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Resumo 

Psychodopygus Mangabeira, 1941 pertence à Phlebotominae (Diptera, Psychodidae) e é 

representado por 35 espécies essencialmente neotropicais, ocorrendo desde o México até o 

sul do Brasil e com maior número de espécies ocorrendo principalmente na Amazônia. A 

correta identificação das espécies em alguns casos é prejudicada pela similaridade existente 

entre as fêmeas de diversas espécies. Com o objetivo de revisar as espécies de 

Psychodopygus e apresentar uma hipótese para as relações internas do gênero, foi realizada 

uma análise filogenética com base em caracteres morfológicos de adultos de 33 espécies. 

Um total de 54 caracteres da cabeça, tórax e terminálias de machos e fêmeas foram 

utilizados. A filogenia foi estimada por meio da análise de parcimônia, sendo todos os 

caracteres tratados com pesos iguais e polarizados a posteriori com base no enraizamento 

com grupo externo. Como resultado foi encontrado uma árvore mais parcimoniosa (L = 112, 

IC = 78, IR = 95), que resultou em quatro espécies não formando um grupo monofilético e 

quatro clados, os quais foram nominados com os nomes das séries de espécies propostas por 

autores anteriores. A monofilia das espécies do gênero é sustentada por sete sinapomorfias. 

Psychodopygus ficou constituído de (Ps. matosi (Ps. arthuri (Ps. lloydi (Ps. bispinosus 

((clado davisi, clado panamensis)(clado guyanensis (Ps. lainsoni (clado squamiventris))))))). 

Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps.bispinosus ficaram como espécies mais basais do 

gênero e quatro clados: davisi (Ps. amazonensis (Ps. claustrei, Ps. davisi)), panamensis (Ps. 

panamensis ((Ps. llanosmartinsi, Ps. recurvus) Ps. ayrozai, Ps. joliveti (Ps. carrerai, Ps. 

thula) (Ps. hirsutus, Ps. nicaraguensis) Ps. nocticolus, Ps. paraensis, Ps. yucumensis))), 

guyanensis (Ps. francoisleponti, Ps. corossoniensis, Ps. geniculatus) e squamiventris (Ps. 

leonidasdeanei (Ps. killicki (Ps. complexus, Ps. wellcomei) ((Ps. bernalei, Ps. fairtigi) Ps. 

chagasi (Ps. squamiventris maripaensis, Ps. squam. squamiventris)))). O clado davisi é 

grupo-irmão do clado panamensis, e o clado guyanensis grupo-irmão de Psychodopygus 

lainsoni + clado squamiventris. O ramo constituído por Ps. lainsoni + clado squamiventris 

compartilha oito sinapomorfias, enquanto que as espécies de squamiventris formam um 

clado bem suportado por sete sinapomorfias. Duas sinonímias foram propostas para as 

espécies Ps. douradoi e Ps. fairtigi, Ps. parimaensis e Ps. davisi, além de dois nomina 

dubia, Ps. guyanensis e Ps. fairchildi. Também foi fornecida uma chave de identificação 

para as espécies e mapas de registros geográficos. 
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Palavras-chave: Filogenia; caracteres morfológicos; chave de identificação; região 

Neotropical; registros geográficos; taxonomia. 

Abstract 

Psychodopygus Mangabeira, 1941 belongs to the Phlebotominae (Diptera, Psychodidae) and 

is comprised of 35 species, which are mainly Neotropical, occurring from Mexico to the 

south of Brazil with larger number of species occurring mainly in the Amazon region. The 

similarity between the females of various species hampers the correct identification between 

them, although some studies of allocation of individuals of a particular sex to a given 

species are already available. In order to revise the species of Psychodopygus and present a 

hypothesis for the internal relationships of the genus, a phylogenetic analysis based on 

morphological characters of adults of 33 species was performed. A total of 54 

morphological characters of head, thorax and both male and female terminalia were used. 

