); idem, 400-700 m, 

21-30.ix.1991 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); idem, 13-14.iv.1992, 1 ♂; Mato 

Grosso, Alto Rio Arinos, 350m, 7-13.xii.1996 (Furtado e Moser), 1 ♂ e 1 ♀ 

(CLAM); idem, Chapada dos Guimarães, 25.v.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Minas gerais, PETI, São Gonçalo, Rio Abaixo, 560m, [sem data] (O. Milke), 1 ♀ 

(DZUP); Espírito Santo, Linhares, 40 m, 20-29.ii.1992 (V.O. Becker), 1 ♂ 

(VOB); Rio de Janeiro, Linhares, Res.[serva] Vale do Rio Doce, 12 m, 

19°14'46"S/39°57'40"W, 06-05.v.2007 (J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), 1 ♂ 

(INPA). 

 

Phellinodes majormacula (Lévêque, 2007) comb. n. 

(Figs. 36a-d, 74a-f, 98) 

Macrosoma majormacula Lévêque, 2007: 197, 198-205, pl. 1, figs. 1-4, pl. 2, 

figs. 11-13a (genitália masculina), fig. 14 (genitália feminina); pl. 3, figs. 15a, 
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15b, 16a, 17a (detalhes da asa anterior). Localidade-tipo: Guiana Francesa, 

Piste de kaw, pk 39. Holotipo ♂, MNHN [fotografia examinada]. 

Macrosoma bahiata; Scoble, 1990b: 127, 135, 148, 149, 154, 155, figs. 32, 66, 

113, 117 (erro de identificação). 

Diagnose: Asas anteriores com mancha apical bem definida com 

contorno no lado proximal representado por três traços brancos, genitália 

masculina com projeção na margem costal das valvas. 

Redescrição 

Macho: comprimento da asa anterior 19,61 a 23,49 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice castanho-escuro; frontoclípeo subtriangular, castanho-escuro com 

estreita faixa transversal branca na margem inferior. Antenas filiformes, escapo 

e pedicelo brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros 

prismáticos, com escamas dorsais castanho-escuras. Olhos compostos com 

margem interna convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com pequena faixa castanho-clara alternada com uma estreita faixa 

branca na margem distal, artículo mediano castanho-escuro com estreita faixa 

transversal branca nas margens proximal e distal; artículo distal castanho-

escuro com estreita faixa branca na margem proximal, subigual ao segundo.  

Tórax é branco, com cérvix, pronoto, tégula e terço proximal do 

mesonoto revestidos de escamas brancas com extremidade castanho-clara. 

Tégula alongada com margem posterior convexa; face ventral de branca. Asas 

anteriores subtriangulares, com ápice projetado, retilíneo; margem interna com 

lobo na base; coloração castanho-clara com entremeada por manchas lineares 

de coloração ferrugínea; mancha apical castanho escura com contorno da 

margem proximal em de estreita faixa continua e sobreposta por uma mancha 

em forma de um ponto preto próximo ao ápice; face ventral semelhante à 

dorsal, porém com manchas lineares escurecidas; R3 originando-se do ramo 

comum de R4 e R5 junto ao ponto de origem. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração castanho-clara entremeada por manchas lineares de 

coloração ferrugínea, microtríquias brancas ao longo das margens externa e 

interna; face ventral manchas lineares escuras mais evidentes na margem 

externa; veia R1 unidas desde a Sc na base; CuA2 originada na metade basal 
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da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a CuA2; célula discal subigual a 

margem distal. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; coxa 

e fêmur densamente cerdosos, brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos 

brancos alternado com escamas cinza-claro; tíbia com tufo de cerdas 

originando-se no terço proximal, branco com ápice castanho-claro e alongado, 

cobrindo o tarso inteiramente; cerdas dispostas sobre a epífise cinza; tíbia e 

tarso juntos mais longos que fêmur; basitarso mais curto que a tíbia; distitarso 

cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por 

cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais curtos e de comprimento subigual. Pernas metatorácicas 

coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome com face dorsal castanho-claro, e face ventral branca. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

sua maior largura, com extremidade distal convexa, descendente, projeção 

coincidindo com o ápice das valvas. Gnato com mais esclerotizado que o 

restante da cápsula genital, parte central em vista ventral subtriangular, com 

superfície rugosa, desprovido de espinhos e crenulações na porção posterior; 

expansões laterais reduzidas, sem rugosidade, crenulações na porção 

posterior. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco 

desenvolvido, com projeção anterior duas vezes mais longa que a distância 

entre os braços dorsais, extremidade anterior truncada. Valvas subtriangulares, 

com projeção ventro distal subtriangular, margem costal com espinhos 

alongados na metade posterior. Edeago cilíndrico, de comprimento subigual ao 

das valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 18,83 a 23,99 mm. Asas 

anteriores com margem entre R4 e M1 levemente côncava; margem interna 

retilínea. 

Genitália feminina com papilas anais alongadas, em forma de U, com 

extremidade posterior arredondadas. Apófises anteriores mais curtas que as 

posteriores, pontas retas. Lamela antevaginal formada por uma estreita placa 

transversal, com dobra sobre o óstio, com contorno sub-retangular. Antro cerca 

de 1/4 do comprimento do duto da bolsa. Duto seminal surgindo dorsalmente 
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na extremidade proximal do antro. Corpo da bolsa copuladora semiesférica 

com projeção dorsal, signo denticulado dorsal, duas vezes mais longo que 

largo. 

Biologia: Larvas de P. majormacula foram registradas, como P. bahiata, 

alimentando-se de Byrsonima crassifolia (Malpighiaceae), na província de 

Guanacaste, Costa Rica. Larvas com escolo cefálicos com expansões apicais; 

processos caudais convergentes.  

Registros geográficos: Costa Rica (Guanacaste, Heredia, Puntarenas), 

Peru (Junín, Cuzco, Puno, Madre de Dios) e Brasil (Amazonas, Rondônia, 

Alagoas e Mato Grosso). 

Registro sazona: Todos os meses. 

Comentários: Espécie semelhante à P. bahiata, difere pela coloração 

acinzentada das asas, mancha apical da asa anterior com borda proximal 

arredondada e contornada por três traços semitransparentes, em M. bahiata a 

coloração das asas é marrom, a borda proximal da mancha apical não tem 

forma definida e o contorno semitransparente é contínuo. A genitália masculina 

difere entre estas duas espécies pela forma e aspecto das valvas, gnato, 

projeção anterior do saco e edeago. A genitália feminina difere pela forma e 

aspecto das papilas anais, da bolsa e do signo, em M. bahiata a bolsa é 

semiesférica, com signo denticulado com estrangulação mediana. 

Material examinado: COSTA RICA: Puntarenas, Golfito, Proyecto 

Zumia, Playa Cacao, Punta Voladera, 130 m, L-S- 286600, 553100, 5-

9.xii.1999 (M. Moraga de Luz), 1 ♂ (INBio); Limón, Sector Cedrales de La Rita, 

3 km N. Del Puente Río suerte, , Ruta Puerto Lindo, 10 m, L-N- 278600, 

566500, xii.1996 (E. Rojas de Luz), 1 ♀ (INBio); BRASIL: Amazonas, Querari, 

Pelotão, 1°5'N/69°51'W, 11-12.v.1993 (C. Motta, R. Ferreira, J. Vidal e B.  

Matteo), Luz mista de mercúrio e luz negra BL e BLB, 2 ♂ (INPA); idem, 12-

13.v.1993, 1 ♂ (INPA); Novo Airão, Pq. [Parque] Nacional do Jaú - Rio 

Carabinani, margem direita, 1°59'S/61°32'W, 16-17.iv.1994 (Motta et al.), Luz 

mista de mercúrio e luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); Presidente Figueiredo, 

AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 02º01'05"S/59º49'60"W, 11-12.xii.2004 

(G.M. Lourido e F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); idem 12-13.xii.2004, 1 ♂ e 1 ♀ 

(INPA); idem, 02º00'55"S/59º49'40"W, 27-28.vii.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier 

Filho, R.J.P. Machado), Lençol/Vapor de mercúrio, 1 ♂ (INPA); idem, 28-
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29.vii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, Ramal, 28-29.vii.2005, Lençol/Luz mista, 1 

♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 29-30.vii.2005, 1 ♂ (INPA); idem, 31.vi-01.viii.2005, 1 ♂ 

(INPA); idem, 1-2.viii.2005, Lençol/Luz mista/BLB, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem; 1-

2.viii.2005, Lençol/Vapor de mercúrio, 2 ♂ (INPA); Manaus, Fazenda Porto 

Alegre, 2º23'00"S/59º56'35W, 14-15.viii.1993 (C.S. Motta, R.W.H. Hutchings e 

R.S.G. Hutchings), 1 ♂ (INPA); ZF-2, km-14, torre 40 m, 2°35'21"S/60°06'55"W, 

18-19.iv.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e J.M.F. 

Ribeiro), Luz mista de mercúrio, Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 18-

19.v.2004 (J.A. Rafael,  S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e F. 

Baccaro), 1 ♂ (INPA); idem, 16-17.vi.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. 

Trovisco, A. Silva Filho e F. Godoi), 1 ♂ (INPA); idem, 17-18.vi.2004, 1 ♂ 

(INPA); idem, 17-18.vii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier 

Filho & J.M.F. Ribeiro), 1 ♂ (INPA); idem, 13-14.ix.2004 (S.F. Trovisco, F.F. 

Xavier Filho, A. Ururahy & F. Godoi), 1 ♂ (INPA); idem, 15-16.ix.2004, 1 ♂ 

(INPA); idem, 10-11.xii.2004 (C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho & M.C.M. 

Castro), 1 ♂ (INPA); idem, 10-11.xii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, ponto 1, próximo 

ao aloj.[amento], 01-02.xi.2005 (J.A. Rafael & F.F. Xavier Filho), Lençol/Luz 

mista/BLB, 1 ♀ (INPA); Beruri, Rio Purus, 03°56'62"S/61°21'02"W, 6-7.x.2002 

(Felipe Xavier & Barbosa, U.C), Armadilha de luz mista, 1 ♀ (INPA); Rondônia, 

Porto Velho, 180 m, 24-30.iv.1989 (V.O. Becker), 2 ♂ (VOB); Ariquemes, 180 

m, 13-16.iv.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Cacaulândia, 140 m, 15-18.x.1993 

(V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, 15-20.iv.1996 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Alagoas, Maceió, 4.ix.1943 (A. Cardoso), Ex. Coleção Cardoso, 1 ♂ (DZUP); 

Ibateguara, 400 m, 10-20.iii.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Mato Grosso, 

Guimarães, 800 m, 20.xi.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); [Airão], Reserva 

Humboldt – Laboratório, 02.x.1975 (L.P. Albuquerque), luz, 1 ♂ (INPA). 

 

Phellinodes paularia (Schaus, 1901) comb. rev. 

(Figs. 11c, 18a, 22a, m, 37a-d, 75a-e, 99) 

Hyphedyle paularia Schaus, 1901: 275. Localidade-tipo: ‘São Paulo Brasil, S.E. 

Brazil’. Síntipos pertencentes à Coleção William Schaus, atualmente 

incorporada ao NMNH [Não examinado, material não encontrado]. 

Phellinodes paularia Prout, 1910: 111, Prout, 1932: 18, fig. 2e. 
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Macrosoma paularia; Scoble 1986: 256, 266, 274, 275, figs. 8, 65, 71; 1990a: 

115 (des. lectótipo, NMNH) (catálogo); Scoble, 1990b: 125, 129, 132, 137, 138, 

144, 145, figs. 16, 55, 97, 101; Scoble, 1992: 14, 17, 21; Scoble, 1998: 4, 6, fig. 

9 (catálogo). 

Diagnose: Asas anteriores com mancha apical castanho-ferrugíneo com 

contorno na margem proximal de coloração escura; asa posterior com área 

mediana de coloração branca. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 18,71 a 17,62 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice castanho-escuro; frontoclípeo, em vista lateral protuberante, em 

vista ventral subquadrangular, branco com larga faixa castanho escura na 

metade inferior. Antenas filiformes, escapo branco, pedicelo recoberto por 

escamas castanho-escuras entremeadas de escamas brancas; flagelômeros 

prismáticos. Olhos compostos com margem interna reta e sem reentrância na 

altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais não alcançando a metade superior 

do frontoclípeo, artículo basal branco com metade distal entremeada de 

escamas metade branca com ápice castanho-escuro; artículo mediano com 

predomínio de escamas castanho-escuras disposta lateral e ventralmente, 

lateral interna revestida de escamas brancas; artículo distal revestidos por 

escamas brancas com extremidade distal castanho-escuro, visivelmente mais 

curto que o segundo. 

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidades castanho-

escuras. Tórax com face dorsal revestida por escamas brancas entremeada 

com escamas castanho-escuras, predominantes na base das tégulas, sendo 

estas longas e com margem posterior convexa; face ventral de coloração 

branco-acinzentada. Asas anteriores subtriangulares, com ápice levemente 

projetado, levemente côncavo; margem externa côncava; margem interna 

retilínea; coloração castanho-clara com manchas lineares cinza num fundo 

branco, com área de escamas semitransparentes na região mediana, 

entremeada por manchas de coloração escura; mancha apical castanho-

ferrugínea com contorno preto na margem proximal e sobreposta por uma 

mancha em forma de um ponto preto próximo ao ápice; mancha discal em 

forma de traço transversal; microtríquias levemente escurecidas dispostas no 
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fim das veias R4, R5 e M1 e brancas ao longo da margem externa; face ventral 

semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-se no ramo comum de 

R4 e R5; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno 

curvilíneo; coloração branca predominante na região mediana, contornada por 

estreita faixa cinza-esbranquiçado e inúmeras manchas lineares cinza-escuro; 

microtríquias brancas ao longo da margens externa e cinza-claro ao longo do 

torno e da margem interna; face ventral semelhante à ventral; veia R1 unidas 

desde a Sc na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3; célula discal mais longas que a margem distal, 

com duas elevações no tronco cubital. Pernas protorácicas mais curtas que 

as mesotorácicas; coxa, fêmur e tíbia brancos entremeado com cinza; tíbia com 

cerdas externas brancas e internas castanho-clara, tarso brancos, brancas com 

estreitas manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com 

o distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com 

tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco e curto; cerdas 

dispostas sobre a epífise cinza- claro; tíbia e tarso  juntos mais longos  que o 

fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento 

basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas no 

distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas com coxas, 

fêmures e tíbias brancos, entremeados com cinza, tarsos brancos, esporões 

apicais longos e de comprimento subigual. Pernas metatorácicas semelhante 

às mesotorácicas, porém menores. 

Abdome inteiramente branco entremeado de cinza-claro. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, mais longo que 

largo, extremidade posterior convexa, descendente, projeção coincidindo com o 

ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem anterior 

sinuosa e sem projeção anterior. Gnato esclerotizado, parte central claramente 

fundida e, em vista ventral, espatulado, com expansões laterais diametralmente 

opostas, ambos com margem distal e superfície lisas. Fultura superior ausente. 

Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção anterior reduzida, margem 

anterior convexa. Valvas sub-retangulares, com ápice truncado, margem dorsal 

retilínea; margem ventral com espinhos alongados na metade posterior; sáculo 

estreito e alongado, costa sem dobra para face interna. Edeago subcilíndrico, 
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reto, tão longo quanto as valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa, 

provida de microdentículos.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,28 a 19,72 mm.  

Genitália feminina com dobra conspícua do esterno VII sobre o óstio. 

Papilas anais curtas, em forma de V, com extremidades dorsais arredondadas. 

Apófises anteriores e posteriores de comprimento subiguais, ambas com 

extremidades retas. Lamela antevaginal margeando o antro, com contorno 

ventral em U. Duto seminal surgindo dorsalmente na porção distal do duto da 

bolsa. Antro levemente esclerotizado, em forma de funil, correspondendo a 1/6 

do comprimento do duto da bolsa. Duto da bolsa membranoso, pouco mais 

curto que o corpo da bolsa. Corpo da bolsa copuladora fusiforme, com um 

signo denticulado, localizado medianamente na porção dorsal, três vezes mais 

largo que longo.  

Biologia: Higgins (2007) registrou lagartas de P. paularia em folhas de 

Byrsonima coccolobifolia H.B.K. e Byrsonima pachyphylla Kunth 

(Malpighiaceae), ambas típicas do cerrado.  

Registros geográficos:  Scoble (1990b) relata sua ocorrência no Brasil 

para o estado do Mato Grosso, Brasília (Planaltina) e extremo sul de São 

Paulo, e na Bolívia ao norte na província de Sara. Neste estudo são registrados 

espécimes da Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, 

todos os espécimes foram coletados em área de cerrado, entretanto, sua 

ocorrência para província de Sara, na Bolívia, necessita confirmação. 

Registro sazonal: Fevereiro, abril, maio, setembro, outubro e 

novembro. 

Comentários: P. paularia assemelha-se à P. cascaria P. klagesi e P. 

intermedia e pelo padrão geral de coloração das asas, exceto pela extensa 

área de escamas brancas nas asas anteriores. A genitália masculina de P. 

paularia é muito semelhante à de P. lucivitta, P. klagesi e P. intermedia, difere 

pela projeção anterior do saco margem anterior ascendente. 

Schaus (1901) cita São Paulo, no sudeste Brasil como localidade-tipo, 

designa holótipo e não informa o sexo. Prout (1910) a inclui em Phellinodes 

seção Hyphedyle. Scoble (1990b) designa um lectótipo fêmea proveniente de 

são Paulo, Brasil, pertencente a coleção Wm Schaus, atualmente depositado 

no NMNH.  
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Material examinado: BRASIL: Bahia, Pai Inácio, 850 m, 15.ii.1999 

(Mielke), 1 ♂ (OM); Mucugê, rio Cumbuca, 900 m, 12˚59’26”S/41˚21’01”W, 

07.vi.2007, Luz mista (J.A. Rafael e F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); Mato 

Grosso, alto rio Arinos, 21-29.ix.1995 (Furtado e Moser), 1 ♀ (CLAM); Distrito 

Federal, Planaltina, 1000 m, 15˚35’S - 47˚42’W, 2.ix.1978 (V.O. Becker), 1 ♂ 

(VOB); idem, 20.iv.1982, 1 ♂ (VOB); idem, 25.ix.1983, 1 ♂ (VOB); idem, 

27.v.1986, 1 ♂ (VOB); idem, 25.ix.1997, 1 ♂ (VOB); Buriti, 30 milha a noroeste 

de Cuiabá, 2250 ft, 16-22.x.[19]27 (C.L. Collenette), 1 ♀ (BMNH); Goiás, Alto 

Paraíso, 1400 m, 1-6.xi.1996 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, Teresina de 

Goiás, 1300 m, 20-21.ii.2000 (Mielke e Becker), 1 ♀ (OM); Minas Gerais, 

Araguary, xii.1933 (R. Spitz), 1 ♂ (MZUSP); Caldas, Coleção Julio Arp nº 

77/632, 1 ♂ (MNRJ). 

 

Phellinodes lucivittata (Walker, [1863]) comb. rev. 

(Figs. 20c, 37e-h, 76a-g, 99) 

Hedyle lucivittata Walker, [1863]: 1745. Localidade-tipo: BRASIL, Tefé, ‘Ega’. 

Holótipo ♀, BMNH [examinado]. 

Phellinodes lucivittata, Prout, 1910: 110 (taxonomia); Prout, 1932: 16, 17, fig. 

2h (adulto). 

Phellinodes absentimacula Warren, 1904: 499. Localide-tipo: EQUADOR 

‘Salidera, N.W. Ec.’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]. 

Phellinodes lucivittata; Prout, 1932: 20, fig. 2h. 

Macrosoma lucivittata; Scoble, 1986: 257, 258, 259, 266, 271, 279, 280, figs. 

13, 14, 20 [exúvia pupal], 91, 95, 98; Weintraub e Miller, 1987: 302; Scoble 

1990a: 115 (catálogo); 1990b: 127, 129, 134, 146, 147, 154, fig. 28, 29, 63, 

107, 111(redescrição); 1992: 4, 5, 13, 20, 22, fig. 5, 21, 22, 36, 56, 60; 1998: 4, 

6, fig. 5, 6 (catálogo); Lamas e Grados, 1997: 108, 109 (lista); Beccaloni, 1997: 

119; Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); Pinãs e Manzano, 2001: 1, 2, 4, fig. 6 

(lista); Padrón, 2006: [61] (lev. faunístico); Chacón e Montero, 2007: 41, 96, 

209, 263, fig. 19 (7), 66 (venação de asas ♂), prancha 87 (adulto ♀); Lourido et 

al., 2008: 329-331 (lev. faunístico). 

Macrosoma lucivittata lucivittata;  Beccaloni, 1997: 104, 105, fig. 17 (fêmea). 
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Diagnose: Asas anteriores e posteriores predominantemente castanho-

claras com áreas de escamas semitransparentes na região mediana, alguns 

espécimes do Equador possuem tonalidade mais escuras (exemplares 

melânicos); e genitália feminina com duto seminal surgindo dorsalmente no 

terço distal do duto da bolsa. 

Redescrição  

Macho: comprimento da asa anterior 23 a 29,35 mm. 

Cabeça com vértice revestido por escamas metade basal branca e distal 

castanho-clara; frontoclípeo, em vista frontal, subquadrangular e protuberante, 

em vista lateral, castanho com nuances brancas no terço superior. Antenas 

filiformes; escapo e pedicelo castanho-escuros; flagelômeros prismáticos com 

pequenas projeções ventrais; primeiro flagelômero duas vezes o comprimento 

do segundo, fileira de cerdas dispostas em U em todos os flagelômero, exceto 

no último, presença de escamas dorsais castanho-escuras. Olhos compostos 

elípticos com margem interna convexa, com reentrância na altura dos alvéolos 

antenais. Palpos labiais curtos, artículo basal com metade proximal branca e 

distal castanho-clara; artículo mediano e distal internamente branco e 

externamente castanho-claro com estreita faixa branca nas extremidades 

distais. 