The phylogeny was estimated under parsimony criteria and all characters were analyzed 

using equal weights and polarized a posteriori based on rooting with outgroups. The 

analysis yielded a most-parsimonious tree (L = 112 steps, CI = 78, RI = 95), which resulted 

in four species forming a non-monophiletic group and four clades which were named with 

the names of the series of species proposed by previous authors. The monophyly of the 

genus is supported by seven synapomorphies. Psychodopygus was comprised of (Ps. matosi 

(Ps. arthuri (Ps. lloydi (Ps. bispinosus ((davisi clade, panamensis clade) (guyanensis clade 

(Ps. lainsoni (squamiventris clade))))))). Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps.bispinosus 

as more basal species of the genus and four clades: davisi (Ps. amazonensis (Ps. claustrei, 

Ps. davisi)), panamensis (Ps. panamensis ((Ps. carrerai, Ps. fairchildi, Ps. thula) (Ps. 

llanosmartinsi, Ps. recurvus) Ps. paraensis, Ps. joliveti, Ps. yucumensis, Ps. nocticolus, Ps. 

ayrozai (Ps. hirsutus, Ps. nicaraguensis))), guyanensis (Ps. francoisleponti, Ps. 

corossoniensis, Ps. geniculatus) and squamiventris (Ps. leonidasdeanei (Ps. killicki (Ps. 

complexus, Ps. wellcomei) ((Ps. squamiventris maripaensis, Ps. squam. squamiventris) Ps. 

chagasi (Ps. bernalei, Ps. fairtigi))))). The clade davisi is sister-group of the clade 

panamensis, and the clade guyanensis appears as the sister group of Ps. lainsoni + clade 

squamiventris. The branch comprised of Ps. lainsoni + clade squamiventris share eight 

sinapomorphies, while squamiventris species form a clade well supported by seven 

sinapomorphies. Two synonymies were proposed: Ps. douradoi and Ps. fairtigi, Ps. 
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parimaensis and Ps. davisi and two nomina dubia, Ps. guyanensis and Ps. fairchildi. Key to 

species identification and maps of geographic records were provided. 

Keywords: Phylogeny; morphological characters; identification key; Neotropical region; 

geographic records;  taxonomy. 
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Introdução 

Psychodidae Newman, 1834 (Diptera), contém mais de 3.000 espécies descritas 

(Pape et al. 2011) e distribuídas em seis subfamílias: Bruchomyiinae Alexander, 1920, 

Horaiellinae Enderlein, 1936, Phlebotominae Rondani, 1840, Psychodinae Bigot, 1854, 

Sycoracinae Jung, 1954 e Trichomyiinae Tonnoir, 1822 (Quate e Vockeroth 1981). Os 

representantes dessa família possuem o copro revestido por cerdas, antenas com 16 

segmentos, ascóides inseridos na maioria dos flagelômeros, os olhos podem formar ou não 

ponte ocular entre eles, palpos podem estar dividos entre três a cinco segmentos, as peças 

bucais são muito reduzidas ou desenvolvidas nas espécies hematofágicas, a asa constituídas 

por veias longitudinais, sendo as transversais quase ausentes ou restritas à área basal da asa, 

a veia costal é contínua ao redor de toda asa (Quate e Vockroth 1981).  

Phlebotominae é a segunda maior subfamília de Psychodidae com 31 gêneros e mais 

de 900 espécies e subespécies, destas, aproximadamente 500 estão presentes nas regiões 

Neotropical e Neártica, e cerca de 260 estão registradas para o Brasil (Shimabukuro e Galati 

2011) inseridas em 20 gêneros. 

Phlebotominae se encontra amplamente distribuída nas regiões tropicais e 

subtropicais, entre 50º N a 40º S, não havendo registro apenas na Nova Zelândia ou nas 

ilhas do Pacífico (Lane 1993). As espécies de Phlebotomus Rondani & Berté, 1840, 

Sergentomyia França & Parrot, 1920, Chinius Leng, 1987, Spelaeophlebotomus Theodor, 

1948, Phlebotomites Hennig, 1972 (fóssil), Phlebotomiella Meunier, 1905 (fóssil), 

Australophlebotomus Theodor, 1948 e Idiophlebotomus Quate & Fairchild, 1961, ocorrem 

nas regiões Etiópica, Paleártica, Oriental e Australiana. Nas regiões Neotropical e Neártica 

ocrrem os gêneros Hertigia Fairchild, 1949, Warileya Hertig, 1948, Brumptomyia França & 

Parrot, 1921, Lutzomyia França, 1924, Edentomyia Galati, Andrade-Filho, Silva & Falcão, 

2003, Oligodontomyia Galati, 1995,  Deanemyia Galati, 1995, Micropygomyia Barretto, 

1962, Sciopemyia Barretto, 1962, Migonemyia Galati, 1995, Pintomyia Costa Lima, 1932, 

Dampfomyia Addis, 1945,  Expapillata Galati, 1995, Pressatia Mangabeira, 1942, 

Trichopygomyia Barretto, 1962, Evandromyia Mangabeira, 1941, Psathyromyia Barretto, 

1962, Viannamyia Mangabeira, 1941, Martinsmyia Galati, 1995, Bichromomyia Artemiev, 

1991, Psychodopygus Mangabeira, 1941, Nyssomyia Barretto, 1962, Trichophoromyia 

Barretto, 1962 

No Brasil, os flebotomíneos são conhecidos popularmente como mosquitos palha, 

biriguis, cangalinhas e tatuquiras. O comprimento dos adultos varia de 2 a 4 mm e possuem 
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corpo coberto por densa pilosidade. Suas asas mantêm-se levantadas de forma divergente 

em relação ao corpo (Lane 1993), seus vôos são curtos e baixos, conferindo um 

comportamento saltitante, em experimentos de marcação-soltura-recaptura demonstrou que 

podem dispersarem por distâncias entre 200 m (Chaniotis et al. 1974; Marzochi 1992) a 500 

m do ponto de soltura (Galati et al. 2009). Com exceção de algumas espécies como 

Psychodopygus wellcomei Fraiha, Shaw & Lainson, 1971, Ps. thula (Young, 1979), 

Lutzomyia almerioi Galati & Nunes, 1999, Psychodopygus panamensis (Shannon, 1926), 

Psychodopygus carrerai (Barretto, 1946), Nyssomyia umbratilis (Ward & Fraiha, 1977) 

(Ready et al. 1986a), que já foram observadas atacando o homem durante o dia (Chaniotis et 

al. 1971; Fraiha et al. 1971, 1978; Lainson 1983; Galati et al. 2003b), os flebotomíneos em 

geral são de hábito noturno. Somente as fêmeas são hematófagas, sendo o sangue ingerido 

importante para a maturação dos ovários. Após o repasto sanguíneo, as fêmeas ficam em 

repouso em abrigos naturais (Forattini 1973; Young e Duncan 1994; Alencar et al. 2011). 

Devido ao hábito hematofágico, as espécies de flebotomíneos são de grande 

importância médico-veterinária e de saúde pública, pois são incriminadas ou suspeitas de 

serem vetores de diversas espécies de Leishmania, como também algumas espécies são 

incriminadas na transmissão de bartonelose (verruga peruana ou febre de Oroya) e diversas 

arboviroses (Lane 1993; Young e Duncan 1994; Sherlock 2003). 

Sistemática e relações filogenéticas de Phlebotominae 

Estudos de relações filogenéticas para a família Psychodidae até recentemente, só 

havia o realizado por Hennig (1972). Nessa filogenia a família foi considerada monofilética 

(Hennig 1972), e essa monofilia suportada por caracteres morfológicos dos adultos, tendo 

como principais sinapomorfias: presença de densa cerdosidade no corpo, presença de 

ascóides na maioria ou em todos os flagelômeros, presença de pelo menos uma quebra na 

veia costal próxima à base, redução da área anal da asa e veia A1, ausência de nervura 

transversal r-m, ausência de célula discal e redução do número de espermatecas para duas. 

(Hennig 1972; Quate e Vockeroth 1981).  

Na filogenia de Hennig (1972), foi proposta uma hipótese de relação de grupo-irmão 

entre o clado ((Bruchomyiinae, Phlebotominae) (Trichomyiinae, Psychodinae)), incluindo 

Horaeillinae e Sycoracinae na subfamília Trichomyiinae. As sinapomorfias que suportaram 

o monofiletismo de (Bruchomyiinae, Phlebotominae) foram estabelecidas com base em 

caracteres morfológicos de larvas: presença de cerdas cilíndricas, último segmento 
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abdominal com duas longas cerdas e antena com três artículos reduzidos e o último em 

forma de clava. 