Tórax, face dorsal com escamas metade basal branca e distal castanho-

clara, no entanto, mesotórax e base das tégulas inteiramente brancas; face 

ventral branca; tégulas alongadas com extremidade posterior arredondada. 

Asas anteriores subtriangulares, área apical com seção entre R4 e M1 

reta com leve projeção do ápice, margem externa retilínea; margem externa 

sem lobo anal ausente.  Face dorsal de coloração castanha, tonalidade variável 

de castanho mais claro a escuro, esta última típica das espécies do Equador; 

estreita área com escamas semitransparentes na região mediana entremeadas 

de manchas lineares castanho-claras, ocupando a metade inferior da célula 

discal, desde a base, com uma leve angulação entre M3 e CuA2, interrompida a 

¾ da base da asa não alcançando, portanto, a margem externa; microtríquias 

basalmente castanho-escuras e distalmente brancas; manchas apical, 

subapical e discal ausentes. Face ventral densamente cerdosa, com padrão de 

coloração semelhante à dorsal, entretanto, mais claras e com nuances brancas 
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concentradas ao longo da margem externa. Veia R3 originando no ramo 

comum de R4 e R5. 

Asas posteriores arredondadas; face dorsal de coloração castanho 

com tonalidade variável de castanho mais claro a escuro; estreita área 

semitransparente na região mediana ao longo da célula discal a ¾ da asa, 

entre M1 e M3, não se estendendo até a margem externa; microtríquias de 

coloração branca ao longo das margens externa e interna; face ventral 

castanha com escamas brancas formando manchas lineares dispersas ao 

longo de toda asa. Sc+R1 distante de Rs; R1 ausente; M2 mais próxima de M1, 

mas não próxima como em conifera; CuA2 originada no terço basal da célula 

discal; ramo Cu com expansões ventrais; presença de uma área vítrea com 

escama especializadas dentro e na base da célula discal. Frênulo e retináculo 

bem desenvolvidos. Pernas protorácicas alongadas; coloração branca 

entremeada com escamas castanho-escuras; tarsos com faixas transversais 

castanho-escuras; epífise espatulada, originando na metade distal da tíbia, 

coloração variando de marrom a amarelo-pálido; comprimento das coxas cerca 

de 2/3 dos fêmures; tarsos não ultrapassando o comprimento da tíbia; distitarso 

¼ do comprimento do basitarso; garras tarsais reduzida; tufo de cerdas 

alongadas de coloração amarelo-pálida. Pernas mesotorácicas setosas, 

predominantemente brancas entremeadas de escamas castanho-escuras; um 

par de esporões tibiais, este inteiramente castanho-escuro. Pernas 

metatorácicas com padrão de coloração similar ao das mesotorácicas; um par 

de esporões tibiais curtos, ou seja, comprimento igual a largura da tíbia. 

 Abdome com face dorsal castanho e ventral branca entremeada de 

escamas acinzentadas; tergito IV equivale a 2/3 do III; tergo V 2/3 do IV. 

 Genitália masculina com unco simples, subtriangular, tão longo quanto 

largo, extremidade posterior convexa, descendente e projeção coincidindo com 

o ápice das valvas. Tubo anal com subescafio e cerdas na parte dorsal. 

Tegume levemente delimitado com o unco, margem anterior sinuosa e sem 

projeção anterior. Gnato esclerotizado, parte central claramente fundida e, em 

vista ventral, espatulado, desprovida de rugosidades ou crenulações, 

expansões laterais diametralmente opostas, com margem distal lisa e 

superfície estriada. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal, 

com estrias transversais na superfície ventral. Saco com projeção anterior igual 
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a 1/4 do comprimento das valvas, margem anterior convexa. Valvas sub-

retangulares, margem dorsal retilínea; margem ventral com espinhos 

alongados na metade posterior. Edeago subcilíndrico, reto, tão longo quanto as 

valvas, desprovido de espinhos; vesica membranosa, provida de 

microdentículos.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 33,40 a 28,91 mm. Semelhante ao 

macho, diferindo deste pelas antenas menos ciliadas, quilhas menos 

proeminentes; asa anterior com área apical côncava e margem externa 

ligeiramente convexa, presença de mancha subapical branca disposta entre o 

ramo comum de R4 e R5 e a veia M2. 

Genitália feminina com esterno VII desprovido de dobra conspícua e 

com duas pequenas bolsas esclerotizadas dispostas lateralmente ao óstio. 

Papilas anais curtas, em forma de U, com extremidades dorsais arredondadas. 

Apófises anteriores e posteriores com comprimento subiguais, ambas com 

extremidades retas. Lamela antevaginal formando uma estreita placa 

transversal. Óstio subquadrangular com borda anterior esclerotizada. Duto 

seminal surgindo dorsalmente no terço distal do duto da bolsa. Antro 

levemente esclerotizado, em forma de funil, correspondendo a 1/6 do 

comprimento do duto da bolsa. Duto da bolsa membranoso, cerca de duas 

vezes mais longo que o corpo da bolsa. Corpo da bolsa copuladora fusiforme, 

com um signo denticulado, localizado medianamente na porção dorsal, duas 

vezes mais longo que largo.  

 Comentários: P. lucivittata difere das demais espécies de Hedylidae 

pelo tamanho e padrão de coloração das asas. A genitália masculina tem um 

padrão semelhante ao P. klagesi, P. intermedia e P. paularia. A genitália 

feminina com duto seminal originando no terço distal do duto da bolsa é 

característica. 

Biologia: Desconhecida.  

Registros geográficos: Peru (Amazonas, Junín, Cuzco, Puno, madre 

de Dios), Equador (Pichincha e Orellana). 

Registro sazona: Todos os meses. 

Material tipo examinado: Hedyle lucivittata, Holótipo ♀, depositado no 

BMNH com as seguintes etiquetas: Holotype; lucivittata; Ega (atual município 
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de Tefé no estado do Amazonas, Brasil). Cabeça solta e armazenada em 

cápsula anexada ao alfinete do espécime. 

Phellinodes absentimacula, Holótipo ♂ com as seguintes etiquetas: 

Holotypes; Salidero, N.W./Ec, II.III.01/350ft. [Fl e M]; Rothschild Bequest/ B.M. 

1939-I; Phellinodes absentimacula/ June ♂ Warr. 

Material examinado: COSTA RICA: Gua[nacaste], Est.[ação] Pitilla, 

700 m, 18-18.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♂ [exemplar melânico] (VOB); Alajuela, 

P.N. Vokán, Teuório, Valle Río Buenavista, Teñideros, 800-900 m, L-N-297843, 

427210, 19.iv.2007 (J.A. Azofeifa), 1 ♂ (INBio);  Guatuso, P.N. Vokán, Teuório, 

Sector El Pilón, 700-800 m, L-N- 298212, 427913, Trampa de Luz, 19-

20.xi.2001, 1 ♀ (INBio); EQUADOR: Napo, Misahualli, 450 m, xii.1992 (V.O. 

Becker), 1 ♂ e 1 ♀ (VOB); BOLÍVIA: Cochabamba, Carasco, El Sacta, 220m, 

23.ix.2002 (Moser e J. Arias), 1 ♂ e 1 ♀ (CLAM); BRASIL: Amazonas, Querari, 

Pelotão, 1°5'N/69°, 51'W, 12-13.v.1993 (C. Motta, R. Ferreira, J. Vidal e B. 

Matteo), Luz mista de mercúrio e luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); Tabatinga, 

[Comunidade] Bispo, 02º32'59"S/66º03'54W, 5-6.ix.2005, lençol/luz mista, 2 ♂ 

(INPA); idem, 6.ix.2005 (J.A. Rafael e F.F. Xavier Filho), Malaise, 2 ♂ (INPA);  

Fonte Boa, Estrada do Manupina, km 4, Sítio do Paulo, 02º32'27"S/66º04'08W, 

26.ix.2005 (F.F. Xavier Filho), lençol/luz mista, 1 ♂ (INPA); idem, 27.ix.2005, 1 

♂ (INPA); São Paulo de Olivença, Coleção Julio Arp, nº 77/631, 1 ♂ (MNRJ); 

idem, n⁰ 72/545, 1 ♂ (MNRJ); Tefé, Locação São Mateus, 

4º43'24"S/65º40'06"W, 7.ix.1994 (P.F. Bührnheim et al.), Luz mista de 

mercúrio, 1 ♂ (CBZ/UFAM); Coari, Rio Urucu Ig.[arapé] Marta-3, 

4º50'73"S/65º02'37"W, 14-25.viii.1993 (P.F. Bührnheim et al.), Luz mista de 

mercúrio, 1 ♂ (CBZ/UFAM); Itamarati, Monte Calvário, 6º07'29"S/68º02'41W, 

10-15.xi.1999 (C.M. Bührnheim e T.L. Gualberto), Luz mista de mercúrio, 2 ♂ 

(CBZ/UFAM); Novo Airão, Pq. [Parque] Nacional do Jaú - Meriti M.E. [margem 

esquerda], 2°18'S/64°39'W, 5-6.vi.1994 (C.S. Motta. et al.), luz mista de 

mercúrio e luz negra BL e BLB e lençol, 1 ♂ (INPA); idem, 6-7.vi.1994, 1 ♂ 

(INPA); Resex Unini, Rio Unini, Lago três Bocas, 1º34'S/62º58"W, 15-

16.vii.2004 (M. Oliveira, A. Silva Filho, L.S. Aquino), luz, 1 ♂ (INPA); Presidente 

Figueiredo, AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 02°00'55“S/59°49'40”W, 12-

13xii.2004 (G.M. Lourido e F.F.  Xavier Filho), Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 1 

♀ (INPA); idem, Ramal, 2-3.viii.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho e RJ.P. 
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Machado), 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 6-7.ix.2007 (Lourido, G.M.; Alves, V.R. e 

Xavier Filho, F.F.), Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); Carauari, Margem esquerda 

do Juruá, Comunidade Nova Esperança, 05º05'31"S/10º03'W, 3.vii.2005 (A.L. 

Henriques e F.F. Xavier Filho), luz mista de mercúrio/lençol, 2 ♀ (INPA); idem, 

8.vii.2005, 1 ♂ (INPA); Manaus, ZF-2, km-14, torre 40 m, 

2°35'21"S/60°06'55"W, 20-21.xi.2003 (J.A. Rafael, J.T. Câmara e F.F. Xavier 

Filho), Luz mista de mercúrio+lençol, 1 ♀ (INPA); idem, 17-18.iv.2004 (J.A. 

Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e J.M.F. Ribeiro), Luz mista de 

mercúrio, Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 18-19.v.2004 (J.A. Rafael,  

S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e F. Baccaro), 1 ♂ (INPA); idem, 

15-16.viii.2004 (J.A. Rafael, S. F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e A. 

Ururahy), 1 ♂ (INPA); Pará, Monte Castelo, 0°42'02"S/52°04'09"W, 4.v.2005 (J. 

Hawes), luz mista de mercúrio e luz negra, 1 ♂ (INPA); Serra Norte, serraria, 

col.[eta] noturna, 24.i.1986 (H. Andrade), 1 ♂ (MPEG); Santo Antônio do Tauá, 

19-24.vii.2007 (A. Moser), 1 ♀ (CLAM); Rondônia, Cacaulândia, 140 m, xi.1994 

(V.O. Becker), 1 ♀ (VOB); idem, 15-20.iv.1996 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Ariquemes, 180 m, 13-16.iv.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Ouro Preto do 

Oeste, INPA/CEPLAC, 10⁰43'00"S/62⁰14'45"W, 20.iv.2006 (Rafael, J.A. e 

Xavier Filho, F.F.), Lençol+Luz mista, 2 ♂ (INPA); Bahia, Camacan, 400-700 m, 

21-30.ix.1991 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Espírito Santo, Santa Tereza, 

6.xi.1966 (Elias), 1 ♀ (DZUP). 

 

Phellinodes klagesi Prout, 1916 comb. rev. 

(Figs.18d, 38a-d, 77a-f, 99) 

Phellinodes klagesi Prout, 1916: 156. Localidade-tipo: BRASIL, Fonte Boa, 

‘Fonte Boa upp. Amazonas’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1932: 20 

(taxonomia). 

Macrosoma klagesi; Scoble, 1986: 271; Scoble 1990a: 115 (catálogo); Scoble, 

1990b: 126, 129, 134, 139, 152, (redescrição), figs. 25, 60 (adulto e genitália 

♂); Scoble, 1992: 13, 24; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 119 

(lista); Scoble, 1998: 5 (catálogo); Lourido et al., 2008: 329-331(lev. faunístico); 

Lourido e Motta, 2009: 74-76 (redescrição), figs. 1-8 (adultos e genitálias ♀ ♂). 



 

181 

 

Diagnose: Asas anteriores com mancha apical castanho-ferrugínea, 

com borda proximal retilínea e contorno preto.  

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 21,49 a 22,86 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice cinza-escuro; frontoclípeo subtriangular, branco com larga faixa 

transversal castanho-clara na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho escura; flagelômeros 

prismáticos, com escamas dorsais castanho-claras. Olhos compostos com 

margem interna convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com pequena faixa castanho-escuro na região mediana, artículo 

mediano castanho-escuro com estreita faixa transversal branca nas margens 

distal; artículo distal castanho-escuro com estreita faixa branca na margem 

proximal, visivelmente mais curto que o segundo.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade cinza-escuro. 

Tórax com face dorsal revestida por escamas brancas entremeadas com 

escamas cinza, predominantes na base das tégulas, sendo estas longas e com 

margem posterior convexa; face ventral de coloração semelhante a dorsal. 

Asas anteriores subtriangulares, com ápice recuado, retilíneo; margem 

externa levemente côncava; margem interna com lobo na base; coloração 

castanho-clara com área de escamas semitransparentes na região mediana, 

entremeada por manchas lineares de coloração ferrugínea; mancha apical 

castanho ferrugínea, retilínea e com contorno preto na margem proximal e 

sobreposta por uma mancha em forma de um ponto preto próximo ao ápice; 

microtríquias levemente escurecidas dispostas no fim das veias R4, R5 e M1 e 

brancas ao longo da margem externa; face ventral semelhante à dorsal, porém 

mais clara; R3 originando-se na célula discal; frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Asas posteriores com torno curvilíneo; coloração castanho-

clara com área de escamas semitransparentes na região mediana, 

entremeadas por manchas lineares de coloração ferrugínea, microtríquias 

brancas ao longo das margens externa e interna; face ventral semelhante à 

ventral; veia R1 unidas desde a Sc na base; CuA2 originada na metade basal da 

célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a CuA2; célula discal das asas 
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posteriores mais curtas que a margem distal. Pernas protorácicas mais 

longas que as mesotorácicas; brancas com estreitas manchas cinza na 

articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com o distitarso, além de quatro 

manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com tufo de cerdas originando-

se no terço proximal, branco e alongado, cobrindo o tarso inteiramente; cerdas 

dispostas sobre a epífise cinza; tíbia e tarso juntos com ¾ do comprimento do 

fêmur; basitarso de comprimento subigual a tíbia; distitarso cerca de ¼ do 

comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, 

ocultadas por cerdas originadas no distitarso; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas com 

cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, esporões apicais curtos e de 

comprimento subigual. Pernas metatorácicas coloração semelhante à 

mesotorácica, porém menores. 

Abdome branco com tergos IV ao VIII de coloração cinza. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, extremidade 

posterior convexa, descendente, com projeção posterior ao ápice das valvas. 

Tegume levemente delimitado com o unco, margem proximal com sinuosa, 

sem projeção anterior. Gnato esclerotizado, parte central claramente fundida e, 

em vista ventral, espatulado, desprovida de rugosidades ou crenulações, 

expansões laterais diametralmente opostas, com margem distal e superfície 

lisas. Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com 

projeção anterior igual a 1/4 do comprimento das valvas, margem anterior 

convexa. Valvas subtriangulares, largas, ápice apontado, face externa 

densamente cerdosa; face interna com margem costal desprovida de 

projeções, com espinhos curtos no terço distal; sáculo com dobra longa em 

semicírculo; costa simples, desprovida de dobra. Edeago cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos, tão longo quanto as valvas; vesica 

membranosa, com microdentículos.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 22,35 a 23,84 mm. CuA1 

bifurcando-se tão próximo de CuA2 quanto de M3. 

Genitália feminina com dobra conspícua esterno VII e com duas 

pequenas bolsas esclerotizadas dispostas lateralmente ao óstio. Papilas anais 

curtas, em forma de U, com base reta e extremidades dorsais arredondadas. 

Apófises anteriores e posteriores reduzidas. Lamela antevaginal formando uma 
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placa transversal estreita, com dobra margeando o óstio, em contorno 

subquadrangular. Duto seminal surgindo dorsalmente na extremidade distal do 

duto da bolsa. Antro levemente esclerotizado, em forma de funil, 

correspondendo a 1/5 do comprimento do duto da bolsa. Duto da bolsa 

membranoso, mais curto que o corpo da bolsa. Corpo da bolsa copuladora 

saculiforme, com um signo denticulado, localizado medianamente na lateral 

direita, três vezes mais largo que longo.  

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Restrita à região amazônica, com registros para 

Guiana Francesa, Peru (Pasco, Cuzco) e Brasil (Amazonas).   

Registro sazonal: Janeiro, março, maio, julho, setembro e outubro. 

Comentários: A fêmea de P. klagesi foi descrita recentemente por 

Lourido e Motta (2009), que erroneamente mencionam que a lamela 

antevaginal constituída por duas barras transversais não fundidas e o signo na 

lateral esquerda. Esta espécie assemelha-se P. cascaria, P. intermedia e P. 

paularia pelo padrão geral de coloração das asas, exceto pela margem 

proximal retilínea da mancha apical. Difere ainda de P. cascaria pela ausência 

da mancha subapical triangular branca, e de P. intermedia pela área 

semitransparente das asas posteriores menos extensas. O aspecto geral da 

genitália masculina é semelhante ao P. intermedia e P. paularia, difere pelas 

valvas subtriangulares com base de largura equivalente à metade do 

comprimento. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂ com as seguintes etiquetas: Fonte 

boa/ Upp. Amazonas/May 1906/(S.M. Klages); Rothschild Bequest/ B.M. 1939-

I; Phellinodes klagesi/♂ Prout/type; ♂/ geometridae/genitália slide/n° 12532. 

Material examinado: GUIANA FRANCESA: Caiena, Routé de Régina, 

PK 32,5 Piste de Nancibo, PK6, 13.x.1987 [sem coletor], 1 ♀ (BMNH); Idem, 

Routé de Régina, PK 79, 5.i.1994 [sem coletor], 1 ♂ (BMNH); BRASIL: 

Amazonas, Presidente Figueiredo, AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 

02˚00'55“S/59˚49'40”W, 28-29.vii.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho e R.J.P. 

Machado), Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); Idem, 26-

27.vii.2005, 1 ♂ (INPA); idem, 09-10.ix.2007 (G.M. Lourido, V.R. Alves e F.F. 

Xavier Filho), 1 ♀ (INPA); Manaus, ZF-2, km-14, Torre 40 m de altura, 

2°35'21"S/60°06'55"W, 26.x.2003 (J.A. Rafael, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho), 
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Luz mista de mercúrio, lençol, 1 ♂ (INPA); idem, 19-20.iii.2004 (J.A. Rafael, 

C.S. Motta, J.T. Câmara, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho), Luz mista de 

mercúrio, Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 20-21.iii.2004, 1 ♂ (INPA); 

idem, 19-20.v.2004 (J.A. Rafael, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho, 

F. Baccaro), 1 ♂ (INPA); idem, 17-18.vii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. 

Trovisco, F.F. Xavier Filho, J.M.F. Ribeiro), 1 ♂ (INPA); idem, 13-14.x.2004 

(J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho), 1 ♂ 

(INPA). 

 

Phellinodes nigrimacula Warren, 1897 comb. rev. 

(Figs. 16e, 19b, 38e-h, 78a-e, 100) 

Phellinodes nigrimacula Warren, 1897: 418. Localidade-tipo: BOLÍVIA, “10 

milhas acima de Mapiri”. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 111; 

Prout, 1932: 20, fig. 2h. 

Phellinodes megalophysa Warren, 1908: 95. Localidade-tipo: GUIANA 

FRANCESA, “St. Jean, Maroni, F. Guiana”. Lectótipo ♀, NMNH [fotografia 

examinada]. Prout, 1910: 111; Dognin, 1911b: 4 (citação); Prout, 1932: 17, 19; 

Scoble, 1990a: 115 (des. lectótipo, NMNH). 

Phellinodes megaphysa [sic] Warren, 1908: 95. 

Phellinodes parornata Dognin, 1911b: 3. Localidade-tipo: GUIANA FRANCESA, 

Nouveau Chantier. Holótipo ♀ (nec ♂), NMNH [fotografia examinada]; Prout, 

1932: 19, fig. 2g; Scoble, 1992: 23. 

Macrosoma nigrimacula; Scoble, 1986: 257, 258, 259, 263, 266, 269, 276, 277, 

281, 283, figs. 15, 21 (larva), 32, 50, 76, 81, 101; 1990a: 115 (catálogo); 1990b: 

123, 126, 139, 146, 147, figs. 23, 24, 59, 104, 108; 1992: 4, 14, 19, 23, 24, figs. 

13-15, 30, 47, 51; 1998: 4, 6, fig. 8 (catálogo); Weintraub e Miller, 1987: 302; 

Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); Piñas e 

Manzano, 2001: 1, 2 (lista), 5, fig. 5 (adulto dorsal; erro de identificação); 

Chacón e Montero, 2007: prancha 87 (adultos ♂); Yack et al., 2007: 578, 581, 

582, 584, figs. 6 a-b (estruturas especializadas na base da asa posterior). 

Lourido et al., 2008: 329-331 (lev. faunístico); Lourido e Motta, 2009: 76 

(citação). 
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Diagnose: Macho com asas anteriores alongadas, mancha subapical 

ausente no macho e evanescente na fêmea. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 24,34 a 19,25 mm. 

Cabeça com vértice revestido de escamas brancas com ápice cinza-

escuro; frontoclípeo subtriangular, com mancha em delta invertido branco-

amarelado na metade superior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos 

com lateral externa cinza; flagelômeros ciliados, com escamas dorsais cinza. 