Curler e Moulton (2012) propuseram uma hipótese de relações filogenéticas para a 

família, baseada em dados moleculares. Discordante da hipótese de Hennig (1972), essa 

nova proposta apresentou uma hipótese de relação para as seis subfamilias, Horaiellinae 

mais basal, Sycoracinae como grupo-irmão das demais e (Bruchomyiinae, Trichomyiinae) 

surgem como grupo-irmão de (Phlebotominae, Psychodinae). 

No que se refere à Phlebotominae, a sistemática ainda é controversa e várias 

propostas foram feitas durante o século XX para estabelecer uma classificação estável 

(Theodor 1948; Fairchild 1955; Barretto 1962; Theodor 1965; Forattini 1971a, 1973; Young 

e Fairchild 1974; Abonnenc e Léger 1976a, 1976b; Lewis et al. 1977; Artemiev 1991; 

Williams 1993; Galati 1995). Alguns autores acreditavam que Phlebotominae deveria ser 

elevada a categoria de família (Lewis 1971; Abonnenc e Léger 1976a, 1976b; Williams 

1993). Mas para Duckhouse (1973) isto implicaria em mudanças nas outras subfamílias de 

Psychodidae, já que as relações de caracteres entre as subfamílias de Psychodidae não 

poderiam ser desconsideradas, e essas mudanças resultariam na formação de famílias 

pequenas como Sycoracinae e Horaellinae. 

Devido ao número crescente de descrições de espécies em Phlebotominae houve a 

necessidade de uma classificação que agrupasse essas espécies, porém, a grande diversidade 

morfológica das espécies dificultou o estabelecimento e o agrupamento adequado delas 

dentro de um gênero (Fairchild 1955; Theodor 1965; Young e Fairchild 1974). Theodor 

(1948) foi o primeiro a propor a divisão da subfamília Phlebotominae com base na armadura 

bucal, em quatro gêneros: Phlebotomus e Sergentomyia para o Velho Mundo e 

Brumptomyia e Lutzomyia para o Novo Mundo. Após a proposta de Theodor (1948), várias 

outras surgiram na tentativa de estabelecer uma classificação estável para os Phlebotominae 

(1965; Barretto 1955, 1962; Fairchild 1955; Lewis 1971; Forattini 1971a, 1973; Young e 

Fairchild 1974; Lewis et al.1977; Artemiev 1991; Williams 1993; Galati 1995, 2003). 

Lewis et al. (1977) apresentaram uma classificação propondo uma divisão das 

espécies da subfamília em dois grupos, um ocorrendo no Velho Mundo e composto pelas 

espécies de Phlebotomus e Sergentomyia, e o outro grupo, composto por espécies dos 

gêneros Lutzomyia, Brumptomyia e Warileya ocorrendo no Novo Mundo. Essa divisão foi 

baseada em critérios práticos para manter uma classificação “estável”, e como justificativa, 

os autores utilizaram o tempo de formação do oceano Atlântico como barreira suficiente 
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para total separação das espécies de cada gênero, desconsiderando o compartilhamento de 

características entre algumas espécies. Esta classificação foi adotada por Young e Duncan 

(1994) em seu guia de identificação que é amplamente utilizado atualmente. Após a 

publicação da classificação de Lewis (1977) foi descrito o gênero fóssil Chinius Leng, 1987 

na China, aumentando para seis os gêneros da subfamília. 

Artemiev (1991) propôs uma hipótese de classificação para a subfamília 

Phlebotominae com o objetivo de demonstrar as relações de afinidades entre as espécies. 

Sem utilizar o método cladístico, ele dividiu a subfamília em duas tribos e sete subtribos 

(Idiophlebotomini Artemiev, 1991: Idiophlebotomina Artemiev, 1991, Hertigiina Abonnenc 

& Léger, 1976;  Phlebotomini Rondani, 1840: Phlebotomina Rondani, 1840, Spelaeomyiina 

Artemiev, 1991, Sergentomyiina Artemiev, 1991, Australophlebotomina Artemiev, 1991, 

Brumptomyiina Artemiev, 1991) e 24 gêneros. 