Olhos compostos com margem interna convexa, sem reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo, 

artículo basal branco com pequena faixa cinza-escuro na região distal, artículo 

mediano cinza-escuro com estreita faixa transversal branca nas margens distal; 

artículo distal cinza-escuro com estreita faixa branca na margem proximal, 

visivelmente mais curto que o segundo.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade cinza-escuro. 

Tórax com face dorsal revestida por escamas cinza entremeadas com brancas, 

predominantes na base das tégulas, sendo estas longas e com margem 

posterior convexa; face ventral braço entremeada com cinza. Asas anteriores 

alongadas, com ápice projetado, retilíneo; margem externa levemente côncava 

com o ápice sinuosamente projetado; margem interna com lobo na base; 

coloração cinza-claro com área de escamas semitransparentes na região 

mediana, entremeada por manchas lineares pretas; mancha apical castanho-

ferrugínea com nuances na borda distal, expandindo-se ao longo da margem 

externa; mancha discal preta orbicular; face ventral semelhante à dorsal, porém 

mais escura; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5 anterior ao ápice da 

célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com 

torno levemente sinuoso; coloração cinza-claro com área de escamas 

semitransparentes na região mediana, entremeada por manchas lineares 

pretas; microtríquias brancas ao longo das margens externa e interna; face 

ventral semelhante à ventral; veia R1 unidas desde a Sc na base; CuA2 

originada na metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a 

CuA2; célula discal das asas posteriores mais curtas que a margem distal. 

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; coxa branca na face 

interna e cinza na externa, fêmur com cerdas laterais cinza-escuro, tíbia e 
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tarsos brancos com manchas cinza-escuro; tíbia com tufo de cerdas 

originando-se no terço proximal, metade basal cinza e distal branca; e 

alongado, cobrindo o tarso inteiramente; cerdas dispostas sobre a epífise cinza; 

tíbia e tarso juntos igual à ¾ do fêmur; basitarso mais curto que a tíbia; 

distitarso cerca de ¼ do basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por 

cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido;. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais brancos alongados e de comprimento subigual. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome com tergo I branco, com o restante branco-acinzentado; face 

ventral mais clara. 

Genitália masculina com unco simples, subtrapezoidal, tão longo 

quanto sua maior largura, com extremidade distal truncada, descendente e 

posteriormente ultrapassando o ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem proximal sinuosa, não projetada anteriormente. 

Gnato esclerotizado, parte central, em vista ventral, espatulado, com superfície 

lisa; expansões laterais proeminentes, projetadas ventralmente, 

perpendiculares em relação à parte central, com superfície interna rugosa. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal, com uma pequena 

depressão na margem distal. Saco com projeção anterior, em vista ventral, três 

vezes mais longa que a distância entre os braços dorsais e, em vista lateral, 

ângulo reto. Valvas em forma de pino, largura igual a 1/3 do comprimento, com 

espinhos na margem costal, desprovida de projeções, face externa 

densamente cerdosa; sáculo semicircular, costa sem dobra para face interna, 

ápice truncado. Edeago mais longo que as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos; vesica membranosa, com microespículas.    

Fêmea: comprimento da asa anterior 21,75 a 20,73 mm.  

Genitália feminina com papilas anais alongadas ventro-dorsalmente, 

em forma de U, com extremidade posterior arredondadas. Apófises anteriores 

mais curtas que as posteriores, com extremidade anterior reta. Lamela 

antevaginal com placas fundidas ventralmente. Óstio subcircular. Antro 

esclerotizado e cerca de 1/4 do comprimento do duto da bolsa. Duto da bolsa 

com terço mediano esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na 



 

187 

 

extremidade proximal do antro. Corpo da bolsa copuladora subesférico, signo 

denticulado localizado medianamente na lateral direita, duas vezes mais longo 

que largo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Bolívia, Guiana Francesa e Brasil (Roraima, 

Amazonas e Rondônia). Sua ocorrência para o Peru e Equador necessita 

confirmação. 

Registro sazonal: De janeiro a julho, outubro e novembro.   

Comentários: Assemelha-se a P. nigrimacula e P. cellulata. Difere pelas 

asas anteriores com área semitransparente da região mediana reduzida, 

margem interna com lobo proeminente.  

Material tipo examinado: Phellinodes nigrimacula Warren, 1897, 

etiquetas: HOLOTYPE; 10 miles above/ Mapiri/ 2000ft. 95, Stuart; Rothschild  

Bequest/ 1931-1; Phellinodes nigrimacula, type, Warr. 

Phellinodes megalophysa Warren, 1908, LECTOTYPE/St. Jean, Maroni, 

F. Guiana/Phellinodes megalophysa, type ♀ Warr./Slide N° 11377 

U.S.N.M./Slide n° MJS 192 ♀.  

Phellinodes parornata Dognin, 1911b, Guiana Francesa, Nouveau 

Chantier, Collection Le Moult/ Guyane Française, St. Jean du maroni, 

Collection Le Moult / type N° 30853 U.S.N.M./ Dognin collection Phellinodes 

parornata, type ♀ (nec ♂) Dgn. 

Material examinado: BRASIL: Roraima, Pacaraima, 800 m de altitude, 

04º29'42"N/61º07'28"W, 31-01.ix.2004 (J.A. Rafael, F.F. Xavier Filho e A. 

Silva), LM+BL+BLB, 2 ♂ e 2 ♀ (INPA); Amazonas, Querari, Pelotão, 

1°5'N/69°51'W, 10-11.iv.1993 (C. Motta, R. Ferreira, J. Vidal e B. Matteo), 1 ♂ 

(INPA); idem, 7-8.v.1993, 1 ♂ (INPA); idem, 11-12.v.1993, 2 ♂ (INPA); 

Benjamin Constant, Rio Javary, x.1942 (B. Pohl), 2 ♀ (MZUSP); Resex Unini, 

Rio Unini, Lago Três bocas, 1º34'S/62º58"W, 15-16.vii.2004 (M. Oliveira, A. 

Silva Filho e L.S. Aquino), 1 ♂ (INPA); Carauari, Pucá 1, 4º53'58"S/66º29'58"W, 

4-7.iv.1996 (P.F. Buhrnheim e N.O. Aguiar), 1 ♂ (CBZ/UFAM); Presidente 

Figueiredo, AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 02°01'05S/59°49'60"W, 1-

12.ix.2002 (F.F. Xavier Filho e U.C Barbosa), 1 ♂ (INPA), idem, 11-12.xii.2004 

(G.M. Lourido e F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); idem, Ramal, 27-28.vii.2005 

(G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho e R.J.P.Machado), 1 ♀ (INPA); idem, 30-
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31.vii.2005, 1 ♀ (INPA); Pará, Belém, 20 m, 10-15.xi.1984 (V.O. Becker), 2 ♂ 

[genitália em lâmina, MJS 175] (VOB); Manaus, ZF-2, km-14, torre 45 m, 

2°35'21"S/60°06'55"W, 7-8.i.1997 (C. Motta e J. Vidal), Luz mista de 

mercúrio+lençol, 1 ♂ (INPA); idem, torre 40 m, 26.x.2003 (J.A. Rafael, F.F. 

Xavier Filho e A. Silva Filho), 1 ♂ (INPA); idem, 18-19.ii.2004 (J.A. Rafael, C.S. 

Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho e A. Silva Filho), Luz mista de mercúrio, 

Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 20-21.ii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, 18-

19.v.2004 (J.A. Rafael,  S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e F. 

Baccaro), 1 ♂ (INPA); idem, 12-13.x.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. 

Trovisco, F.F. Xavier Filho e A. Silva Filho), 1 ♂ (INPA); idem, 10-11.x.2004 

(C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e L. Aquino.), 1 ♂ (INPA); idem, 11-

12.xii.2004 (C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e M.C.M. Castro), 1 ♂ 

(INPA); Rondônia, Ariquemes, 180 m, 13-16.iv.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Porto Velho, Rio Madeira, iv.1944 (B. Pohl), 1 ♂ (MZUSP). 

 

Phellinodes cellulata Dognin, 1911a, sp. ver. 

(Figs. 14b, 39a-b, 79a-d, 100) 

Phellinodes cellulata Dognin, 1911a: 20. Localidade-tipo: ‘El Monge, Près Loja, 

Equador’. Holótipo ♂, NMNH [fotografia examinada]; Prout, 1932: 20; Scoble, 

1990: 115 (como sinônimo de M. nigrimacula). 

Diagnose: Asas anteriores com mancha subapical, subtrapezoidal, 

amarela pálida, evanescente; asas posteriores com área convexa restrita à 

base da célula discal.   

Redescrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 23,90 a 24,91 mm. 

Cabeça com vértice com escamas brancas com ápice cinza-escuro; 

frontoclípeo subtrapezoidal, com mancha em delta invertido branco amarelado 

na metade superior. Antenas filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral 

externa cinza; flagelômeros ciliados, com escamas dorsais cinza. Olhos 

compostos com margem interna convexa, sem reentrância na altura dos 

alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo, 

artículo basal branco com pequena faixa cinza-escuro na região distal, artículo 

mediano cinza-escuro com estreita faixa transversal branca nas margens distal; 
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artículo distal cinza-escuro com estreita faixa branca na margem proximal, 

visivelmente mais curto que o segundo  

Tórax com face dorsal brancas, protórax e base da tégula cinza; face 

ventral branca entremeada de cinza. Tégulas alongadas com margem posterior 

convexa. Asas anteriores subtriangulares, com ápice, margem externa e 

margem interna retilíneos; coloração semelhante a P. interrupta, exceto pela 

mancha subapical evanescente; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5 

anterior ao ápice da célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas 

posteriores com torno levemente sinuoso; coloração cinza-claro com área de 

escamas semitransparentes na região mediana, entremeada por manchas 

lineares pretas; mancha apical castanho-ferrugínea com nuances e 

microtríquias brancas com terço basal preto ao longo da margem externa; 

mancha discal orbicular preta na borda distal; mancha subapical branco 

amarelado, nítida e não alcançando M1; face ventral semelhante à dorsal, 

porém mais escura; área convexa das asas posteriores restritas a base da 

célula discal; veia R1 unidas a Sc desde a base; CuA2 originada na metade 

basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a CuA2; célula discal das 

asas posteriores mais curtas que a margem distal. Pernas protorácicas mais 

longas que as mesotorácicas; coxa branca na face interna e cinza na externa, 

fêmur branco com cerdas laterais cinza e branco na face anterior. Tíbia e 

tarsos brancos com manchas cinza-escuro; tíbia com tufo de cerdas 

originando-se no terço proximal, branco; e alongado, cobrindo o tarso 

inteiramente; cerdas dispostas sobre a epífise cinza-escuro; tíbia e tarso juntos 

com ¾ do fêmur; basitarso mais curto que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do 

basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas no 

distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas brancas, com 

face anterior das tíbias e tarsos amarelo-pálidos, esporões apicais castanho-

claros com ápice branco, alongado e de comprimento subiguais. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome branco-acinzentado, exceto pelo tergo I, inteiramente branco; 

face ventral branca. 
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Genitália masculina semelhante à P. nigrimacula, exceto pelo unco 

mais largo que longo, com margem distal truncada, base das valvas igual a 1/3 

do comprimento.  

Fêmea: Desconhecida 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Equador (Morona Santiago, Napo, Sucumbíos), 

no lado oriental dos Andes. 

Registro sazonal. Fevereiro, março, julho, outubro, novembro. 

Comentários: Esta espécie tem sido tratada como sinônimo de P. 

nigrimacula. É uma espécie válida com ocorrência no lado oriental dos Andes. 

Assemelha-se ao macho de P. interrupta pelo padrão geral de coloração, difere 

pela mancha subapical evanescente e área convexa das asas posteriores 

restritas a base da célula discal. O tufo de cerdas do terço proximal das tíbias 

protorácicas de P. cellulata é branco com as cerdas cinza-escuro na face 

externa. Em P. interrupta é branco com cerdas castanho-claras.  

Material examinado: EQUADOR: Morona [Santiago], Qualaquiza, 900 

m, 10.xii.1992 (V.O. Becker), 3 ♂ (VOB); 4.iii.2008 (F. Piñas), 17 ♂♂ (FDPR); 

Idem, Plan mil, 7.i.1995 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Idem, 24.vii.1995 (F. Piñas), 1 

♂ (FDPR); Idem, 29.iv.1995 (F. Piñas), 1 ♂ (FDPR); Napo, Cando, 600 m, 

8.ix.2007 (F. Piñas), 10 ♂♂ (FDPR); Idem, Yasuní, 18.ii.1996 (F. Piñas), 1 ♂ 

(FDPR); Idem, Yasuní, 350 m, 26.xi.1997 (G. Onore), 2 ♂♂ (FDPR); 

Sucumbíos,  Lumbaqui-Bonit, 800 m, 20.ii.2007 (F. Piñas), 32 ♂♂ (FDPR). 

 

Phellinodes interrupta Warren, 1904, sp. rev. 

(Figs. 39e-h, 80a-e, 100) 

Phellinodes interrupta Warren, 1904: 14. Localidade-tipo: EQUADOR, “S. 

Javier, R. Cachabi, 60 ft”. Holótipo ♀, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 111; 

Prout, 1932: 18, 19; Scoble, 1990: 115 (sinônimo de M. nigrimacula). 

Phellinodes obstructa Warren, 1904: 14. Localidade-tipo: EQUADOR, 

“Pambilar, Ecuador”. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 111; Dognin, 

1911a: 20; Prout, 1932: 20; Scoble, 1990: 115 (sinônimo de M. nigrimacula). 
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Diagnose: Asas anteriores com mancha subapical, subtrapezoidal, 

branco amarelada, nítida, de forma subtrapezoidal alcançando a margem 

costal, genitália masculina espinho alongados  

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 22,50 a 23,90 mm. 

Cabeça com vértice com escamas brancas com ápice cinza-escuro e 

inteiramente brancas entre as antenas; frontoclípeo subtriangular. Antenas 

filiformes, escapo e pedicelo brancos com lateral externa cinza; flagelômeros 

ciliados, com escamas dorsais cinza. Olhos compostos com margem interna 

convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais 

alcançando a metade superior do frontoclípeo, artículo basal branco com 

pequena faixa cinza-escuro na região distal, artículo mediano cinza-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens distal; artículo distal cinza-escuro 

com estreita faixa branca na margem proximal, visivelmente mais curto que o 

segundo.  

Tórax com face dorsal branca, protórax e base da tégula cinza com 

escamas brancas com ápice cinza-claro; face ventral branca entremeada de 

cinza. Tégulas alongadas com margem posterior convexa. Asas anteriores 

subtriangulares, com ápice, margem externa e margem interna retilíneos; 

coloração cinza-claro com área de escamas semitransparentes na região 

mediana, entremeada por manchas lineares pretas; mancha apical castanho 

ferrugínea com nuances e microtríquias brancas com terço basal preto ao 

longo da margem externa; mancha discal orbicular preta; mancha subapical 

branco-amarelada, nítida e não alcançando M1; face ventral semelhante à 

dorsal, porém mais escura; R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5 

anterior ao ápice da célula discal; frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas 

posteriores com torno levemente sinuoso; coloração castanho-clara com área 

de escamas semitransparentes na região mediana, entremeada por manchas 

lineares de pretas com microtríquias brancas ao longo das margens externa e 

interna; face ventral semelhante à ventral; veia R1 unidas desde a Sc na base; 

CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a 

CuA2; célula discal das asas posteriores mais curtas que a margem distal. 

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; coxa branca na face 

interna e cinza na externa, fêmur branco com cerdas cinza nas laterais e 
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brancas na face anterior; tíbia e tarsos brancos com manchas cinza-escuro; 

tíbia com tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco; e alongado, 

cobrindo o tarso inteiramente; cerdas dispostas sobre a epífise cinza-escuro; 

tíbia e tarso juntos com ¾ do comprimento do fêmur; basitarso mais curto que a 

tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, 

ocultadas por cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; 

epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais brancos alongados e de comprimento subigual. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome branco-acinzentado, com tergo I branco; face ventral branca. 

Genitália masculina com unco simples, subtrapezoidal, tão longo 

quanto sua maior largura, com extremidade distal truncada, descendente e 

posteriormente ultrapassando o ápice das valvas. Tegume levemente 

delimitado com o unco, margem proximal sinuosa, não projetada anteriormente. 

Gnato esclerotizado, parte central, em vista ventral, espatulado, com superfície 

lisa; expansões laterais proeminentes, projetadas ventralmente, 

perpendiculares em relação à parte central, com superfície interna rugosa. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção 

anterior igual a metade do comprimento das valvas, formando um ângulo reto 

com o braço dorsal. Valvas em forma de pino, largura igual a 1/3 do 

comprimento, com espinhos na margem costal, desprovida de projeções, face 

externa densamente cerdosa; sáculo semicircular, costa sem dobra para face 

interna, ápice truncado. Edeago mais longo que as valvas, cilíndrico, levemente 

sinuoso, desprovido de espinhos; vesica membranosa com microespículas.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,35 a 24,88 mm. Difere do 

macho pela presença de uma mancha discal branca. 

Genitália feminina com papilas anais alongadas ventro-dorsalmente, 

em forma de U com base reta, extremidades posteriores arredondadas. 

Apófises anteriores mais curtas que as posteriores, com extremidade anterior 

reta. Lamela antevaginal com placas fundidas ventralmente. Óstio subcircular. 

Antro esclerotizado e cerca de 1/4 do comprimento do duto da bolsa. Duto da 

bolsa com terço mediano esclerotizado. Duto seminal surgindo dorsalmente na 

extremidade proximal do antro. Corpo da bolsa copuladora subesférico, signo 
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denticulado localizado medianamente na lateral direita, duas vezes mais longo 

que largo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registro geográfico: Costa Rica (Limón) e Equador (Esmeralda), no 

lado ocidental dos Andes.  

Registro sazonal: Janeiro, maio, junho, outubro e dezembro. 

Comentários: Esta espécie tem sido tratada como sinônimo de P. 

nigrimacula. É uma espécie válida com ocorrência no lado ocidental dos Andes, 

com registros para o Equador e Costa Rica.  O macho de P. interrupta 

assemelha-se ao macho de P. cellulata pelo padrão geral de coloração, difere 

pela mancha subapical bem nítida em interrupta e pela área convexa das asas 

posteriores expandida para margem posterior e externa da célula discal, além 

disso, o tufo cerdas originadas no terço proximal é branco com cerdas 

castanho-claras na face externa. Em P. cellulata, é branco com as cerdas 

cinza-escuro. A fêmea de P. interrupta tem um padrão de coloração 

semelhante às fêmeas de P. nigrimacula, com mancha distal presente. 

Material tipo examinado: Phellinodes interrupta Warren, 1904: holótipo 

♀, depositado no BMNH com as seguintes etiquetas: HOLOTYPE/S; Javier, R. 

Cachabi, 60 ft, Flemm.[ing] e Mik.[etta]; Rothschild Bequest/ 1931-1; 

Phellinodes interrupta, type ♀ Warr.; ♀/ Geometridae/ genitália sliden° 13151. 

Phellinodes obstructa Warren, 1904: holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype/Pambilar Ecuador, Flemm.[ing] e Mik.[etta]; 

Rothschild Bequest/ 1939-1; Phellinodes obstructa, type ♂ Warr. 

Material examinado: COSTA RICA: Limón, R.[eserva] B.[iológica] Hitoy 

Cerere, Talamanca, Cerro Bitarkara, 1025 m, L-S- 398841, 558082, 15.x.2004 

(B. Gamboa, D. Briceño, M. Moraga, Y. Cárdenas, Tp. Luz), 1 ♂ (INBio); 

EQUADOR, Esmeralda, Durango, 850 m, 8.xii.2007 (F. Piñas), 8 ♂ (FDPR); 

Idem, 240 m, 18.vi.2007 (F. Piñas), 5 ♂♂ e 2 ♀♀ (FDPR); Idem, 280 m, 

15.v.2007 (F. Piñas), 9 ♂♂ (FDPR); Idem, 350 m, 22.i.2007 (F. Piñas), 4 ♂♂ e 

1 ♀ (FDPR).  
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Phellinodes zikani Prout, 1932, sp. rev.  

(Figs. 40e-h, 81a-f, 101) 

Phellinodes zikani Prout, 1932: 19, fig. 2g Localidade-tipo: BRASIL, Itatyaia. 

Holótipo ♂, SMF [não examinado]. 

Macrosoma zikani conifera; Scoble, 1986: 268, fig. 47. 

Macrosoma conifera; Scoble, 1995: 353, fig. 281 (macho dorsal, erro de 

identificação). 

Diagnose:  Asas posteriores do macho curvilíneas, fêmea com mancha 

subtriangular, larga, alcançado M2.   

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,47 a 22,65 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza; frontoclípeo subtriangular, branco com larga faixa 

transversal castanho-acinzentada na metade inferior. Antenas filiformes, 

escapo e pedicelo brancos com escamas cinza dispostas posteriormente; 

flagelômeros prismáticos, escamas dorsais cinza; pós-gena revestido por 

escamas brancas entremeadas por escamas cinza. Olhos compostos com 

margem interna convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

com metade basal branca e distal cinza mesclado com branco, artículo 

mediano cinza com estreita faixa transversal branca na parte distal; artículo 

distal cinza com estreita faixa branca na parte proximal, subigual ao mediano 

em comprimento. 

Cérvix revestido por escamas cinza. Tórax com face dorsal branca com 

escamas acinzentadas no protórax e na base das tégulas, estas alongadas e 

com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas anteriores 

alongadas, com ápice retilíneo; margem externa levemente côncava; margem 

interna com lobo na base; coloração da face dorsal predominantemente cinza, 

iridescente, mancha apical em degradê, escurecendo em direção ao ápice, e 

com sobreposição de um pequeno ponto preto, mancha discal sigmóide, 

mancha subapical branca, evanescente e de forma irregular, área com 

escamas semitransparentes na região mediana, nuances brancas dispersas ao 

longo da margem interna; face ventral semelhante à dorsal.  Frênulo e 
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retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com leve reentrância no 

ângulo anal; coloração cinza, com área de escamas semitransparentes restritas 

à região mediana; face ventral com nuances brancas ao longo das margens 

interna e externa; célula discal de comprimento subigual a margem distal; veia 

R1 unida a Sc na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3. Veia retilínea, terminando no ângulo anal. Pernas 

protorácicas mais longas que as mesotorácicas, tíbia com tufo de cerdas 

originadas no terço proximal, de coloração branca, cerdas alongadas, porém 

não alcançando o distitarso; tufo de cerdas cinza disposto sobre a epífise; coxa 

e fêmur densamente cerdosos, com brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos 

brancos entremeados com escamas cinza-claro; tíbia e tarso juntos de 

comprimento subigual ao fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso 

cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, curtas, 

levemente curvadas, cobertas com cerdas originadas no distitarso; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas mais longas que as metatorácicas, brancas com esporão 

apical cinza com ápice branco. Pernas metatorácicas de forma e coloração 

semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. 

Abdome com face dorsal cinza-escuro entremeado de escamas 

brancas, exceto pelo tergo I, inteiramente branco; face ventral branca. 

Fêmea: Comprimento da asa anterior 20,23 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: frontoclípeo alongado; asas anteriores com ápice 

emarginado, mancha subapical branca, com tonalidade nítida em formato 

triangular alcançando M2.  

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Brasil (Rio de Janeiro, Paraná e Santa 

Catarina). 

Registro sazonal: Janeiro, março e outubro. 

Comentários: Scoble (1990a, b) propôs sinonímia de P. zikani com P. 

conifera. O estudo morfológico mais detalhado mostrou tratar-se de espécies 

distintas. Diferem pelo frontoclípeo com faixa transversal na metade inferior, 

asas anteriores com nuances brancas dispersas ao longo da margem interna; 

asas posteriores com torno curvilíneo em P. zikani.  
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Material examinado: BRASIL: Rio de Janeiro, Itatiaia, i.1938 (B. Pohl), 

1 ♂ (MZUSP); idem, Petrópolis, 23.x.1963 (Gagarin), 1 ♂ (DZUP);  Paraná, 

Parque Est.[adual] Marumbi, Est.[rada da] Graciosa, Rec.[ecanto] Bela Vista, 

19.i.1994 (Pereira, P.R.), 1 ♂ (DZUP); idem, Parque Nac.[ional] Iguaçu, 21-

24.iv.1996 (Mielke e Casagrande), 1 ♀ (DZUP);  Santa Catarina, São Bento do 

Sul, Serra Rio Natal 700 m, 22.iii.2007 (Moser e Rank), 1 ♂ (CLAM); idem, 

Joinville, [sem data e coletor] Coll. Schmidt, 1 ♂ (MNRJ). 

 

Phellinodes conifera Warren, 1897 comb. rev. 

(Figs. 2b, 14a, 19c, 22b, 41a-d, 82a-f, 101) 

Phellinodes conifera Warren, 1897: 417. Localidade-tipo: SURINAME, 

Paramaribo, ‘Paramaribo’. Lectótipo ♀, BMNH [examinado]; Prout, 1910: 110 

(taxonomia); Prout, 1932: 19, fig. 2g (taxonomia). 

Phellinodes latiplex Dognin, 1911a: 20. GUIANA FRANCESA, ‘ St. Laurent du 

Maroni, Guy. Franç.’. Holótipo ♂, USNMN [fotografia examinada]; Prout, 1932: 

19. 

Phellinodes conifera gorgonensis Prout, 1932:19. Localidade-tipo: COLOMBIA: 

Isla Gorgona, ‘Gorgona Island, Colombia’. Lectótipo ♀, BMNH [examinado]; 

Scoble, 1990a: 114 (des. lectótipo, BMNH) (catálogo). 

Macrosoma latiplex; Scoble, 1986: 271 (citação). 

Macrosoma conifera; Scoble, 1990a: 114 (catálogo); Scoble, 1990b: 123, 124, 

125, 131, 133, 142, 143, figs. 11-13, 52, 91, 95; Aiello, 1992: 551; Scoble, 

1992: 13, 18, figs. 4, 9, 10, 27, 41, 45; Lamas e Grados, 1997: 108 (lista); 

Grados, 1998: 119 (lev. faunístico); Scoble, 1998: 4, 5, fig. 1 (catálogo); Piñas e 

Manzano, 2001: 1, 2, 4, fig. 3 (lista); Wagner, 2005: 83 (adulto e larva); Yack et 

al., 2007a: 578-582, 585, 587; Yack et al., 2007b: 11, 13, 15 (citação); Chacón 

e Montero, 2007: 97, 264, fig. 67 (pupa e larva), prancha 86 (adulto ♀ e ♂, erro 

de identificação); Lourido et al., 2008: 329-331 (lev. faunístico). 

Diagnose: Asa posterior do macho com reentrância no ângulo anal e 

veia 1A+2A fortemente sinuosa; fêmea com mancha subapical triangular 

estreita, irregular na margem proximal e distal falcada, com ponta truncada 

sobre M2. 

Redescrição 
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Macho: Comprimento da asa anterior 16,53 a 21,09 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza; frontoclípeo subtriangular, cinza com grupo de 

escamas brancas na parte superior e outro na inferior; pós-gena revestido por 

escamas brancas entremeadas por escamas cinza. Antenas filiformes, escapo 

e pedicelo brancos mesclado com escamas cinza; flagelômeros prismáticos, 

com escamas dorsais cinza. Olhos compostos com margem interna convexa, 

com reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal com metade basal branca e 

distal cinza mesclado com branco, artículo mediano cinza com estreita faixa 

transversal branca na parte distal; artículo distal cinza com estreita faixa branca 

na parte proximal, subigual ao mediano em comprimento. 

Cérvix revestido por escamas cinza. Tórax com face dorsal branca com 

escamas acinzentadas no protórax e na base das tégulas, estas alongadas e 

com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas anteriores 

alongadas, com ápice e margem externa levemente côncava, margem interna 

com lobo na base. Coloração da face dorsal predominantemente cinza, com 

iridescência lilás, mancha apical em degradê, escurecendo em direção ao 

ápice, e com sobreposição de um pequeno ponto preto, mancha discal 

sigmóide, mancha subapical branca, evanescente e de forma irregular, área 

com escamas semitransparentes na região mediana, entremeada por manchas 

lineares cinza, torno com nuances brancas; face ventral com nuances brancas 

ao longo das margens interna e externa. Veia R3 originando-se no ramo 

comum de R4 e R5, anterior ao ápice da célula discal. Frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Asas posteriores com reentrância no ângulo anal; coloração 

cinza, com área de escamas semitransparentes na região mediana, 

expandindo-se para as adjacências da veia 3A; face ventral com nuances 

brancas ao longo das margens interna e externa; célula discal de comprimento 

subigual a margem distal; veia R1 unida a Sc na base; CuA2 originada na 

metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a M3; veia 1A+2A 

fortemente sinuosa. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas, 

tíbia com tufo de cerdas originadas no terço proximal, de coloração branca, 

cerdas alongadas, porém não alcançando o distitarso; tufo de cerdas cinza-

claro disposto sobre a epífise; coxa e fêmur densamente cerdosos, com 
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brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos brancos entremeados com escamas 

cinza-claro; tíbia e tarso juntos de comprimento subigual ao fêmur; basitarso 

mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras 

tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, cobertas com cerdas originadas 

no distitarso; epífise espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-

pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que as metatorácicas, brancas 

com esporão apical cinza com ápice branco. Pernas metatorácicas de forma e 

coloração semelhante às mesotorácicas, porém mais curtas. Esporões tibiais 

curtos e de comprimento subigual. 

Abdome com face dorsal cinza-escuro entremeado de escamas 

brancas; face ventral branca. 

Genitália masculina com unco simples, subtriangular, com extremidade 

posterior convexa, mais longo que largo, descendente, com projeção posterior 

ao ápice das valvas. Tegume levemente delimitado com o unco, margem 

proximal sinuosa, sem projeção anterior. Gnato fortemente esclerotizado, parte 

central, em vista ventral, elevada com extremidade distal curvada ventralmente, 

sem rugosidades ou crenulações, expansões laterais pouco proeminentes e 

projetadas ventralmente, diametralmente oposta entre si, inteiramente lisa. 

Fultura superior ausente. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco com projeção 

anterior equivalente a metade do comprimento das valvas, com margem 

anterior arredondada. Valvas sub-retangulares; face externa densamente 

cerdosa; face interna com margem costal desprovida de projeções, metade 

posterior com espinhos curtos; margem ventro-proximal curvilínea, dorso-distal 

falcada; sáculo alongado em forma de semicírculo. Edeago mais longo que o 

comprimento das valvas, cilíndrico, levemente sinuoso, desprovido de 

espinhos, mais esclerotizado no terço proximal; vesica com cornutos em forma 

de espinhos fortes alongados.    

Fêmea: Comprimento da asa anterior 21,52 a 19,24 mm. Difere do 

macho pelos seguintes caracteres: frontoclípeo retangular, com escamas 

brancas mescladas com escamas cinza; asas anteriores com mancha 

subapical triangular estreita, irregular na margem proximal e falcada na distal, 

com ponta truncada em M2, e pelas asas posteriores curvilíneas.    

Genitália feminina com dobra conspícua no esterno VII e formando 

duas pequenas bolsas esclerotizadas disposta lateralmente ao óstio. Papilas 
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anais alongadas, em forma de U, com extremidades posteriores arredondadas. 

Apófises anteriores mais curtas que as posteriores, com extremidade anterior 

reta. Lamela antevaginal formada uma estreita placa transversal contornando 

inteiramente o óstio. Óstio subelíptico. Duto seminal surgindo dorsalmente na 

extremidade distal do antro, junto ao óstio. Antro esclerotizado, em forma de 

funil. Duto da bolsa membranoso, contorcido em espiral, duas vezes mais 

longo que o corpo da bolsa copuladora. Corpo da bolsa copuladora fusiforme, 

com um signo denticulado reduzido, localizado na lateral esquerda. 

Biologia: São registradas algumas plantas alimento para P. conifera 

(i.e., Scoble e Aiello, 1990; Janzen e Hallwachs, 2009), na Costa Rica e 

Panamá, entretanto, sua ocorrência está restrita a Amazônia, portanto, é 

provável tratar-se de uma outra espécie, muito semelhante a esta. 

Registros geográficos: Peru (Amazonas, Huánuco, Cuzco, Puno, 

Madre de Dios), Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso). 

Registro sazonal: Dados de etiqueta dos espécimes examinados.  

Comentários: É próxima de Phellinodes sp. n. 4, Phellinodes  sp. n. 5 e 

P. zikani. Difere pelas asas anteriores do macho com margem externa retilínea; 

veia 1A+2A fortemente sinuosa; asas posteriores com área de escamas 

semitransparentes na região mediana expandindo-se, adjacentes a 3A; na 

fêmea mancha subapical termina com extremidade truncada em M2, o a 

presença de um signo a distingue de Phellinodes sp. n. 4, Phellinodes  sp. n. 5 

e corpo da bolsa copuladora fusiforme de P. zikani. 

Material tipo: Phellinodes conifera. Lectótipo ♀, depositado no BMNH 

com as seguintes etiquetas: Lectotype; Paramaribo/ Nov. 1892/ C.W. 

Ellacombe; Rothschild Bequest/ 1939-1; Phellinodes/ conifera/ Type ♀ Warr.; 

Geometridae/ genitália slide/ n° 12341. 

Phellinodes conifera gorgonensis. Lectótipo e paralectótipo ♀♀, 

depositados no BMNH com as seguintes etiquetas: Lectotype; Gorgona Island/ 

Colombia/ at light/ 200 ft. 19.10.24/ St. George Expedn./ C.L. Collenete; Brit. 

Mus./ 1925-188; Geometridae ♀/ genitália slide/ n° 12455. 

Material examinado: BRASIL: Amazonas, Querari, Pelotão, 

1°5'N/69°51'W, 14-15.iv.1993 (C. Motta, R. Ferreira, J. Vidal e  B. Matteo), Luz 

mista de mercúrio e luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 5-6.v.1993, 1 ♂ 

(INPA); idem, 7-8.v.1993, 1 ♂ (INPA); idem, 8-9.v.1993, 1 ♂ (INPA); Benjamim 
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Constant, Crajarizinho, 04º26'35"S/69º59'58W, 7-8.ix.2005 (J.A. Rafael e F.F. 

Xavier Filho), Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); Presidente Figueiredo, AM-240, 

Estrada de Balbina km 24, 02º00'55"S/59º49'40"W, 26-27.vii.2005, 

Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 2 ♂ (INPA); idem, 27-28.vii.2005, Lençol/Vapor 

de mercúrio, 2 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 28-29.vii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 

29-30.vii.2005, Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 31.vii-

01.viii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 2-3.viii.2005, Lençol/Vapor de mercúrio, 1 

♂ (INPA); idem, Ramal, 26-27.vii.2005 (G.M Lourido, F.F. Xavier Filho e R.J.P. 

Machado), Lençol/Luz mista, 3 ♂ (INPA); idem, 27-28.vii.2005, Lençol/Vapor de 

mercúrio/BLB, 3 ♂ (INPA); idem, 1-2.viii.2005, Lençol/Luz mista/BLB, 1 ♂ 

(INPA); idem, 2-3.viii.2005, 2 ♂ (INPA); Manaus, ZF-2, km-14, torre 40 m, 

2°35'21"S/60°06'55"W, 26.x.2003 (J.A. Rafael, F.F. Xavier Filho e A. Silva 

Filho), Luz mista de mercúrio+lençol, 1 ♂ (INPA); idem, 20-21.xi.2003 (J.A. 

Rafael, J.T. Câmara e F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); idem, 18-19.iv.2004 (J.A. 

Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e J.M.F. Ribeiro), Luz mista de 

mercúrio, Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 19-20.v.2004 (J.A. Rafael,  

S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e F. Baccaro), 1 ♂; idem, 16-

17.vii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho e J.M.F. 

Ribeiro), 1 ♂ (INPA); idem, AM-010 km 50 Ramal Sítio Vó Leuda, 

02º44'13"S/59º54'32"W, 11-12.i.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho e R.M. 

Lourido), Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 2 ♂ (INPA); idem, 12-13.i.2005, 1 ♂ 

(INPA); idem, 7-8.ii.2005, 1 ♂ (INPA); Carauari, Margem esquerda do Juruá, 

Comunidade Nova Esperança, 05º05'31"S/10º03'W, 10.vii.2005 (A.L. Henriques 

e F.F. Xavier Filho), Luz mista de mercúrio/ lençol, 1 ♀ (INPA); Pará, Tucuruí, 

Rio Tocantins, barragem, 29.vi.1981 (W. Overal), 1 ♂ (MPEG); idem, 

21.vii.1984 (B. Mascarenhas), 1 ♂ (MPEG); Maranhão, Balsas, Serra do 

Penitente, 580 m, 2.xi.2002 (C. Mielke), OM 64227, 1 ♂ (OM); Rondônia, 

Candeias do Jamari, Rio Preto, 27-31.viii.1997 (Furtado e Moser), 1 ♂ (CLAM); 

Mato Grosso, Diamantino, 21-29.ix.1995 (Furtado e Moser), 1 ♀ (CLAM). 
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Phellinodes sp. n. 4  

(Figs. 40a-d, 83a-e, 101) 

Diagnose: Asas posteriores do macho com Rs bifurcando-se de M1 

posterior ao ápice da célula discal; genitália masculina com duas elevações no 

tegume; fêmea com mancha subapical triangular, estreitando-se 

gradativamente em direção ao ápice, com margem distal falcada, e a ponta do 

triângulo alcançando M2. 

Descrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,56 a 21,21 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza; frontoclípeo subtriangular, cinza com grupo de 

escamas brancas formando um delta invertido na metade superior; pós-gena 

revestido por escamas brancas entremeadas por escamas cinza. Antenas 

filiformes, escapo e pedicelo brancos mesclado com escamas cinza; 

flagelômeros prismáticos, escamas dorsais cinza. Olhos compostos com 

margem interna convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

com metade basal branca e distal cinza mesclado com branco, artículo 

mediano cinza com estreita faixa transversal branca na parte distal; artículo 

distal cinza com estreita faixa branca na parte proximal, subigual ao mediano 

em comprimento. 

Cérvix revestido por escamas. Tórax com face dorsal branca com 

escamas acinzentadas no protórax e na base das tégulas, estas alongadas e 

com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas anteriores 

alongadas, com ápice retilíneo; margem externa levemente côncava; margem 

interna com lobo na base; coloração da face dorsal predominantemente cinza, 

iridescente, mancha apical em degradê, escurecendo em direção ao ápice, e 

com sobreposição de um pequeno ponto preto, mancha discal sigmóide, 

mancha subapical branca, evanescente e de forma irregular, área com 

escamas semitransparentes na região mediana, nuances brancas 

concentradas no torno; face ventral semelhante à dorsal.  Frênulo e retináculo 

bem desenvolvidos. Asas posteriores com reentrância no ângulo anal; 

coloração cinza, com área de escamas semitransparentes restritas à região 
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mediana; face ventral com nuances brancas ao longo das margens interna e 

externa; célula discal de comprimento subigual a margem distal; veia R1 unida 

a Sc desde a base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3. Veia 1A+2A sinuosa, terminando no ângulo anal. 

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas, tíbia com tufo 

de cerdas originadas no terço proximal, de coloração branca na face externa, e 

castanho-escuro na interna, cerdas alongadas, porém não alcançando o 

distitarso; tufo de cerdas cinza-escuro disposto sobre a epífise; coxa e fêmur 

densamente cerdosos, com brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos brancos 

entremeado com escamas cinza-claro; tíbia e tarso juntos de comprimento 

subigual ao fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do 

comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, 

cobertas com cerdas originadas no distitarso; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que 

as metatorácicas, brancas com esporão apical cinza com ápice branco. Pernas 

metatorácicas de forma e coloração semelhante às mesotorácicas, porém 

mais curtas. 

Abdome com face dorsal cinza-escuro entremeado de escamas 

brancas, exceto pelo tergo I, inteiramente branco; face ventral branca. 

Genitália masculina semelhante à P. conifera, difere pelo tegume com 

duas elevações pareadas na superfície dorsal, unco tão longo quanto largo, 

saco com projeção anterior apontada, valvas com margem ventro-proximal 

retilínea e margem dorsal sinuosa. 

Fêmea: Comprimento da asa anterior 22,20 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: frontoclípeo retangular, com escamas brancas mescladas 

com escamas cinza; asas anteriores com ápice emarginado, mancha subapical 

triangular, estreitando-se gradativamente em direção ao ápice, com margem 

distal falcada, e a ponta do triângulo alcançando M2; e pelas asas posteriores 

curvilíneas.    

Genitália feminina difere de P. conifera pela ausência do par de bolsas 

esclerotizadas no esterno VII, papilas anais formando um V, em vista posterior, 

duto da bolsa pouco mais longo que o corpo da bolsa, com esclerotização no 

terço proximal, corpo da bolsa fusiforme, desprovido de signo. 

Registros geográficos: Brasil (Bahia). 
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Registro sazonal: Fevereiro e maio. 

Comentários: Assemelha-se a P. conifera e da Phellinodes sp. n. 5. 

Difere de ambas pela veia Sc+R1 bifurcando-se de M1, posterior ao ápice da 

célula discal. Macho com margem externa levemente côncava. A fêmea 

Phellinodes sp. n. 4 difere pala mancha subapical triangular, estreitando-se 

gradativamente em direção ao ápice, com margem distal falcada, e a ponta do 

triângulo alcançando a veia M2. 

Material tipo: Holótipo ♂: BRASIL, Bahia, Camacan/ Res.[serva] Serra 

Bonita, 820 m/ 15°23'30"S/39°33'57"W/ 8-9.v.2007/ Rafael, J.A., Xavier Filho, 

F.F.  

Alótipo ♀: Bahia, Camacan/ Reserva Serra Bonita, 820 m/ 

15°23'30"S/39°33'57"W/ 4-5.ii.2007 /F. Brito e M. Ramos. 

O holótipo pertence à coleção de invertebrados do INPA e alótipo à 

coleção Vitor Becker. 

 

Phellinodes sp. n. 5 

(Figs. 41e-h, 84a-e, 101) 

Diagnose: Asas anteriores da fêmea com mancha subapical, triangular, 

larga, com margem posterior falcada, com ponta truncada, mas não 

alcançando M2; genitália masculina com projeção do anterior saco bilobada. 

Descrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 20,96 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas metade 

basal branca e distal cinza; frontoclípeo subtriangular, cinza com grupo de 

escamas brancas na área superior e outro na inferior; pós-gena revestido por 

escamas brancas entremeadas por escamas cinza. Antenas filiformes, escapo 

e pedicelo brancos mesclado com escamas cinza; flagelômeros prismáticos, 

escamas dorsais cinza. Olhos compostos com margem interna convexa, com 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal com metade basal branca e 

distal cinza mesclado com branco, artículo mediano cinza com estreita faixa 

transversal branca na parte distal; artículo distal cinza com estreita faixa branca 

na parte proximal, subigual ao mediano em comprimento. 
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Cérvix revestido por escamas cinza com. Tórax com face dorsal branca 

com escamas acinzentadas no protórax e na base das tégulas, estas 

alongadas e com margem posterior convexa; face ventral branca. Asas 

anteriores alongadas, com ápice retilíneo; margem externa levemente 

côncava; margem interna com lobo na base; coloração da face dorsal 

predominantemente cinza, iridescente, mancha apical em degradê, 

escurecendo em direção ao ápice, e com sobreposição de um pequeno ponto 

preto, mancha discal sigmóide, mancha subapical branca, evanescente e de 

forma irregular, área com escamas semitransparentes na região mediana, 

nuances brancas concentradas no torno; face ventral semelhante à dorsal.  

Frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com reentrância no 

ângulo anal; coloração cinza, com área de escamas semitransparentes restritas 

à região mediana; face ventral com nuances brancas ao longo das margens 

interna e externa; célula discal de comprimento subigual a margem distal; veia 

R1 unida a Sc na base; CuA2 originada na metade basal da célula discal, CuA1 

bifurcando-se próximo a M3. Veia 1A+2A fortemente sinuosa, terminando no 

ângulo anal. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas, tíbia 

com tufo de cerdas originadas no terço proximal, de coloração branca na face 

externa, e cinza-claro na interna, cerdas alongadas, porém não alcançando o 

distitarso; tufo de cerdas cinza disposto sobre a epífise; coxa e fêmur 

densamente cerdosos, com brancos com mesclas cinza-escuro; tarsos brancos 

entremeado com escamas cinza-claro; tíbia e tarso juntos de comprimento 

subigual ao fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do 

comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, curtas, levemente curvadas, 

cobertas com cerdas originadas no distitarso; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas mesotorácicas mais longas que 

as metatorácicas, brancas com esporão apical cinza com ápice branco. Pernas 

metatorácicas de forma e coloração semelhante às mesotorácicas, porém 

mais curtas. 

Abdome com face ventral cinza-escuro entremeado de escamas 

brancas; face ventral branca.  

Genitália masculina semelhante a de P. conifera, exceto pela projeção 

anterior do saco com extremidade bilobada, valva com margem ventro-proximal 

levemente côncava, margem dorso-ventral extensamente côncava. 
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Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,95 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: frontoclípeo alongado, asas anteriores ápice emarginado, 

mancha subapical triangular, com margem distal falcada com ponta truncada, 

mas não alcançando M2, e asas posteriores curvilíneas.    

Genitália feminina semelhante a de Phellinodes sp. n. 5, exceto pelo  

óstio sub-retangular e pela ausência do signo.  

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Costa Rica (Cartago). 

Registro sazonal: Abril e novembro. 

Comentários: Assemelha-se P. conifera pela forma das asas. Difere 

pelo frontoclípeo com escamas cinza e brancas. A fêmea possui mancha 

subapical triangular, larga, com margem distal falcada, mas não alcançando 

M2. Difere de Phellinodes sp. 5 pela genitália masculina com unco mais longo 

que largo e pela projeção anterior ao ápice das valvas e de conifera, e genitália 

feminina pelas papilas anais alongadas e ausência do signo. 

Material tipo: Holótipo ♂: COSTA RICA: Pejebaye, Res. Biol. Copal, 

1040 m, L-N- 196311, 663789, 3-7.iv.2007 (J. Azoriera, B. Gamboa, D. Briceño, 

M. Moraga, J. Gutiérrez, Y. Cárdenas, T.P. Luz).  

Alótipo ♀: Cartago, P.[arque] N.[acional] Tapantí – Macizo de La 

Muerte, Quebrada Segunda, 1200 m, L-N- 193200, 560200, xi.2002 (R. 

Delgado). 

O material tipo pertence ao INBio. 

 

Phellinodes hedylaria Warren, 1894, comb. rev. 

(Figs. 22i, 42a-d, 85a-e, 102) 

Phellinodes hedylaria Warren, 1894: 376. Localidade-tipo: ‘S. America’. 

Holótipo ♂, BMNH [examinado]. Prout, 1910: 110; Dognin, 1911c: 158 

(taxonomia); Prout, 1932: 19, 20, fig. 2f. 

Macrosoma hedylaria; Scoble, 1986: 256, 257, 266, 271, 272, 273, 278, 279, 

280, figs. 12, 18, 57, 61, 90, 96; Scoble e Aiello, 1990: 160; Scoble, 1990a: 114 

(catálogo); 1990b: 123, 124, 131, 132, 142, 143, figs. 10, 51, 90, 94; 1992: 13, 

17, 18; Lamas e Grados, 1997: 108, 109 (lista); Grados, 1998: 119; Scoble, 
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1998: 5 (catálogo); Grimaldi e Engel, 2005: 591, prancha 13.64, fig. 10; Yack et 

al., 2007: 578, 581; Lourido et al., 2008: 329-332. 

Diagnose: Genitália masculina com gnato ântero-posteriormente 

alongado, inteiramente rugoso, fultura superior presente e com leve depressão 

na margem posterior, genitália feminina com corpo da bolsa copuladora 

esférico e sem signo. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 23,29 a 27,39 mm. 

Cabeça com vértice branco com pequeno grupo de escamas brancas 

com ápice cinza-escuro; frontoclípeo subtriangular, branco com larga faixa 

transversal castanho-clara na metade inferior. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho-clara; flagelômeros prismáticos, 

com escamas dorsais cinza-claro. Olhos compostos com margem interna 

convexa, sem reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais 

alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal branco com 

pequena faixa cinza-escuro na região distal, artículo mediano cinza-escuro com 

estreita faixa transversal branca nas margens distal; artículo distal cinza-escuro 

com estreita faixa branca na margem proximal, visivelmente mais curto que o 

segundo.  

Cérvix revestido por escamas brancas com extremidade cinza-escuro. 

Tórax com face dorsal revestida por escamas brancas entremeada com 

escamas cinza, predominantes na base das tégulas, sendo estas longas e com 

margem posterior convexa; face ventral de coloração semelhante à dorsal. 

Asas anteriores subtriangulares, com ápice projetado, margem entre R4 e M1 

retilínea; margem externa côncava; margem interna com lobo na base; 

coloração castanho-clara com extensa área de escamas semitransparentes na 

região mediana, entremeada por manchas ferrugíneas, dispostas de forma 

linear; mancha apical castanho ferrugínea com contorno preto na margem 

proximal e sobreposta por uma mancha em forma de um ponto, preta; manchas 

celulares em M3 e CuA1; nuances brancas ao longo da margem externa; 

microtríquias levemente escurecidas dispostas no fim das veias R4, R5 e M1 e 

brancas ao longo da margem externa; face ventral semelhante à dorsal, porém 

mais clara; célula discal ocupando 2/3 do comprimento da asa; R3 originando-

se no ramo comum de R4 e R5 anterior ao ápice da célula discal; frênulo e 
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retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com torno levemente 

sinuoso; coloração castanho-clara com área de escamas semitransparentes na 

região mediana, entremeada por manchas lineares pretas e ferrugíneas; célula 

discal mais curta que a margem distal; R1 unidas desde a Sc na base; CuA2 

originada na metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a 

CuA2; célula discal das asas posteriores mais curtas que a margem distal. 

Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; brancas com 

estreitas manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com 

o distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com 

tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco na base e cinza-escuro 

nos 2/3 distais; e alongado, cobrindo o tarso inteiramente; cerdas dispostas 

sobre a epífise cinza; tíbia e tarso juntos com ¾ do comprimento do fêmur; 

basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento 

basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas no 

distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração 

variando de marrom a amarelo-pálido; trocânter com cerdas longas e brancas. 

Pernas mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos 

tarsos, esporões apicais brancos alongados e de comprimento subigual. 

Pernas metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome castanho-escuro com escamas acinzentadas na margem distal 

dos tergos IV ao VIII, tergo I branco; face ventral cinza com escamas brancas 

na margem distal do esterno I. 

Genitália masculina com unco simples, subtrapezoidal, com leve 

depressão na margem distal, mais longo que largo, posteriormente convexo, 

descendente, projetado na mesma altura das valvas. Tegume com margem 

proximal côncava e projetada anteriormente. Gnato esclerotizado, parte central 

fusionada, em forma de placa ântero-posteriormente alongada, com expansão 

lateral reduzida, provido de estruturas espiniformes. Fultura superior presente, 

rugosa com leve depressão na margem distal. Fultura inferior subtrapezoidal. 

Saco desenvolvido, com tão longo quanto à metade do comprimento das 

valvas, extremidade anterior arredondada. Valvas de forma losangular, margem 

dorso-distal com espinhos alongados; sáculo alongado; costa sem dobra para a 

face interna. Edeago de comprimento subigual as valvas, com espinhos na 

porção distal; vesica membranosa com microespículas.  
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Fêmea: Comprimento da asa anterior 25,20 a 29,24 mm. Difere do 

macho pelo frontoclípeo retangular. 

Genitália feminina. Esterno VII com dobra conspícua formando duas 

pequenas bolsas esclerotizadas disposta lateralmente ao óstio. Papilas anais 

curtas, em forma de U, com extremidades posteriores arredondadas. Apófises 

anteriores mais curtas que as posteriores, esta última com extremidade 

anterior curvada. Lamela antevaginal formada por uma estreita placa 

transversal contornando anteriormente o óstio, com contorno trapezoidal. Duto 

seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Antro 

esclerotizado, em forma de funil, 1/8 do comprimento do duto da bolsa. Duto 

da bolsa membranoso, cerca de duas vezes mais longo que o corpo da bolsa 

copuladora. Corpo da bolsa copuladora esférico, desprovido de signo. 

Biologia:. Desconhecida. 

Registros geográficos: Brasil (Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná e Santa Catarina). 

Registro sazonal: Fevereiro, abril, maio, julho, outubro, novembro e 

dezembro. 

Comentários: Assemelha-se Phellinodes sp. n. 6 pelo padrão geral de 

coloração e aspecto geral das genitálias masculinas e feminina. Difere pela 

mancha subtriangular, com ápice truncado terminando em M1, m-cu retilínea, 

basitarso mais longo que a tíbia e pela projeção anterior do saco mais longa 

em P. hedylaria. É provável que a ampla distribuição mencionada por Scoble 

(1990a) para P. hedylaria tenha relação com estas duas espécies, além disso, 

a localidade-tipo dde P. hedylaria é imprecisa, ‘S. America’ como grafado na 

etiqueta do holótipo. Entretanto, neste trabalho, o registro mais setentrional 

para P. hedylaria é Camacan, no sul da Bahia enquanto que para Phellinodes 

sp. n. 6 é Pacaraima, no estado de Roraima. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH, com as 

seguintes etiquetas: Holotype; S. America; Rothschild Bequest/ 1939-1; 

Phellinodes/ hedylaria/ Type ♂ Warr. 

Material examinado: BRASIL: Bahia, Camacan, Res.[erva] Serra 

Bonita, 820 m, 15°23'30"S/39°33'57"W, 8-9.v.2007 (J.A. Rafael & F.F. Xavier 

Filho), 2 ♂♂ (INPA); Goiás, Brasília, Santa Maria, 3.x.1972 [sem coletor], 1 ♂ 

(MNRJ); Rio de Janeiro, Gávea, [sem data e sem coletor], 1 ♂ (DZUP); Idem, 
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Teresópolis, Barreira, 17.x.1955 (Gagarin), 1 ♂ (DZUP); Idem, Angra-Jussaral, 

25.ii.1936 (D'Almeida, Oiticica & A. Costa), 3 ♂♂ (DZUP); Idem, Angra dos 

Reis, Faz.[azenda] Jussaral, vii/1934 (Travassos & Oiticica), 1 ♂ (MNRJ); Idem, 

ix/1934 (Travassos & Oiticica, Guinle, Daril), 1 ♂ (MNRJ); Idem, Petrópolis, 

Coleção Júlio Arp nº 77/624, 1 ♂ (MNRJ); Idem, 10.xii.1961 (Gagarin), 1 ♂ 

(DZUP); Idem, 19.x.1963 (Gagarin), 1 ♀ (MNRJ); São Paulo, Miracatu, 8-

10.x.2005 (O.-C. Mielke), ♂; Paraná, Tijucas do Sul, Vossoroca, 850 m, 

3.iv.1997 (Olaf H.H. Mielke), 3 ♂♂ (OM); Idem, 01-04.iv.1997 (C. Mielke), 1 

♀(DZUP); Idem, (G.L. Almeida), 1 ♂ (DZUP); Idem, 06.xi.1997 (M. Duarte), 1 ♂ 

(DZUP); Castelhanos, São José dos Pinhais, 700 m, 8.xi.1996 (Mielke), 1 ♂ 

(OM);  Santa Catarina, Rio Vermelho, [sem data] (Dirings), 1 ♂ (MZUSP); Idem, 

Join Ville, 80/167, [sem data] (Coll. Schmidt), 1 ♂ (MNRJ). 

 

Phellinodes sp. n. 6 

(Figs. 2a, 12p, 13g-h, 19a, 22c, p, 42e-h, 86a-e, 103) 

Diagnose: Trocânteres protorácicos do macho com tufo de cerdas 

alongadas, tarsos metatorácicos inteiramente cerdoso, genitália masculina com 

gnato transversalmente alongado e inteiramente liso, fultura superior presente 

e com margem distal retilínea, genitália feminina com corpo da bolsa 

copuladora esférico sem signo.  

Descrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 24,14 a 20,03 mm. 

Cabeça com vértice branco e pequeno grupo de escamas metade basal 

branca e distal castanho escura; frontoclípeo subtriangular, branco com larga 

faixa em delta castanho-clara na região mediana. Antenas filiformes, escapo e 

pedicelo brancos com lateral externa castanho-escura; flagelômeros 

prismáticos, escamas dorsais castanho-escuras. Olhos compostos com 

margem interna convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. 

Palpos labiais alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal 

branco com larga faixa castanho-escura na região distal, artículo mediano 

castanho-escuro com estreita faixa transversal branca nas margens distal; 

artículo distal castanho-escuro com estreita faixa branca na margem proximal, 

subigual o segundo. 
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Tórax com face dorsal branca, protórax e base das tégulas castanho-

escuros. Tégulas alongadas com margem posterior convexas; face ventral 

branca. Asas anteriores subtriangulares, ápice levemente projetado, retilíneo, 

margem externa levemente côncava, margem interna com lobo na base; face 

dorsal branca, microtríquias com base levemente escurecida dispostas no fim 

das veias R4, R5 e M1; coloração semelhante a de P. hedylaria, exceto pela 

tonalidade de castanho mais escuro e pela mancha subapical com 

estreitamento posterior e não alcançando a M1; R3 originando-se no ramo 

comum de R4 e R5, antes do fim da célula discal; frênulo e retináculo bem 

desenvolvidos. Asas posteriores com torno levemente sinuoso, coloração 

predominantemente castanho-clara, área semitransparente na região mediana, 

mais extensa que nas asas anteriores; célula discal mais curta que a margem 

distal, R1 unidas desde a Sc na base; CuA1 bifurcando-se próximo de CuA2; 

CuA2 originada na metade basal da célula discal. Pernas protorácicas mais 

longas que as mesotorácicas; castanho escura, com tarsos cinza com manchas 

transversal cinza-escuro; tíbia com tufo de cerdas alongado originando-se no 

terço proximal, branco na base e cinza-escuro nos 2/3 distais; cerdas dispostas 

sobre a epífise cinza; tíbia e tarso juntos com ¾ do comprimento do fêmur; 

basitarso mais curto que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do basitarso; trocânter 

com tufo de cerdas brancas e alongadas; garras tarsais simétricas, ocultadas 

por cerdas originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise 

espatulada, de coloração variando de marrom a amarelo-pálido. Pernas 

mesotorácicas brancas com cinza na face anterior das tíbias e dos tarsos, 

esporões apicais brancos alongados e de comprimento subigual. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores e com 

tufo de cerdas brancas dispostas lateralmente ao longo dos tarsos. 

Abdome com tergo I branco, tergos de IV a VIII castanho-escuros, com 

escamas acinzentadas na margem distal; face ventral amarelo-pálido. 

Genitália masculina com unco simples, subtrapezoidal, com leve 

depressão na margem distal, mais longo que largo, posteriormente convexo, 

descendente, projetado na mesma altura das valvas. Tegume com margem 

proximal côncava e projetada anteriormente. Gnato esclerotizado, parte central 

fusionada, em forma de placa transversalmente alongada, com expansão 

lateral reduzida, lisas. Fultura superior presente, rugosa com margem distal 
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retilínea. Fultura inferior subtrapezoidal. Saco desenvolvido, com tão longo 

quanto à metade do comprimento das valvas, extremidade anterior 

arredondada. Valvas de forma sublosangular, margem dorso-distal com 

espinhos alongados; sáculo alongado; costa sem dobra para a face interna. 

Edeago de comprimento subigual as valvas, com espinhos na porção distal; 

vesica membranosa com microespículas.  

Fêmea: Comprimento da asa anterior 23,53 a 22,00 mm. Difere do 

macho pelo frontoclípeo subtrapezoidal. 

Genitália feminina com esterno VII formando uma dobra conspícua e 

com duas pequenas bolsas esclerotizadas disposta lateralmente ao óstio. 

Papilas anais curtas, em forma de U, com extremidades posteriores 

arredondadas. Apófises anteriores mais curtas que as posteriores, esta última 

com extremidade anterior curvada. Lamela antevaginal formada por uma 

estreita placa transversal margeando óstio, com contorno trapezoidal. Duto 

seminal surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Antro 

levemente esclerotizado, em forma de funil, 1/8 do comprimento do duto da 

bolsa. Duto da bolsa membranoso, cerca de duas vezes mais longo que o 

corpo da bolsa copuladora. Corpo da bolsa copuladora esférico. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Brasil (Roraima, Amazonas, Rondônia, 

Maranhão e Mato Grosso). 

Registro sazonal: É provável que ocorra o ano inteiro, com registros 

para os meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro.  

Comentário: Assemelha-se P. hedylaria pelo padrão geral de coloração 

e aspecto geral das genitálias masculina e feminina. Difere pela mancha 

subtriangular, com margem posterior não alcançando M1; m-cu curvilínea, 

basitarso menor que a tíbia, tarsos metatorácicos inteiramente cerdoso e 

projeção anterior do saco mais curta em Phellinodes sp. n. 6. 

Material Tipo: Holótipo ♂: BRASIL, Roraima, Pacaraima/ 800 m de 

altitude, 04º29'42"N/61º07'28"W/ 31-01.ix.2004. LM+BL+BLB /J.A. Rafael, F.F. 

Xavier Filho /A. Silva Filho leg. 
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Alótipo ♀: BRASIL, Presidente  Figueiredo/ AM-240, Estrada de 

Balbina, km 24/ 02º01'05"S/59º49'60"W/26-27.vii.2005/ G.M. Lourido, F.F. 

Xavier Filho/ R.J.P. Machado; Lençol/Vapor de mercúrio/BLB. 

Holótipo e Alótipo depositado na Coleção de Invertebrados do INPA. 

Parátipos: BRASIL:  Amazonas, Querari, Pelotão, 1°5'N/69°51'W, 7-

8.iv.993 (C. Motta, R. Ferreira, J. Vidal e B. Matteo), Luz mista de mercúrio e 

luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 23-24.iv.1993, 2 ♂ (INPA);  Benjamin 

Constant, Rio Javary, x.1942 (B. Polh), 1 ♂ (MZUSP); Presidente  Figueiredo, 

BR 174, km 113, Ig.[arapé] Lajes, 02°28'56"S/60º01'48"S, 8-9.viii.1999 (C.S. 

Motta, R.S.G. Hutchings, L. Aquino e M.A. Brasil), Luz mista de mercúrio e 

lençol, 1 ♂ (INPA); AM-240, Estrada de Balbina, km 24, 

02º01'05"S/59º49'60"W, 7-8.ix.2002 (Felipe Xavier e Barbosa, U.C), Armadilha 

de luz mista, 1 ♂ (INPA); idem, 8-9.ix.2002, 1 ♂ (INPA); idem, 

02º00'55"S/59º49'40"W, 26-27.vii.2005 (G.M. Lourido, F.F. Xavier Filho e R.J.P. 

Machado), Lençol/Vapor de mercúrio/BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 27-28.vii.2005, 1 

♂ (INPA); idem, 28-29.vii.2005, 1 ♂ (INPA); idem, 29-30.vii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ 

(INPA); idem, 2-3.viii.2005, 1 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, Ramal, 27-28.vii.2005, 

Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA), idem, 30-31.vii.2005, 2 ♂ (INPA); idem, 31.vii-

01.viii.2005, Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); idem, 1-2.viii.2005, Lençol/Luz 

mista/BLB, 2 ♂ e 1 ♀ (INPA); idem, 2-3.viii.2005, 1 ♀ (INPA); Tefé, Locação 

São Mateus, 4º43'24"S/65º40'06"W, 7.ix.1994 (P.F. Bührnheim et al.), 2 ♂ 

(CBZ/UFAM); Manaus, ZF-2, km-14, torre 45 m, 2°35'21"S/60°06'55"W, 6-

7.i.1997 (C. Motta e J. Vidal), Luz mista de mercúrio+lençol, 1 ♂ (INPA);  idem, 

7-8.i.1997, 1 ♂ (INPA); idem, torre 45 m, 26.x.2003 (J.A. Rafael, F.F. Xavier 

Filho e A. Silva Filho), 1 ♂ (INPA); 20-21.xi.2003 (J.A. Rafael, J.T. Câmara e 

F.F. Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); idem, 23-24.i.2004 (C.S. Motta, S.F. Trovisco, 

F.F. Xavier Filho e A. Silva Filho), Luz mista de mercúrio, Luz negra BL e BLB, 

2 ♂ (INPA); 17-18.ii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier 

Filho e A. Silva Filho), 1 ♂ (INPA); idem, 18-19.ii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, 20-

21.ii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, 16-17.iv.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. 

Trovisco, A. Silva Filho e J.M.F. Ribeiro),  1 ♀ (INPA); idem, 17-18.iv.2004, 1 ♂ 

(INPA); idem, 18-19.iv.2004, 2 ♂ (INPA); idem, 18-19.v.2004 (J.A. Rafael, S.F. 

Trovisco, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e F. Baccaro), 2 ♂ e 1 ♀ (INPA); 

idem, 16-17.vii.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho e 
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J.M.F. Ribeiro), 1 ♂ (INPA); idem, 15-16.viii.2004 (J.A. Rafael, S. F. Trovisco, 

F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho e A. Ururahy), 1 ♂ (INPA); idem, 12-13.x.2004 

(J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. Trovisco, F.F. Xavier Filho e A. Silva Filho), 1 ♂ 

(INPA); idem, 9-10.xi.2004 (C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e L. 