Galati (1995, 2003a) propôs uma classificação baseada na análise filogenética de 88 

caracteres morfológicos para Phlebotominae. Nessa proposta ela dividiu Phlebotominae em 

duas tribos: Phlebotomini que havia sido criada por Artemiev (1991) e revalidou Hertigiini 

Abonnenc & Léger, 1976, que foi sinonimizada com Idiophlebotomini Artemiev, 1991. A 

tribo Hertigiini ficou constituída por duas subtribos: Idiophlebotomina Artemiev, 1991, 

Hertigiina Abonnenc & Léger, 1976; enquanto Phlebotomini ficou dividida em seis 

subtribos: as quatro propostas por Artemiev (1991), Phlebotomina, Australophlebotomina, 

Sergentomyiina, Brumptomyiina; Lutzomyiina Abonnenc & Léger 1976 que foi revalidada  

e Psychodopygina Galati, 1995 (Fig. 1). 

Figura 1: Cladograma de Phlebotominae para tribos e subtribos, com a inclusão dos gêneros 

em Hertigiini e Brumptomyiina proposto por Galati (1995). 
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Nessa classificação, Galati (1995) criou para espécies neotropicais os gêneros 

Deanemyia, Oligodontomyia e elevou 18 subgêneros a categoria de gênero. Baseada nessa 

classificação, atualmente Phlebotominae acrescido do gênero Edentomyia Galati, Andrade-

Filho, Silva & Falcão, 2003 é constituída por 31 gêneros. 

A subtribo Psychodopygina, da qual o gênero Psychodopygus faz parte, é constituída 

por sete gêneros: Psathyromyia Barretto, 1962, Viannamyia Mangabeira, 1941, Martinsmyia 

Galati, 1995, Bichromomyia Artemiev, 1991, Psychodopygus Mangabeira, 1941, Nyssomyia 

Barretto, 1962 e Trichophoromyia Barretto, 1962, dos quais os quatro últimos formam um 

grupo monofilético (Fig. 2).  

 

Figura 2: Cladograma da subtribo Psychodopygina com os gêneros e séries de espécies 

propostos por Galati (1995), mostrando as relações de Psychodopygus com os outros 

gêneros. 

Atualmente hipóteses de relações filogenéticas morfológicas interespecíficas para as 

espécies de flebotomíneos só existe a realizada por Pinto et al. (2010), que apresentaram 

uma proposta de filogenia para as espécies de Lutzomyia (Lutzomyia) (subtribo 

Lutzomyiina), na qual para esse subgênero foi obtido quatro sinapomorfias, corroborando a 

análise de Galati (1995). 

Estudos filogenéticos com dados moleculares para gêneros e subgêneros de 

flebotomíneos tem sido realizados para as espécies do Velho Mundo (Depaquit et al. 1999, 

2000, 2008; Aransay et al. 2000; Di Muccio et al. 2000; Latrofa et al. 2011), e do Novo 

Mundo (Lins et al. 2002; Mazzoni et al. 2002; Torgerson et al. 2003; Beati et al. 2004, 
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Azpurua et al. 2010; Cohnstaedt et al. 2011). Porém, esses estudos foram realizados com 

pequenos grupos dentro da subfamília.  

A monofilia da subtribo Psychodopygina tem sido corroborada em estudos 

subsequentes tais como Lins et al. (2002) e Mazzoni et al. (2002) que trabalharam com os 

genes cacophony e period que podem funcionar como indicadores de barreria reprodutiva e 

consequentemente interferir no processo de especiação; Torgerson et al. (2003) utilizou 

aloenzimas e citocromo oxidase b; Beati et al. (2004) que realizaram uma análise 

filogenética para 31 espécies do Peru e Colômbia e Azpurua et al. (2010) que utilizou 18S 

rDNA para as 17 espécies de flebotomíneos coletadas no Panamá os quais foram separadas 

em dois clados, um deles Psychodopygina. 