Aquino), 1 ♂ (INPA); idem, 10-11.xii.2004 (C.S. Motta, S.F. Trovisco, A. Silva 

Filho e M.C.M. Castro), 1 ♂ (INPA); idem, 11-12.xii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, 12-

13.xii.2004, 1 ♂ (INPA); idem, Ponto 1, próximo ao aloj.[amento], 

2°35'21"S/60°06'55"W, 01-02.xi.2005 (J.A. Rafael e F.F. Xavier Filho), 

Lençol/Luz mista/BLB, 1 ♂ (INPA); idem, Reserva Florestal Adolfo Ducke, 

Sábia III, 2°59'S/58°58'W, 2-3.i.2003 (J.T. Câmara e F.F. Xavier Filho), 1 ♂ 

(INPA); Rondônia, Porto Velho, 180 m, 24-30.iv.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); 

Cacaulândia, 140 m, xi.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Maranhão, Açailândia, 

150 m, 19-27.xi.1990 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); Mato Grosso, Chapada dos 

Guimarães, 25.v.1989 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, 7-8.iv.1996 (V.O. 

Becker), 1 ♀ (VOB). 

 

Phellinodes hyacinthina (Warren, 1905), comb. nov. 

(Figs. 12i, 15h, 16d, 21a, 22d; 43a-d, 87a-e, 103) 

Lasiopates hyacinthina Warren, 1905: 311. Localidade-tipo: EQUADOR: Rio 

Cayapas, ‘R. Cayapas, N.W. Ecuador’. Holótipo ♂, BMNH [examinado]; Prout, 

1910: 109; Prout, 1932: 17, fig. 2c; Fletcher, 1979: 113. 

Macrosoma hyacinthina; Scoble,1986: 255, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 

271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, figs. 2, 24, 26, 33, 37, 39, 42, 43, 51, 60, 70, 

79, 84, 86, 93; Scoble, 1990a: 115 (catálogo); 1990b: 123, 124, 129, 132, 140, 

141, figs. 5, 47, 81, 85; Aiello, 1992: 551; Scoble, 1992: 13, 20, figs. 6, 24, 38, 

42; 1995: 142, fig. (órgão timpânico); 1998: 4, 5, fig. 2 (catálogo); Hoy e Robert, 

1996: 436 (lista); Lamas e Grados, 1997: 108 (citação); Grados, 1998: 119 (lev. 

faunístico); Piñas e Manzano, 2001: 1, 2, 4, fig. 1 (lista); Chacón e Montero, 

2007: prancha 87 (adultos ♀ e ♂); Lourido et al., 2008: 329, 330, 331 (lev. 

faunístico). 

Diagnose: As espécies, tanto o macho como a fêmea, podem ser 

identificadas pela asa anterior com área semitransparente interrompida por 

uma faixa transversal de escamas escuras. A genitália masculina com 
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bifurcação do unco em U, gnato descontínuo, como se fossem duas placas 

separadas ventralmente, fultura inferior em forma de U, extremidade 

expandida, valvas lobadas, com margem ventro-distal alongada, sáculo 

alongado alcançando a margem dorsal da valva. 

Redescrição 

Macho: Comprimento da asa anterior 29,62 a 27,00 mm. 

Cabeça com vértice branco na base das antenas e cinza-escuro na 

região posterior; frontoclípeo cinza-escuro com estreita banda transversal 

branca na margem inferior. Antenas filiformes, flagelômeros prismáticos, 

escamas dorsais cinza-escuro, escapo e pedicelo amarelo-pálidos com 

escamas cinza-claro na lateral externa. Olhos compostos com margem interna 

convexa, com reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais não 

alcançando a metade superior do frontoclípeo; artículo basal revestido com 

escamas brancas com ápice cinza-claro, com estreita faixa de escamas 

inteiramente cinza na região distal, artículo mediano cinza-claro com estreita 

faixa transversal branca na margem distal; artículo distal branco, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Cérvix, protórax e tégulas revestidos por escamas brancas com 

extremidade cinza-escuro. Meso e metanoto brancos. Tégulas alongadas e 

com margem posterior convexa; face ventral branca mesclas cinza-escuro. 

Asas anteriores alongadas, duas vezes mais longas que largas, com ápice 

projetado, retilíneo; margem externa retilínea; margem interna com lobo na 

base; face dorsal predominantemente cinza com mancha apical em degradê 

com ápice escurecido e sobreposto por uma mancha em forma de ponto, 

margem externa microtríquias de coloração castanho escura; áreas de 

escamas semitransparentes na região mediana interrompida por uma faixa de 

escamas cinza-escuro; manchas brancas disposta no torno; face ventral 

semelhante à dorsal, porém mais clara; R3 originando-se na célula discal; 

frênulo e retináculo bem desenvolvidos. Asas posteriores com forte 

reentrância no ângulo anal; coloração cinza com nuances brancas ao longo da 

margem interna; área com escamas semitransparentes com escamas cinza-

escuro dispostas sobre o ramo cubital continuando na veia M1; célula discal 

mais curta que margem distal, R1 unida a Sc na base; CuA2 originada na 

metade basal da célula discal, CuA1 bifurcando-se próximo a CuA2; veia 1A+2A 
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curvilínea. Pernas protorácicas mais longas que as mesotorácicas; branco-

acinzentadas com estreitas manchas cinza na articulação do fêmur com a tíbia 

e do basitarso com o distitarso, além de quatro manchas dispostas ao longo do 

basitarso; tíbia com tufo de cerdas originando-se no terço proximal, branco-

acinzentado, alongado, ultrapassando o tarso; cerdas dispostas sobre a epífise 

cinza-claro; tíbia e tarso juntos com 2/3 do comprimento do fêmur; basitarso 

mais longo que a tíbia; distitarso cerca de ¼ do comprimento basitarso; garras 

tarsais simétricas, ocultadas por cerdas originadas no distitarso, curtas e 

levemente curvadas; epífise espatulada, de coloração avermelhada. Pernas 

mesotorácicas brancas com longas cerdas branco-acinzentadas originadas na 

tíbia, esporões apicais curtos com interno menor que o externo. Pernas 

metatorácicas coloração semelhante à mesotorácica, porém menores. 

Abdome com face dorsal com branco-acinzentado no tergo I, cinza-claro 

nos tergo do II ao VI e cinza-escuro nos tergos VII e VIII, formando um 

degradê; face ventral branca entremeada com escamas cinza. 

Genitália masculina com unco bífido, bifurcação em U, descendente 

projeção anterior ao ápice das valvas. Tegume fortemente delimitado com o 

unco largo, sem projeção anterior, levemente sinuoso. Gnato não fusionado 

ventralmente, ou parte ventral pouco esclerotizada. Fultura superior ausente. 

Fultura inferior em forma de U com extremidade dista expandida. Valvas 

estreitas, lobadas, côncava na margem ventro-distal, com projeção alongada; 

com duas concavidades na margem dorsal; sáculo com dobra alongada, 

semicircular, alcançando a margem dorsal.   

Fêmea: Comprimento da asa anterior 29,62 mm. 

Genitália feminina com esterno VII formando uma dobra conspícua e 

um par de bolsas esclerotizadas dispostas lateralmente ao óstio. Papilas anais 

dorso-ventralmente curtas, em vista posterior, com extremidades dorsais 

arredondadas. Apófises anteriores retas, duas vezes mais curtas que as 

posteriores. Lamela antevaginal formando uma dobra sobre o subquadrangular 

com borda anterior esclerotizada. Antro correspondendo a 1/4 do comprimento 

do duto da bolsa, em forma de funil, levemente esclerotizado. Duto seminal 

surgindo dorsalmente na extremidade proximal do antro. Duto da bolsa pouco 

mais curto que o corpo da bolsa, inteiramente membranoso. Corpo da bolsa 
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saculiforme, com um signo denticulado, localizado dorsalmente na porção 

medianamente do corpo da bolsa, é duas vezes mais longo que largo. 

Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Costa Rica (Puntarenas, Heredia, Limón) e 

Equador, no lado ocidental do Andes.   

Registro sazonal: Todos os meses. 

Comentários: P. hyacinthina assemelha-se a Phellinodes sp. n. 7 pelo 

padrão geral de coloração e forma das asas. Difere pela cabeça com vértice 

branco na base das antenas e cinza-escuro na região posterior; frontoclípeo 

cinza-escuro com estreita banda transversal branca na margem inferior, palpos 

labiais mais curtos que em Phellinodes sp. n. 7. 

Material tipo examinado: Holótipo ♂, depositado no BMNH com as 

seguintes etiquetas: Holotype; R. Cayapas,/ N.W. Ecuador/ (FL. e Mik.); 

Rothschild Bequest B.M. 1939-I; Lasiopates hyacinthina. 

Material examinado: COSTA RICA: PA [Puntarenas], Osa, 50 m, 

20.x.2000 (V.O. Becker), 3 ♂ (VOB); P.N. Corcovado, Sector, La Leona, Cerro 

Puma, 100-300 m, L-S-267700, 518900, 23-27.ix.2003 (K. Caballero, Tp. de 

luz), 1 ♀ (INBio); Heredia, Sarapiqui, Est. Biol. La Tirimbuia, El Mirador, 167 m, 

L-N- 266268, 523359, 26.i.2009 (I. Chacon, A. Barrieutos, Tp. de Luz), 1 ♂ 

(INBio); Lim[ón], Guápiles, 320 m, 25-28.ix.2000 (V.O. Becker), 1 ♀ (VOB). 

 

Phellinodes sp. n. 7 

(Figs. 19d, 43e-h, 88a-f, 103)  

Diagnose: As espécies, tanto o macho como a fêmea, podem ser 

identificadas pela asa anterior com área semitransparente interrompida por 

uma faixa transversal de escamas escuras, com nuances brancas dispostas no 

torno. A genitália masculina com bifurcação do unco em V, gnato descontínuo, 

como se fossem duas placas separadas ventralmente, fultura inferior em forma 

de U, extremidade abauladas, valvas lobadas, com sáculo semicircular, não 

alcançando a margem dorsal da valva. 

Descrição  

Macho: Comprimento da asa anterior 27,32 a 29,14 mm. 
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Cabeça com vértice amarelo-pálido; frontoclípeo subtriangular branco 

mesclado com escamas cinza. Antenas filiformes, flagelômeros prismáticos, 

escamas dorsais cinza-escuro, escapo e pedicelo brancos com lateral externa 

cinza-escuro. Olhos compostos com margem interna convexa, com 

reentrância na altura dos alvéolos antenais. Palpos labiais alcançando a 

metade superior do frontoclípeo; artículo basal com metade basal revestida por 

escamas brancas com ápice cinza e distal com escamas cinza; artículo 

mediano cinza-claro com estreita faixa transversal branca na margem distal; 

artículo distal cinza com faixa branca estreita no eixo longitudinal, subigual ao 

segundo em comprimento.  

Cérvix, protórax e tégulas revestidos por escamas brancas com 

extremidade cinza. Meso e metanoto brancos. Tégulas alongadas e com 

margem posterior convexa; face ventral branca com mesclas cinza-escuro. 

Asas anteriores alongadas, duas vezes mais longas que largas, com ápice 

projetado, retilíneo; margem externa retilínea; margem interna com lobo na 

base; face dorsal predominantemente cinza com mancha apical castanho-clara 

sobreposta por uma mancha em forma de ponto, margem externa microtríquias 

de coloração alternada entre branca e cinza-escuro; áreas de escamas 

semitransparentes na região mediana interrompida por uma faixa de escamas 

cinza-escuro; manchas brancas disposta no torno; face ventral semelhante à 

dorsal, porém mais clara; R3 originando-se na célula discal; frênulo e retináculo 

bem desenvolvidos. Asas posteriores com forte reentrância no ângulo anal; 

coloração cinza com nuances brancas ao longo da margem interna; área com 

escamas semitransparentes com escamas cinza-escuro dispostas sobre o 

ramo cubital continuando na veia M; R1 unida a Sc na base; CuA1 bifurcando-se 

próximo a CuA2; CuA2 originada na metade da célula discal; célula discal mais 

curta que margem distal; veia 1A+2A retilínea. Pernas protorácicas mais 

longas que as mesotorácicas; branco-acinzentadas com estreitas manchas 

cinza na articulação do fêmur com a tíbia e do basitarso com o distitarso, além 

de quatro manchas dispostas ao longo do basitarso; tíbia com tufo de cerdas 

originando-se no terço proximal, branco-acinzentado, alongado, ultrapassando 

o tarso; cerdas dispostas sobre a epífise cinza-claro; tíbia e tarso juntos com 

2/3 do comprimento do fêmur; basitarso mais longo que a tíbia; distitarso cerca 

de ¼ do comprimento basitarso; garras tarsais simétricas, ocultadas por cerdas 
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originadas no distitarso, curtas e levemente curvadas; epífise espatulada, de 

coloração avermelhada. Pernas mesotorácicas brancas com longas cerdas 

branco-acinzentadas, originadas na tíbia, esporões apicais curtos com interno 

menor que o externo. Pernas metatorácicas coloração semelhante à 

mesotorácica, porém menores. 

Abdome amarelo-pálido com escamas cinza-claro no último tergo. 

Genitália masculina semelhante a P. hyacinthina, exceto pela 

bifurcação em v do unco, a extremidade abaulada da fultura inferior, valvas 

lobadas, com sáculo semicircular, não alcançando a margem dorsal da valva; 

projeção ventro-distal mais curta e concavidade dorso-distal mais acentuada. 

Fêmea: Comprimento da asa anterior 29,62 mm. Difere do macho pelos 

seguintes caracteres: tergos VII e VIII amarelo-pálidos, com escamas brancas 

dispostas longitudinalmente. 

Genitália feminina semelhante à genitália de P. hyacinthina, exceto 

pelo comprimento do duto da bolsa de comprimento subigual ao corpo da bolsa 

copuladora e pelo signo denticulado em forma de delta. 

 Biologia: Desconhecida. 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas, Pará e Rondônia). 

Registro sazonal:  Com registro para os meses de fevereiro, abril, maio, 

junho, julho, setembro, novembro e dezembro. 

Comentários: Phellinodes sp. n. 7 assemelha-se a P. hyacinthina, difere  pela 

cabeça com vértice revestido de escamas amarelo-pálidas, frontoclípeo branco 

mesclado com escamas cinza, palpos labiais mais alongados que P. 

hyacinthina, o padrão de coloração do palpo labial são distinto, além dos 

aspectos já mencionados da genitália masculina. 

Material Tipo. Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus/ ZF-2, km-14, 

torre 40 m, 2°35'21"S/60°06'55"W/ 18-19.ii.2004/ J.A. Rafael, C.S. Motta, S.F. 

Trovisco/ F.F. Xavier Filho e A. Silva Filho; Luz mista de mercúrio/ Luz negra 

BL e BLB. 

Alótipo ♀: BRASIL, Amazonas, Codajás/Comunidade Matrinchã, 

localidade Costa do Matrinchã/ 3º45'39"S/62º18'21"W/ 9.ix.2005/ T.W.S. 

Monteiro e L.S. Aquino; Lençol/Luz mista/BLB.  

Holótipo e Alótipo depositados na Coleção de Invertebrados do INPA. 



 

219 

 

Parátipos: BRASIL: Amazonas, São Paulo de Olivença, 

02º32'59"S/66º03'54”W, 14.ix.2005 (J.A. Rafael e F.F. Xavier Filho), Lençol/Luz 

mista, 1 ♂ (INPA); Benjamim Constant, Rio Javary, xi.1942 (B. Pohl), 2 ♂ 

(MZUSP); idem, Crajarizinho, 04º26'35"S/69º59'58W, 9.ix.2005 (J.A. Rafael e 

F.F. Xavier Filho), Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); Borba, Rio Madeira, vii.1943 

(B. Pohl), 1 ♂ (MZUSP); Carauari, Margem esquerda do Juruá, Comunidade 

Nova Esperança, 05º05'31"S/10º03'W, 10.vii.2005 (A.L. Henriques e F.F. 

Xavier Filho), 1 ♂ (INPA); Presidente Figueiredo, AM-240, Estrada de Balbina, 

km 24, Ramal, 02º00'55"S/59º49'40"W, 30-31.vii.2005 (G.M. Lourido, F.F. 

Xavier Filho e R.J.P. Machado), Lençol/Luz mista, 1 ♂ (INPA); Manaus, ZF-2, 

km-14, torre 40 m, 2°35'21"S/60°06'55"W, 18-19.iv.2004 (J.A. Rafael, C.S. 

Motta, S.F. Trovisco, A. Silva Filho e J.M.F. Ribeiro), Luz mista de mercúrio, 

Luz negra BL e BLB, 1 ♂ (INPA); idem, 15-16.vi.2004 (J.A. Rafael, C.S. Motta, 

S.F. Trovisco, A. Silva Filho e F. Godoi), 1 ♂ (INPA); idem, 15-16.ix.2004 (S.F. 

Trovisco, F.F. Xavier Filho; A. Ururahy e F. Godoi), 1 ♂ (INPA); Pará, 

Castanhal, mata primária, 0°42'02"S/52°04'09"W, 4.v.2005 (Hawes, J.), Luz 

mista de mercúrio e luz negra, 1 ♂ (INPA); idem, 13.v.2005, 1 ♂ (INPA); 

Rondônia, Vilhena, 600 m, 2-4.xii.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB); idem, 

9.xii.1997, 1 ♂ (VOB); Cacaulândia, 140 m, xi.1994 (V.O. Becker), 1 ♂ (VOB). 
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5.2.2 Chave de identificação para os gêneros e espécies de Hedylidae 

1 
Antenas filiformes; asas predominantemente brancas com mancha em 

contorno irregular preta nas asas anteriores; esporões tibiais com 

fórmula 0-2-4 (Macrosoma)...................................................................... 2 

1’ Antenas de formas variadas; asas de coloração não como acima; 

esporões tibiais com fórmula 0-2-2 ......................................................... 3 

2(1) Asas anteriores de comprimento inferior a 24 mm; genitália masculina 

com fultura inferior como uma placa quadrangular lisa; genitália feminina 

com signo subtriangular denticulado......................... Macrosoma tipulata 

2’ Asas anteriores com comprimento igual ou superior a 25 mm; fultura 

inferior como uma placa quadrangular, rugosa e com depressão em V na 

margem posterior; genitália feminina com signo alongado 

denticulado................................................................. Macrosoma sp. n. 1 

3(1’) Antenas bipectinadas; asas anteriores alongadas; padrão de coloração 

acinzentado (Hedyle) .............................................................................. 4 

3’ Antenas de formas variadas ou, se bipectinadas, asas anteriores não 

alongadas; padrão de coloração variado (Phellinodes)........................... 7 

4(3) Asas anteriores e posteriores com extensa área semitransparente, 

mancha subapical subtriangular branca, com extremidade posterior 

alcançando M2..........................................................Hedyle albypannosa 

4’ Asas anteriores com área semitransparente reduzida, entremeada por 

escamas brancas e cinza, e mancha subapical subtriangular com 

extremidade posterior terminando em M1 ................................................5 

5(4’) Asas anteriores com mancha apical bem definida; genitália masculina 

com unco metade basal retangular e distal afilada; genitália feminina 

com bolsa copuladora desprovida de signo ................. Hedyle semiermis 

5’ Asas anteriores com mancha apical em degradê; ápice da célula discal 

levemente escurecido; genitálias não como acima.................................. 6 

6 (5’) Área apical das asas anteriores com margem entre R4 e M1 retilínea; 

genitália masculina com unco espatulado; bolsa copuladora da genitália 

feminina com signo alongado em forma de um colar na extremidade 

posterior do corpo da bolsa..........................................Hedyle heliconiaria 
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6’ Área apical das asas anteriores com margem entre R4 e M1 levemente 

côncava; genitália feminina com bolsa copuladora desprovida de 

signo............................................................................Hedyle pectinogyna 

7 (3’) Antenas bipectinadas em machos e fasciculadas em fêmeas; asas 

anteriores com ápice recuado, margem externa convexa, coloração 

inteiramente branca....................................................Phellinodes napiaria 

7’ Antenas filiformes em ambos os sexos; asas de forma e coloração 

variadas.....................................................................................................8 

8 (7’) Célula discal ocupando metade do comprimento das asas anteriores; 

asas posteriores dos machos sem modificações do tronco cubital; 

pernas protorácicas mais curtas que as mesotorácicas.......................... 9 

8’ Célula discal ocupando cerca de 2/3 do comprimento das asas 

anteriores; machos com elevações ou expansões no tronco cubital das 

asas posteriores; pernas protorácicas mais longas que as 

mesotorácicas........................................................................................ 19 

9(8) Asas anteriores com mancha apical expandindo-se para a margem 

externa; margem externa côncava em ambos os sexos, ou se somente 

em machos, sem mancha distal............................................................. 10 

9’ Asas anteriores com ou sem mancha apical, mas com margem externa 

retilínea ou convexa............................................................................... 12 

10 (9) Asas anteriores com margem externa côncava no macho e retilínea na 

fêmea, mancha apical sépia de contorno arredondado na margem 

proximal...................................................................... Phellinodes coscoja 

10’ Asas anteriores com margem externa côncava em ambos os sexos, e 

com mancha apical expandindo-se para margem externa e sem contorno 

definido .................................................................................................. 11 

11(10’) Asas anteriores com veias M2 e M3 sinuosas na metade basal, mancha 

distal ausente.........................................................Phellinodes rubedinaria 

11’ Asas anteriores com veias M2 e M3 sem sinuosidade; mancha distal em 

forma de um pequeno ponto após o ponto de bifurcação de R4 e 

R5....................................................................... Phellinodes minutipuncta 

12(9’) Asas anteriores com margem externa retilínea, padrão de coloração 

castanho-claro com mancha apical expandindo-se para margem 
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externa................................................................................................... 13 

12’ Asas anteriores retilíneas ou convexas, mas coloração e padrão de 

manchas variadas.................................................................................. 14 

13(12) Macho com mancha distal branca, subovalada com estreita projeção 

para margem costal................................................Phellinodes albimacula 

13’ Macho com mancha distal ausente, fêmea com mancha distal branca de 

forma circular com pequeno ponto entre o ponto de bifurcação de R4 e 

R5.............................................................................Phellinodes amaculata 

14 (12’) Asas com coloração branca, com extensas áreas de coloração castanho 

escura a preta, especialmente nas asas anteriores................15 

14´ Asas predominantemente brancas, com manchas dispersas ou 

concentradas na base das asas..............................................................16 

15 (14) Asas anteriores brancas com larga faixa transversal castanho escura na 

região mediana, mancha apical escura de contorno bem 

definido..............................................................Phellinodes leucophasiata 

15’ Asas anteriores brancas com extensa área preta ao longo da margem 

costal prolongando-se para a margem externa, com mancha subapical e 

distal brancas..................................................... Phellinodes leucoplethes  

16 (14’) Asas anteriores e posteriores com manchas acinzentadas dispersas por 

toda extensão...........................................................Phellinodes ustrinaria 

16’  Asas de coloração branca com manchas castanho-escuras 

concentradas na base.............................................................................17 

17 (16’) Asas anteriores com mancha distal .......................................................18 

17’  Asas anteriores sem mancha distal...............................Phellinodes albida 

18 (17) Asas anteriores com mancha distal expandida..........Phellinodes sp. n. 2 

18’ Asas anteriores com mancha distal pequena, concentrada sobre 

M2.................................................................................Phellinodes 3  

19 (8’) Asas sem áreas de escamas semitransparentes na região 

mediana...................................................................................................20 

19’  Asas com áreas de escamas semitransparentes na região 

mediana...................................................................................................30 

20 (19) Asas anteriores com margem externa retilínea.......................................21 

20’  Asas anteriores com margem externa côncava..................................... 23 
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21(20) Asas anteriores com ápice recuado e mancha distal 

presente...................................................................Phellinodes subornata 

21’  Asas anteriores com ápice projetado e mancha distal ausente..............22  

22 (21’) Asas anteriores com margem entre R4 e M1 levemente 

côncava...................................................................Phellinodes lamellifera 

22’ Asas anteriores com margem entre R4 e M1 

projetada..................................................................Phellinodes leptosiata 

23 (20) Asas anteriores com mancha em forma de uma estreita faixa branca e 

preta disposta sobre a metade distal da célula 

discal.......................................................................................................24 

23’ Asas anteriores sem mancha sobre a metade distal da célula 

discal.......................................................................................................26 

24 (23) Asas anteriores com mancha subapical em forma de semicírculo; palpos 

labiais alongados; machos com antenas 

subdenteadas........................................................Phellinodes costilunata   

24’  Asas anteriores sem mancha subapical ou com área subapical com 

tonalidade distinta, mas sem forma definida; palpos labiais curtos 

machos com antenas filiformes...............................................................25 

25 (24’) Asas com padrão de coloração castanho-acinzentado; manchas distais 

apresentando dimorfismo, sendo maiores nas fêmeas e em forma de 

pontos no macho.....................................................Phellinodes stabilinota  

25’  Asas com padrão de coloração acastanhada; manchas distais sem 

dimorfismo............................................................Phellinodes muscerdata 

26 (23’) Asas anteriores com mancha discal....................................................... 27   

26’  Asas anteriores sem mancha discal........................................................29 

27 (26) Asas anteriores com mancha discal expandida e mancha distal 

sobrepondo-se a mancha apical; macho com expansão contínua no 

tronco cubital...............................................................Phellinodes albistria 

27’ Asas anteriores com mancha discal sigmóide e distal contornando a 

mancha apical; macho com duas expansões no tronco cubital das asas 

anteriores................................................................................................28 

28 (27’) Asas de coloração acinzentada; asas anteriores com margem entre R4 e 

M1 côncava em ambos os sexos e margem interna 
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retilínea........................................................................Phellinodes bahiata    

28’ Asas de coloração acastanhada; asas anteriores com margem entre R4 

e M1 côncava somente em machos e margem interna nos machos com 

lobo basal............................................................Phellinodes majormacula 

29 (26’) Asas anteriores com mancha apical de contorno 

definido....................................................................Phellinodes satellitiata  

29’  Asas anteriores com mancha apical expandindo-se para margem 

externa......................................................................Phellinodes uniformis 

30 (19’) Asas anteriores com mancha apical de contorno definido......................31 

30’  Asas anteriores sem mancha apical ou, se presente, escurecendo para o 

ápice ou de tonalidade distinta................................................................35 

31(30) Asas anteriores com mancha subapical subtriangular, nítida.................32 

31’ Asas anteriores com mancha subapical evanescente e sem contorno 

definido....................................................................................................33 

32 (31) Asas anteriores com larga faixa transversal 

branca.......................................................................Phellinodes albifascia 

32’ Asas anteriores sem faixa transversal branca...........Phellinodes cascaria 

33 (31’) Asas anteriores com R3 originando-se na célula discal..........................34 

33’ Asas anteriores com R3 originando-se no ramo comum de R4 e 

R5............................................................................Phellinodes intermedia 

34 (33) Asas anteriores com mancha apical de contorno curvilíneo; asas 

posteriores com extensa área de escamas brancas na região 

mediana......................................................................Phellinodes paularia 

34’ Asas anteriores com mancha apical de contorno semiquadrangular; asas 

posteriores com área, não tão extensa, de escamas semitransparentes 

na região mediana........................................................Phellinodes klagesi 

35 (30) Asas com padrão de coloração uniforme, castanha; fêmea com mancha 

distal branca.............................................................Phellinodes lucivittata 

35’ Asas com padrão de coloração heterogênea, acinzentada; com ou sem 

dimorfismo...............................................................................................36 

36 (35’) Olhos compostos retilíneos na altura dos alvéolos antenais; mancha 

subapical ausente no macho e presente na 

fêmea....................................................................Phellinodes nigrimacula     
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36’ Olhos compostos côncavos na altura dos alvéolos antenais; mancha 

subapical presente em ambos os sexos.................................................37 

37 (36’) Asas anteriores com mancha subapical subtrapezoidal, amarelo-pálida; 

fêmeas com mancha distal......................................................................38 

37’ Asas anteriores com mancha subapical branca, de formas variadas; 

fêmeas sem mancha distal......................................................................39 

38 (37) Asas anteriores com mancha subapical nítida.........Phellinodes interrupta 

38’ Asas anteriores com mancha subapical 

evanescente...............................................................Phellinodes cellulata 

39 (37’) Asas anteriores com R3 originando-se na célula discal, mancha 

subapical evanescente e de forma irregular nos machos, e nítida e 

subtriangular nas fêmeas.......................................................................40  

39’ Asas anteriores com R3 originando-se no ramo comum de R4 e R5, 

mancha subapical de formas variadas, nítidas e iguais em machos e 

fêmeas.....................................................................................................43 

40 (39) Asas anteriores do macho com mancha subapical subtrapezoidal e asas 

posteriores com leve reentrância no torno; fêmea com mancha subapical 

subtriangular larga e com margens retilíneas............... Phellinodes zikani 

40’ Asas anteriores com mancha subapical de forma irregular no macho e 

falcada na fêmea; asas posteriores dos machos com reentrância 

evidente no torno.....................................................................................41 

41 (40’) Asas posteriores com célula discal mais curta que a margem distal; asas 

anteriores da fêmea com mancha subapical subtriangular, terminando 

em ponta, alcançando M2............................................Phellinodes sp. n. 4 

41’ Asas posteriores com célula discal de comprimento subigual à margem 

distal; asas anteriores da fêmea com mancha subapical subtriangular, 

truncada..................................................................................................42 

42 (41’) Asas anteriores com margem externa retilínea em ambos os sexos; 

fêmea com mancha subapical, subtriangular com margem distal falcada, 

terminando em M2.......................................................Phellinodes conifera 

42’ Asas anteriores com margem externa levemente côncava; fêmea com 

mancha subapical subtriangular com margem distal falcada, mas não 

alcançando M2.............................................................Phellinodes sp. n. 5 
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43 (39’) Asas anteriores subtriangulares, coloração castanha variando de clara a 

escura, com área de escamas semitransparentes em ambas as 

asas.........................................................................................................44 

43’ Asas anteriores alongadas, coloração acinzentada, com área de 

escamas semitransparentes com mancha transversal de escamas 

escuras....................................................................................................45 

44 (43) Mancha subapical das asas anteriores com extremidade posterior 

truncada; machos com tarsômeros metatorácicos desprovidos de 

cerdas.......................................................................Phellinodes hedylaria 

44’ Mancha subapical das asas anteriores com extremidade posterior 

terminando em ponta; machos com tarsômeros metatorácicos ornados 

com cerdas em toda sua extensão.............................Phellinodes sp. n. 6 

45 (43’) Asas anteriores com mancha apical cinza entremeada de tons 

castanhos..............................................................Phellinodes hyacinthina 

45' Asas anteriores com mancha apical castanho-clara e nuances brancas 

dispostas no torno.......................................................Phellinodes sp. n. 7 
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6. Conclusões 

O monofiletismo de Hedyloidea foi corroborado com acréscimo de 7 

sinapomorfias, totalizando nove. 

Propôs-se uma classificação com base na filogenia. A família passa a 

ser constituída de 46 espécies, distribuídas em três gêneros (Macrosoma, 

Hedyle e Phellinodes). Os gêneros Venodes, Lasiopates e Hyphedyle passam 

a sinônimos juniores de Phellinodes, com as seguintes combinações novas: P. 

amaculata, P. napiaria e P. majormacula. Além disso, três espécies foram 

revalidadas: P. Interrupta, P. Cellulata e P. zikani. 

Macrosoma está constituído por duas espécies, M. tipulata, restrita à 

região amazônica, e Macrosoma sp. n. 1, registrada para Costa Rica.  

Hedyle, com combinação nova para H. pectinogyna, está constituído por 

quatro espécies, duas andinas, H. albipannosa e H. pectinogyna, e duas com 

ampla distribuição nas Américas Central e do Sul, H. heliconiaria e H. 

semiermis.   

Phellinodes possui o maior número de espécies, totalizando 40, dentre 

estas três revalidadas e seis novas. Dentre as espécies, cinco restritas a 

América Central e 26 a América do Sul.  

As relações filogenéticas entre algumas espécies do gênero Phellinodes 

não estão bem resolvidas. É provável que o acréscimo de novos caracteres 

e/ou maior refinamento nas análises possam alterar alguns posicionamentos e 

resolver politomias.  

Os caracteres obtidos na análise morfológica dos adultos forneceram 

subsídios para elaboração de uma chave de identificação para gêneros e 

espécies de Hedylidae.  

Algumas estruturas, antes em desuso, principalmente de genitália, 

mostraram grande valor taxonômico.  

Na genitália masculina, a forma das valvas, o comprimento e a forma da 

projeção anterior do saco, a forma e ornamentação do gnato, são caracteres 

consistentes para identificação das espécies para as quais os machos são 

conhecidos.  

Na genitália feminina, a forma e o comprimento do duto da bolsa 

associado à forma da bolsa copuladora, e o aspecto geral do signo, quando 
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presente, são bons caracteres para identificar espécies cujos holótipos são do 

sexo feminino.  

Algumas estruturas são assinaladas pela primeira vez para o grupo, tais 

como a presença de estruturas espiniformes na região ventro-distal dos 

flagelômeros, veia costal nas asas anteriores, barra pós-espiracular, presença 

de escamas diferenciadas nas asas posteriores e as cerdas dispostas entre a 

tíbia e a epífise nas pernas protorácicas.  

Algumas espécies antes consideradas amplamente distribuídas, por 

conta de algumas sinonímias ou erros e confusões de identificação, estão 

restritas a determinadas áreas da Região Neotropical. Os dados constantes 

nas etiquetas do material examinado permitiram ampliar ou restringir os 

registros de distribuição geográfica para as espécies de Hedylidae.  

Este é o primeiro estudo de análise cladística incluindo todas as 

espécies de Hedylidae, e possibilitou um levantamento de caracteres que 

podem vir a ser utilizados em análises de categorias taxonômicas mais 

abrangentes em Lepidoptera; sendo assim, importante para direcionar 

pesquisas futuras. 
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Tabela 4 – Matriz de dados da análise cladística. “?” = dado desconhecido; “-” = 

caráter ináplicável.  

Táxon/Caráter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Urbanus simplicius 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Itaballia demophile 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 

Heraclides a.  anchisiades 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

M. tipulata  1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Macrosoma sp.n. 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

H. heliconiaria 1 1 1 0 - 1 1 3 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

H. albipannosa  1 1 1 0 - 1 0 3 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 

H. semiermis 1 1 1 0 - 1 1 3 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 

H. pectinogyna  1 1 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 2 ? ? 1 ? 1 ? 2 

P. leucoplethes 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 

P. subornata  1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

P. albimacula  1 0 1 1 0 1 0 3 ? 0 2 0 2 0 0 0 1 ? 0 ? 

P. minutipuncta 1 0 1 1 0 1 0 3 ? 0 2 0 2 0 0 ? 1 ? 1 ? 

P. coscoja  1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 

P. rubedinaria 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. amaculata  1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 

P. leucophasiata 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 

P. álbida 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 

P. ustrinaria  1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 

Phellinodes sp. n. 3 1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 

Phellinodes  sp. n. 2  1 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 

P. napiaria  1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 

P. lamellifera  1 0 1 1 1 1 0 1 ? 1 2 0 2 0 0 0 1 ? 0 ? 

P. leptosiata  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

P. stabilinota  1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. muscerdata  1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. costilunata  1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. albistria  1 0 1 1 0 1 0 3 ? 1 1 1 2 0 0 0 1 ? 1 ? 

P. satellitita  1 0 1 1 0 1 1 4 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. uniformis  1 0 1 1 0 1 1 4 ? 1 1 1 2 0 0 0 1 ? 1 ? 

P. cascaria 1 0 1 1 0 1 1 4 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. albifascia  1 0 1 1 0 1 0 4 ? 1 1 1 2 0 0 0 1 ? 1 ? 

P. intermedia  1 0 1 1 0 1 1 5 ? 1 0 1 2 0 0 0 0 ? 1 ? 

P. bahiata 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 

P. majormacula 1 0 1 1 0 1 0 4 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 

P. lucivittata  1 0 1 1 0 1 0 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

P. paularia  1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 

P. klagesi  1 0 1 1 0 1 0 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 

P. nigrimacula  1 0 1 1 1 1 0 5 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 

P. interrupta 1 0 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

P. cellulata 1 0 1 1 0 1 0 4 ? 1 0 0 2 0 0 0 0 ? 1 ? 

P. zikani  1 0 1 1 0 1 1 5 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 

P. conífera 1 0 1 1 0 1 1 5 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 

Phellinodes  sp. n. 4 1 0 1 1 0 1 1 5 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 

Phellinodes sp. n. 5 1 0 1 1 0 1 1 5 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 

P. hedylaria 1 0 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 

Phellinodes sp. n. 6 1 0 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 

P. hyacinthina 1 0 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 

Phellinodes sp. n. 7 1 0 1 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 
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Tabela 4 – Continuação. 

Táxon/Caráter 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Urbanus simplicius 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 

Itaballia demophile 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 1 

Heraclides a. anchisiades 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 

M. tipulata  0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 1 - - 0 0 0 2 1 0 

Macrosoma sp.n. 1 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 1 - - 0 0 0 2 1 0 

H. heliconiaria 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

H. albipannosa  0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

H. semiermis 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

H. pectinogyna  0 1 ? 1 0 ? 2 0 ? 1 ? 0 ? 0 ? ? 1 ? 1 ? 

P. leucoplethes 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

P. subornata  0 1 0 0 - 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

P. albimacula  1 1 1 0 - 0 3 0 0 0 1 ? - ? 1 1 0 1 1 1 

P. minutipuncta 1 1 1 0 - 0 3 0 0 ? 1 ? - ? 1 1 0 1 1 ? 

P. coscoja  1 1 1 0 - 0 3 0 0 0 0 0 - - 1 1 0 1 1 0 

P. rubedinaria 1 1 1 0 - 0 3 1 0 0 0 0 - - 1 1 0 1 1 0 

P. amaculata  1 1 1 0 - 0 3 0 0 0 0 1 - - 1 1 0 1 1 0 

P. leucophasiata 1 1 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 1 0 

P. albida 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 1 0 

P. ustrinaria  1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 0 

Phellinodes sp. n. 3 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 0 

Phellinodes  sp. n. 2  1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 0 

P. napiaria  0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 1 0 

P. lamellifera  0 1 1 0 - 0 3 0 0 ? 0 ? - ? 1 1 0 1 1 0 

P. leptosiata  0 1 1 0 - 0 3 0 0 0 0 0 - - 1 1 0 2 1 0 

P. stabilinota  0 1 1 0 - 0 3 1 0 0 1 1 - - 2 1 0 2 1 1 

P. muscerdata  0 1 1 0 - 0 3 1 0 0 1 1 - - 1 1 0 2 1 0 

P. costilunata  0 1 1 0 - 0 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 0 2 1 0 

P. albistria  0 1 1 0 - 0 1 0 1 ? 1 ? 0 ? 1 1 0 2 1 0 

P. satellitita  0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 1 1 - - 3 1 0 2 1 0 

P. uniformis  0 1 1 0 - 0 1 1 0 ? 1 ? - ? 3 1 0 2 1 0 

P. cascaria 0 1 1 1 - 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 

P. albifascia  0 1 1 1 0 0 4 1 1 ? 0 ? 0 ? 1 1 1 2 1 0 

P. intermedia  0 1 1 1 0 0 4 1 1 ? 0 ? 3 ? 3 1 1 2 1 1 

P. bahiata 0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 1 1 - - 1 1 0 2 1 1 

P. majormacula 0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 1 1 - - 3 1 0 2 1 1 

P. lucivittata  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1 0 1 2 1 0 

P. paularia  0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 3 3 1 1 0 2 1 1 

P. klagesi  0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 

P. nigrimacula  0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 - 1 2 1 1 2 1 1 

P. interrupta 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

P. cellulata 0 1 1 1 0 0 2 1 1 ? 0 ? 1 ? 2 1 1 2 1 1 

P. zikani  0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 3 1 1 2 1 1 

P. conifera 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 0 3 1 1 2 1 1 

Phellinodes  sp. n. 4 0 1 1 1 0 ? 2 1 1 1 0 0 3 0 3 1 1 2 1 1 

Phellinodes sp. n. 5 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 0 3 1 1 2 1 1 

P. hedylaria 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 

Phellinodes sp. n. 6 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 

P. hyacinthina 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 3 1 1 2 1 1 

Phellinodes sp. n. 7 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 3 1 1 2 1 1 

 



 

241 

 

Tabela 4 – Continuação. 

Táxon/Caráter 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Urbanus simplicius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 

Itaballia demophile 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Heraclides a. anchisiades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

M. tipulata  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 - 0 1 

Macrosoma sp.n. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 - 0 1 

H. heliconiaria 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

H. albipannosa  1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

H. semiermis 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

H. pectinogyna  ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. leucoplethes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. subornata  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. albimacula  ? 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. minutipuncta ? 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. coscoja  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. rubedinaria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. amaculata  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. leucophasiata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. albida 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. ustrinaria  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

Phellinodes sp. n. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

Phellinodes  sp. n. 2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 

P. napiaria  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 - 0 1 

P. lamellifera  ? 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

P. leptosiata  0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

P. stabilinota  1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

P. muscerdata  0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

P. costilunata  0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

P. albistria  ? 1 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

P. satellitita  0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

P. uniformis  ? 1 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

P. cascaria 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

P. albifascia  ? 1 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

P. intermedia  ? 1 0 ? 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

P. bahiata 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

P. majormacula 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 

P. lucivittata  0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. paularia  1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

P. klagesi  0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. nigrimacula  1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. interrupta 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. cellulata ? 1 0 ? 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. zikani  1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

P. conifera 1 3 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Phellinodes  sp. n. 4 1 3 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Phellinodes sp. n. 5 1 2 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

P. hedylaria 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Phellinodes sp. n. 6 1 2 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

P. hyacinthina 1 3 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

Phellinodes sp. n. 7 1 3 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 2 
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Tabela 4 – Continuação. 

Táxon/Caráter 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Urbanus simplicius 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 

Itaballia demophile 1 0 0 0 2 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 

Heraclides a. anchisiades 1 0 0 0 1 - 2 0 0 0 - - 0 0 0 2 1 1 0 - 

M. tipulata  0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 

Macrosoma sp.n. 1 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 

H. heliconiaria 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 4 0 0 1 2 

H. albipannosa  1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 0 0 1 3 

H. semiermis 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 0 0 1 3 

H. pectinogyna  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. leucoplethes 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 1 0 

P. subornata  1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 3 0 0 1 2 

P. albimacula  1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 ? 3 1 1 1 ? 0 0 1 2 

P. minutipuncta 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 ? ? 0 1 1 ? 0 0 1 2 

P. coscoja  1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 1 6 

P. rubedinaria 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 3 0 0 1 6 

P. amaculata  1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 4 0 0 1 2 

P. leucophasiata 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 ? ? 1 1 1 ? 0 0 1 2 

P. albida 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 3 0 0 1 4 

P. ustrinaria  1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 3 0 0 1 4 

Phellinodes sp. n. 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 4 2 1 1 3 0 0 1 4 

Phellinodes  sp. n. 2  1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 3 0 0 1 4 

P. napiaria  1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 4 1 1 1 3 0 0 1 4 

P. lamellifera  1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 1 5 

P. leptosiata  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 

P. stabilinota  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 3 0 0 1 5 

P. muscerdata  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 3 0 0 1 5 

P. costilunata  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 2 4 1 1 1 3 0 0 1 5 

P. albistria  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 ? ? 1 1 1 ? 0 0 1 5 

P. satellitita  1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 2 

P. uniformis  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 2 

P. cascaria 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 3 0 0 1 6 

P. albifascia  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 4 0 0 1 6 

P. intermedia  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 1 7 

P. bahiata 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 7 

P. majormacula 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 1 7 

P. lucivittata  1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 3 0 0 1 7 

P. paularia  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 7 

P. klagesi  1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 3 0 0 1 7 

P. nigrimacula  1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 5 2 1 0 3 0 0 1 7 

P. interrupta 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 5 2 1 0 3 0 0 1 7 

P. cellulata 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 5 2 1 0 3 0 0 1 7 

P. zikani  1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 4 0 0 1 8 

P. conífera 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 4 0 0 1 8 

Phellinodes  sp. n. 4 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 4 0 0 1 8 

Phellinodes sp. n. 5 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 4 0 0 1 8 

P. hedylaria 1 3 1 1 2 1 1 0 0 1 2 5 2 1 0 4 0 0 1 1 

Phellinodes sp. n. 6 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 2 5 1 1 0 4 0 0 1 1 

P. hyacinthina 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 - 1 0 0 4 0 0 0 - 

Phellinodes sp. n. 7 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 - 1 0 0 4 0 0 0 - 
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Tabela 4 – Continuação. 