Histórico de Psychodopygus Mangabeira, 1941 

Psychodopygus foi estabelecido como subgênero de Flebotomus (sic) para agrupar 

as espécies Flebotomus complexus Mangabeira, 1941, Flebotomus geniculatus Mangabeira, 

1941 e Flebotomus unisetosus Mangabeira, 1941. Essas espécies se destacam por 

apresentarem o gonóstilo (segmento distal da “gonapófise superior”) muito semelhante às 

espécies do gênero Psychoda (Psychodinae); devido a essa semelhança Mangabeira (1941) 

acreditava que esse novo subgênero formava um grupo primitivo de Flebotomus. 

Anteriormente à criação de Psychodopygus, várias tentativas foram feitas para 

agrupar as espécies que compunham esse gênero: Dyar (1929) criou o Shannonomyia, como 

subgênero de Phlebotomus (espécie-tipo: Phlebotomus panamensis Shannon, 1926), no qual 

ele inseriu as espécies Phlebotomus squamiventris (Lutz & Neiva, 1912) e Phl. panamensis 

(Shannon, 1926). Como Pratt (1947) observou que o nome Shannonomyia já estava pré-

ocupado com um gênero na família Tipulidae (Diptera), ele então emendou o nome para 

Shannonomyina. Fairchild e Hertig (1951) ao revisarem as espécies de Shannonomyina, 

descreveram outras espécies e reconheceram que as espécies de Psychodopygus eram muito 

parecidas com as de Shannonomyina. Assim, de acordo com o princípio da prioridade, o 

nome Psychodopygus prevaleceu como sinônimo sênior sobre Shannonomyina o qual foi 

aceito pelos autores subsequentes (Fairchild 1955; Barretto 1961, 1962; Theodor 1965; 

Martins et al. 1968; Forattini 1971a, 1973; Lewis et al. 1977; Martins et al. 1978; Young e 

Duncan 1994; Galati 2003a, 2003b). 

A maioria das propostas de classificação ou chaves de identificação da subfamília 

Phlebotominae tratam Psychodopygus como subgênero de Lutzomyia (Fairchild 1955; 
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Barretto 1962; Young e Fairchild 1974; Lewis et al. 1977, Martins et al. 1978; Young 1979; 

Young e Duncan 1994) e a partir de Barretto (1962) passaram a inserir as espécies em 

grupos e/ou séries de espécies. Forattini (1971a) elevou a categoria de gênero vários 

subgêneros existentes em Lutzomyia, entre eles Psychodopygus, por acreditar que 

agrupando espécies com caracteres comuns seria mais fácil de realizar a identificação. Essa 

proposta foi reiterada pelo autor acima citado (1973) e utilizada por outros (Ward et al. 

1973; Fraiha et al. 1974; Forattini e Galati 1977; Ready et al. 1980; Galati 1981, Caillard et 

al. 1986; Le Pont et al. 1986; Ryan 1986; Phillips et al. 1990). 

Artemiev (1991) sem a utilização de um método cladístico, considerou 

Psychodopygus como gênero e criou três subgêneros: Psychodopygus s. str., Shannonomyia 

Dyar, 1929, Eupsychodopygus. Galati (1995) com base no resultado da análise filogenética 

elevou Psychodopygus à gênero. Apesar da proposta de elevação de Psychodopygus à 

gênero realizadas por Forattini (1971a), Artemiev (1991) e Galati (1995, 2003a), essa 

classificação ainda é aceita por poucos pesquisadores do grupo. 

Alguns estudos das espécies de Psychodopygus já foram feitas, todavia, sem 

consulta ao material tipo designado na descrição das espécies. Esses trabalhos enfocaram 

apenas estudos da morfologia de espécies semelhantes ou revisão de literatura como a 

realizada por Ortiz (1972). Carvalho et al. (2006) analisando exemplares depositados na 

Coleção de Referência Nacional e Internacional de Flebotomíneos/CRNIF-Centro de 

Pesquisas Renê Rachou/MG, fizeram um revisão para as espécies das séries davisi e 

panamensis, buscando caracteres que separassem essas espécies, com ênfase nas 

subespécies Ps. hirsutus hirsutus (Mangabeira, 1942), Ps. hirsutus nicaraguensis (Fairchild 

& Hertig, 1961)), Ps. carrerai carrerai (Barretto, 1946) e Ps. carrerai thula (Young, 1979). 