Táxon/Caráter 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Urbanus simplicius - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Itaballia demophile - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Heraclides a. anchisiades - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

M. tipulata  0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 

Macrosoma sp.n. 1 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 

H. heliconiaria 1 1 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 4 0 1 

H. albipannosa  1 1 0 2 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 

H. semiermis 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 4 0 1 

H. pectinogyna  ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. leucoplethes - 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 4 0 2 

P. subornata  1 1 0 3 2 3 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. albimacula  1 1 0 3 2 1 ? 1 1 3 0 0 2 0 1 0 4 0 2 

P. minutipuncta 0 1 0 3 2 2 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. coscoja  1 1 0 3 2 3 0 3 2 1 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. rubedinaria 1 1 0 3 2 2 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

P. amaculata  1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 4 0 2 

P. leucophasiata 1 1 0 3 2 1 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 4 0 2 

P. albida 0 1 1 1 1 3 1 3 2 3 0 0 2 1 1 0 0 0 2 

P. ustrinaria  ? 1 1 1 1 3 0 3 2 2 0 0 2 0 1 0 4 0 2 

Phellinodes sp. n. 3 0 1 1 1 1 3 0 3 2 2 0 0 2 1 1 0 5 0 2 

Phellinodes  sp. n. 2  0 1 1 0 0 3 1 3 2 3 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. napiaria  1 1 1 3 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. lamellifera  1 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 4 1 2 

P. leptosiata  1 1 0 3 1 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 4 1 2 

P. stabilinota  1 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 2 

P. muscerdata  1 1 0 3 2 3 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 4 0 2 

P. costilunata  1 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0 5 0 2 

P. albistria  1 1 0 3 2 1 ? 1 1 2 0 0 1 0 1 0 4 0 2 

P. satellitita  1 1 0 3 2 3 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. uniformis  1 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 4 0 2 

P. cascaria 1 1 0 3 2 3 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. albifascia  1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 4 0 2 

P. intermedia  1 0 - 0 2 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 

P. bahiata 0 0 - 0 0 3 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 4 0 2 

P. majormacula 0 0 - 0 0 3 2 1 2 2 0 1 0 1 1 0 4 0 2 

P. lucivittata  0 0 - 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 

P. paularia  0 0 - 1 1 2 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

P. klagesi  0 0 - 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0 2 

P. nigrimacula  0 0 - 0 0 4 0 5 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

P. interrupta 0 0 - 0 0 4 0 5 2 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

P. cellulata 0 0 - 0 0 4 0 5 2 1 0 0 2 1 1 0 4 0 0 

P. zikani  0 0 - 0 0 4 1 6 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

P. conifera 0 0 - 0 0 4 0 6 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

Phellinodes  sp. n. 4 0 0 - 0 0 4 3 6 2 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

Phellinodes sp. n. 5 0 0 - 0 0 4 1 6 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

P. hedylaria 1 1 0 2 0 4 0 7 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Phellinodes sp. n. 6 0 1 0 0 0 3 0 7 2 2 0 0 0 1 1 1 4 0 0 

P. hyacinthina - - - - - 2 0 8 2 1 0 - - 1 1 0 1 1 0 

Phellinodes sp. n. 7 - - - - - 2 0 8 2 1 0 0 - 1 1 0 1 1 0 
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Tabela 4 – Continuação. 

Táxon/Caráter 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Urbanus simplicius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Itaballia demophile 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

Heraclides a. anchisiades 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

M. tipulata  0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 

Macrosoma sp.n. 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 

H. heliconiaria 0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 

H. albipannosa  0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 0 

H. semiermis 0 2 0 0 1 2 1 3 1 2 0 

H. pectinogyna  ? ? 0 0 0 2 1 3 1 2 0 

P. leucoplethes 0 2 1 0 1 0 1 4 0 0 0 

P. subornata  0 2 1 0 1 3 1 4 0 1 0 

P. albimacula  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. minutipuncta 0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. coscoja  0 2 1 0 1 4 1 3 0 0 1 

P. rubedinaria 0 2 1 0 1 4 1 4 0 0 1 

P. amaculata  0 2 1 0 1 4 1 3 1 1 1 

P. leucophasiata 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 

P. albida 0 2 1 0 1 5 1 3 0 1 1 

P. ustrinaria  0 2 1 0 1 5 1 3 0 2 1 

Phellinodes sp. n. 3 0 2 1 0 1 5 1 3 0 3 0 

Phellinodes  sp. n. 2  0 2 1 0 1 5 1 3 0 1 1 

P. napiaria  0 2 1 0 1 6 1 2 0 1 0 

P. lamellifera  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. leptosiata  0 2 1 0 1 3 1 4 0 2 1 

P. stabilinota  0 2 1 0 1 3 1 0 0 1 0 

P. muscerdata  0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

P. costilunata  0 2 1 1 1 3 1 0 0 1 1 

P. albistria  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. satellitita  0 2 1 0 1 3 1 2 0 1 1 

P. uniformis  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. cascaria 0 2 1 0 0 4 1 2 0 2 1 

P. albifascia  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. intermedia  0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. bahiata 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 1 

P. majormacula 0 2 1 1 0 3 1 2 0 0 1 

P. lucivittata  0 2 1 0 1 3 1 3 0 1 1 

P. paularia  0 2 1 0 0 6 1 0 1 2 1 

P. klagesi  0 2 1 0 1 3 1 0 0 1 1 

P. nigrimacula  0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 

P. interrupta 0 2 1 1 0 0 0 3 0 2 1 

P. cellulata 0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

P. zikani  0 0 1 1 0 8 1 3 0 3 1 

P. conifera 0 0 1 1 0 8 1 4 0 2 1 

Phellinodes  sp. n. 4 0 0 1 1 0 8 1 4 0 2 0 

Phellinodes sp. n. 5 0 0 1 0 1 8 0 3 0 2 0 

P. hedylaria 1 2 1 0 1 7 1 4 0 2 0 

Phellinodes sp. n. 6 1 2 1 1 1 7 1 4 0 0 0 

P. hyacinthina 1 0 1 1 1 7 1 0 0 1 1 

Phellinodes sp. n. 7 1 0 1 1 1 7 1 2 0 1 1 
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Figura 3. Esquema das manchas alares mencionadas na matriz de caracteres 
e nas descrições. 1, manchas basais; 2, mancha proximal; 3, mancha discal; 4, 
mancha distal; 5, mancha subapical; 6, mancha apical; 7, mancha em forma de 
ponto sobrepondo a mancha apical; 8, mancha marginal M3; 9, mancha 
marginal CuA1; 10, degradê da área marginal. 
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Figura 4. Terminologia adotada para venação das asas. Macho, vista ventral: 1A+2A, 
veias anais 1 e 2; CuA1, veia cubital 1; CuA2, veia cubital 2; CuP, cubital posterior; dci, 
disco celular inferior; dcm, disco celular mediano; f, frênulo; M1, veia média 1; M2, veia 
média 2;M3, veia média 3; R1, veia radial 1; R2, veia radial 2; R3, veia radial 3; R4, veia 
radial 4; R5, veia radial 5; Sc, veia subcostal; Rs, veia setor radial; Sc+R1, veias 
subcostal + radial 1. 
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Figura 5. Terminologia adotada para genitálias. (a) Genitália masculina: Bs, 
braço dorsal do saco; Bt, braço dorsal do tegume; Ec, elemento central do 
gnato; Ed, edeago; El, expansões laterais do gnato; Fu, fultura inferior; Gn, 
gnato; Ps, processo anterior do saco; Tg, tegume; Un, unco; V, valva. (b) Valva: 
Cs, costa; Sc, sáculo. (c) Genitália feminina: Aa, apófise anterior; An, antro; Ap, 
apófise posterior; Cb, corpo da bolsa copuladora; Dt, duto da bolsa; Es VII, 
esterno VII; La, lamela antevaginal; O, óstio; Pa, papilas anais; Sg, signo.  
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Figura 6. Consenso estrito de duas árvores mais parcimoniosas (L= 612; IC=0,33, IR= 0,69, IRR= 0,23). 
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Figura 7. Consenso estrito de duas árvores mais parcimoniosas (parte A). 
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Figura 8. Consenso estrito de duas árvores mais parcimoniosas (parte B). 
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Figura 9. Consenso estrito de duas árvores mais parcimoniosas (L= 612; IC=0,33, 
IR= 0,69, IRR= 0,23), contendo os números correspondentes aos nós ou clados. 

Macrosoma 

Hedyle 

Phellinodes 
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Figura 10.  Consenso estrito de duas árvores mais parcimoniosas (L= 612; IC=0,33, 
IR= 0,69, IRR= 0,23), com valores correspondentes ao suporte de Bremer. 
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Figura 11. Cabeça, vista lateral: (a) Phellinodes sp. n. 2; (b) P. napiaria; (c) P. 
paularia; (d) Macrosoma tipulata; (e) P. albifascia; (f) P. satellitiata. As linhas 
vermelhas indicam a delimitação dos artículos mediano (II) e distal (III) dos palpos 
labiais.  g-h P. bahiata: (g) vértice, círculo vermelho indicando a posição do 
quetosema; (h) detalhe do quetosema. Escalas de b - h: 0,5 mm.  
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Figura 12. Frontes Hedylidae. Machos: (a) Macrosoma tipulata; (b) Phellinodes 
albida; (c) Hedyle heliconiaria; (d) P. leptosiata; (e) P. satellitiata; (f) P. leucoplethes; 
(g) P. cascaria; (h) P. costilunata; (i) P. hyacinthina. Fêmeas: (j) P. leptosiata; (l) P. 
napiaria; (m) H. heliconiaria; (n) P. bahiata; (o) P. cascaria; (p) Phellinodes sp. n. 6. 
Escalas: 0,5 mm. 
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Figura 13. Antenas de Hedylidae, machos. (a) Macrosoma tipulata; (b) Phellinodes 
albida; P. rubedinaria: (c) vista lateral, (d) vista ventral; P. bahiata: (e) vista lateral, (f) 
vista ventral; Phellinodes sp. n. 6, (g) vista lateral, (h) vista ventral. Escalas: 0,1 mm.  
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Figura 14. Antenas de Hedylidae, machos. (a) Phellinodes conifera; (b) P. cellulata; 
P. leptosiata (c) vista lateral, (d) vista ventral; P. stabilinota (e) vista lateral, (f) vista 
ventral; (g) P. lamellifera; (h) P. napiaria. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 15. Antenas de Hedylidae, fêmeas. Phellinodes napiaria: (a) vista lateral, (b) 
vista ventral; P. bahiata: (c) vista lateral, (d) vista ventral; (e) P. subornata; (f) Hedyle 
heliconiaria; (g) P. leptosiata; (h) P. hyacinthina. Escalas: 0,1mm. 
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Figura 16. Tégulas de Hedylidae. (a) Phellinodes ustrinaria; (b) Hedyle heliconiaria; 
(c) Macrosoma tipulata; (d) P. hyacinthina; (e) P. nigrimacula. Escalas: 0,5 mm. 
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Figura 17. Asas de Hedylidae. Machos. (a) Macrosoma tipulata; (b) Hedyle 
heliconiaria; (c) Phellinodes rubedinaria; (d) P. ustrinaria. Escalas: 1  mm. 
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Figura 18. Asas de Hedylidae. Machos. (a) Phellinodes paularia; (b) P. stabilinota; (c) 
P. bahiata; (d) P. klagesi. Escalas: 1 mm. 
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Figura 19. Asas de Hedylidae.  Machos. (a) Phellinodes sp. n. 6; (b) P.  nigrimacula; 
(c) P. conifera; (d) Phellinodes sp. n. 7. Escalas: 1 mm. 
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Figura 20. Asas de Hedylidae. Fêmeas. (a) Macrosoma tipulata; (b) Phellinodes 
satellitiata; (c) P. lucivittata; (d) Hedyle semiermis. Escalas: 1 mm. 



 

264 

 

 
 

 
Figura 21. Detalhes das asas de Hedylidae. (a) Phellinodes hyacinthina, frênulo e 
retináculo; (b) P. subornata, seta vermelha indicando o retináculo reduzido; (c) P. 
napiaria; (d) Macrosoma tipulata, detalhe da base da asa posterior; (e) P. bahiata, 
detalhes da base da asa posterior; (f) P. muscerdata, área convexa e hialina da asa 
posterior. 
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Figura 22. Detalhes das pernas de Hedylidae. (a) Phellinodes paularia; (b) P. 
conifera; (c) Phellinodes sp. n. 6; (d) P. hyacinthina; (e) Macrosoma tipulata; (f) 
Hedyle semiermis Epífises: (g)  M. tipulata; (h) H. heliconiaria; (i) P. hedylaria. (J) P. 
napiaria; (l) P. rubedinaria; (m) P. paularia, detalhes do tarso protorácico. Tíbia e 
tarsos metatorácicos: (n) H. heliconiaria; (o) H. semiermis; (p) Phellinodes sp. n. 6.  
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Figura 23. Hedylidae adulto. Macrosoma tipulata: macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea: (c) dorsal, (d) ventral; Macrosoma sp. n. 1, macho, (e) dorsal, (f) ventral; 
fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 24. Hedylidae adulto. Hedyle heliconiaria: macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; H. albipannosa, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, 
(g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 25. Hedylidae adulto. Hedyle semiermis, macho, (a) dorsal, (b) ventral; fêmea, 
(c) dorsal, (d) ventral; Phellinodes leucoplethes, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, 
(g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 26. Hedylidae adulto. Phellinodes subornata, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. albimacula, macho, (e) dorsal, (f) ventral; P. 
minutipuncta, macho, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
 



 

270 

 

 
Figura 27. Hedylidae adulto. Phellinodes rubedinaria, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. coscoja, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 28. Hedylidae adulto. Phellinodes amaculata, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. leucophasiata, macho, (e) dorsal, (f) ventral. 
Escalas: 10 mm. 
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Figura 29. Hedylidae adulto. Phellinodes albida, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; Phellinodes sp. n. 2, macho, (e) dorsal, (f) ventral; 
fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 30. Hedylidae adulto. Phellinodes sp. n. 3, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. ustrinaria, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 31. Hedylidae adulto. Phellinodes napiaria, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. leptosiata, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 32. Hedylidae adulto. Phellinodes lamellifera, macho, (a) dorsal, (b) ventral; P. 
stabilinota, macho, (c) dorsal, (d) ventral; fêmea, (e) dorsal, (f) ventral; P. 
muscerdata, macho, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 33. Hedylidae adulto. Phellinodes muscerdata, fêmea, (a) dorsal, (b) ventral; 
P. costilunata, macho, (c) dorsal, (d) ventral; fêmea, (e) dorsal, (f) ventral; P. albistria, 
macho, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 34. Hedylidae adulto. Phellinodes satellitiata, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. uniformis, macho, (e) dorsal, (f) ventral. Escalas: 10 
mm. 
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Figura 35. Hedylidae adulto. Phellinodes cascaria, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. albifascia, macho, (e) dorsal, (f) ventral; P. 
intermedia, macho, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 36. Hedylidae adulto. Phellinodes majormacula, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. bahiata, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 37. Hedylidae adulto. Phellinodes paularia, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. lucivittata, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 38. Hedylidae adulto. Phellinodes klagesi, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. nigrimacula, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 39. Hedylidae adulto. Phellinodes cellulata, macho, (a) dorsal, (b) ventral; P. 
interrupta, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 
mm. 
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Figura 40. Hedylidae adulto. Phellinodes sp. n. 4, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; P. zikani, macho, (e) dorsal, (f) ventral; fêmea, (g) 
dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 41. Hedylidae adulto. Phellinodes conifera, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; Phellinodes sp. n. 5, macho, (e) dorsal, (f) ventral; 
fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 42. Hedylidae adulto. Phellinodes hedylaria, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; Phellinodes sp. n. 6, macho, (e) dorsal, (f) ventral; 
fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 43. Hedylidae adulto. Phellinode hyacinthina, macho, (a) dorsal, (b) ventral; 
fêmea, (c) dorsal, (d) ventral; Phellinodes sp. n. 7, macho, (e) dorsal, (f) ventral; 
fêmea, (g) dorsal, (h) ventral. Escalas: 10 mm. 
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Figura 44. Macrosoma tipulata. Genitália masculina (a) vista dorsal; (b) vista lateral; 
(c) vista ventral; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 45. Macrosoma sp. n. 1. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) valva; (d) edeago. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 46. Hedyle heliconiaria. Genitália masculina (a) vista dorsal; (b) vista ventral; 
(c vista lateral; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 47. Hedyle albipannosa. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (BMNH) (e) vista ventral. 
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Figura 48. Hedyle semiermis. Genitália masculina (a) vista dorsal; (b) vista ventral; 
(c) vista lateral; (d) valva; (e) edeago. Genitália feminina (f) vista ventral. 



 

292 

 

 
Figura 49. Phellinodes leucoplethes. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 



 

293 

 

 

 
 

Figura 50. Phellinodes subornata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 51. Phellinodes albimacula. Genitália masculina (BMNH) (a) vista lateral; (b) 
valva; (c) edeago. 
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Figura 52. Phellinodes minutipuncta. Genitália masculina (BMNH) (a) vista lateral; (b) 
valva; (c) edeago. 
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Figura 53. Phellinodes rubedinaria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 54. Phellinodes coscoja. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina. (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 55. Phellinodes amaculata. Genitália masculina (a)vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 56. Phellinodes leucophasiata. Genitália masculina (BMNH) (a) vista lateral; 
(b) valva; (c) edeago. Genitália feminina (d) vista ventral. 
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Figura 57. Phellinodes albida. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina  (BMNH) (e) vista ventral. 
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Figura 58. Phellinodes sp. n. 2. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália masculina (e) signo; (f) vista ventral. 



 

302 

 

 

 
Figura 59. Phellinodes sp. n. 3. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 60. Phellinodes ustrinaria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 61. Phellinodes napiaria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 62. Phellinodes leptosiata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 63. Phellinodes lamellifera. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c vista dorsal; (d) valva; (e) edeago. 
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Figura 64. Phellinodes stabilinota. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 65. Phellinodes muscerdata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 66. Phellinodes costilunata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 67. Phellinodes albistria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) valva. 
 

 
Figura 68. Phellinodes uniformis. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. 
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Figura 69. Phellinodes satellitiata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 70. Phellinodes cascaria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 71. Phellinodes albisfascia. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. 
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Figura 72. Phellinodes intermedia. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) edeago e fultura inferior 
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Figura 73. Phellinodes bahiata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 74. Phellinodes majormacula. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 75. Phellinodes paularia. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (BMNH) (e) vista ventral. 
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Figura 76. Phellinodes lucivittata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) edeago; (e) valva. Genitália feminina (f) signo; (g) vista 
ventral. 
. 
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Figura 77. Phellinodes klagesi. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) edeago. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 78. Phellinodes nigrimacula. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 79. Phellinodes cellulata. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. 
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Figura 80. Phellinodes interrupta. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (BMNH) (e) vista ventral. 
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Figura 81. Phellinodes zikane. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo. (f) vista ventral. 
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Figura 82. Phellinodes conifera. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 83. Phellinodes sp. n. 4. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 84. Phellinodes sp. n. 5. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 85. Phellinodes hedylaria. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 86. Phellinodes sp. n. 6. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 87. Phellinodes hyacinthina. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista 
ventral; (c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) vista ventral. 
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Figura 88.  Phellinodes sp. n. 7. Genitália masculina (a) vista lateral; (b) vista ventral; 
(c) vista dorsal; (d) valva. Genitália feminina (e) signo; (f) vista ventral. 
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Figura 89. Mapa de distribuição de Macrosoma tipulata e Macrosoma sp. nov. 1. 
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Figura 90. Mapa de distribuição de Hedyle heliconiaria, H. albipannosa, H. semiermis 
e H. pectinogyna. 
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Figura 91. Mapa de distribuição de Phellinodes leucoplethes, P. subornata e P. 
albimacula e P. minutipuncta. 
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Figura 92. Mapa de distribuição de Phellinodes coscoja, P. rubedinaria, P. amaculata 
e P. leucophasiata. 
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Figura 93. Mapa de distribuição de Phellinodes albida, Phellinodes sp. n. 2, 
Phellinodes sp. n. 3 e P. ustrinaria. 
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Figura 94. Mapa de distribuição de Phellinodes napiaria, P. lamellifera e P. 
leptosiata. 
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Figura 95. Mapa de distribuição de Phellinodes stabilinota, P. muscerdata, P. 
costilunata e P. albistria. 
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Figura 96. Mapa de distribuição de Phellinodes satellitiata e P.  uniformis. 
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Figura 97. Mapa de distribuição de Phellinodes albifascia e P.  cascaria. 
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Figura 98. Mapa de distribuição de Phellinodes intermedia, P. bahiata e P. 
majormacula. 
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Figura 99. Mapa de distribuição de Phellinodes lucivittata, P. paularia e P. klagesi. 
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Figura 100. Mapa de distribuição de Phellinodes nigrimacula, P. interrupta e P. 
cellulata. 
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Figura 101. Mapa de distribuição de Phellinodes zikani, P. conifera, Phellinodes sp. 
n. 4 e Phellinodes sp.n. 5. 
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Figura 102. Mapa de distribuição de Phellinodes hedylaria e Phellinodes sp.n. 6. 
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Figura 103. Mapa de distribuição de Phellinodes hyacinthina e Phellinodes sp. n. 7. 

 

 