Devido a grande similaridade de fêmeas de algumas espécies do gênero e a descrição 

de espécies baseada em exemplares de um único sexo, várias sinonímias e associações 

erradas dos sexos foram propostas. Barretto (1946) sinonimizou Ps. ayrozai (Barretto & 

Coutinho, 1940) com Ps. paraensis (Costa Lima, 1941); Fairchildi e Hertig (1951) 

associaram erroneamente os morfótipos machos de Ps. fairtigi (Martins, 1970) com as 

fêmeas de Ps. squam. squamiventris (Lutz & Neiva, 1912); Barretto (1953) considerou Ps. 

hirsutus (Mangabeira, 1942) como sinônimo sênior de Ps. colas-belcouri (Floch & 

Chrassignet, 1942); Barretto (1962) sinonimizou Ps. pessoanus (Barretto, 1955) com Ps. 

paraensis (sin. sênior) redescrito por Fairchildi e Hertig (1951), entretanto os espécimes 

tratavam de espécie distinta de Ps. paraensis (Costa Lima, 1941) e foram erroneamente 
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identificado na redescrição; Martins et al. (1968) reconheceram ser Ps. unisetosus 

(Mangabeira, 1941) sinônimo júnior de Ps. chagasi (Costa Lima, 1941) e Ps. squam. 

squamiventris (Lutz & Neiva, 1912) com Ps. complexus (Mangabeira, 1941); Forattini 

(1971c, 1973), sinonimizou Ps. rooti (Mangabeira, 1942) com Ps. davisi (Root, 1934); 

Forattini (1971b) sinonimizou as espécies Ps. carrerai (Barretto, 1946); Ps. pessoanus e Ps. 

faichildi (Barretto, 1966) com Ps. paraensis (Fairchild & Hertig, 1951); Forattini (1973) 

colocou Ps. geniculatus (Mangabeira, 1941) como sinônimo júnior de Ps. guyanensis (Floch 

& Abonnenc, 1941); Young (1979) sinonimizou Ps. tintinnabula (Christensen & Fairchild, 

1971) com Ps. ayrozai e Ps. pessoanus com Ps. carrerai; Ortiz (1972) sinonimizou Ps. 

arthuri (Fonseca, 1936) com Ps. rachoui (Damasceno & Arouk, 1956).Young (1979) 

sinonimizou Ps. carrerai com Ps. pessoanus que haviam sido revalidadas por Martins et al. 

(1973a); Biancardi et al. (1982) sinonimizaram Ps. robini (Abonnenc, Arias, Léger & 

Young, 1980) com Ps. amazonensis (Root, 1934). 

Além das sinonímias realizadas para as espécies de Psychodopygus, elas por 

diversas vezes têm sido incluídas em séries de espécies, de acordo com as diferentes 

propostas de classificação apresentada para Phlebotominae. Fairchild (1955) dividiu o 

subgênero Psychodopygus em dois grupos: panamensis e intermedius. Entretanto, somente o 

grupo panamensis é composto pelas atuais espécies de Psychodopygus. Barretto (1962) 

incluiu o subgênero Psychodopygus no gênero Lutzomyia separando as espécies de 

Psychodopygus em sete grupos: unisetosa, geniculata, panamensis, bispinosa, davisi, arthuri 

e matosi, sem mencionar qualquer diagnose ou justificativa para tal. Theodor (1965) propôs 

uma nova classificação para os flebotomíneos do Novo Mundo, destacando a importância 

do uso dos caracteres do cibário e genitálias feminina e masculina para a separação dos 

grupos, mantendo as espécies de Psychodopygus nas séries unisetosa, panamensis e arthuri. 

Young e Fairchild (1974) mantiveram Psychodopygus como subgênero de Lutzomyia, 

colocaram as espécies nas séries chagasi, panamensis e arthuri, ficando as espécies descritas 

de apenas um sexo (Ps. amazonensis, Ps. parimaensis, Ps. guyanensis) como não 

agrupadas. Lewis et al. (1977) mudaram o nome da série chagasi para squamiventris e 

mantiveram as outras propostas por Young e Fairchild (1974), inclusive as espécies não 

agrupadas, proposta seguida por Martins et al. (1978) exceto que eles inseriram Ps. 

amazonensis na série panamensis, não citou Ps. parimanensis colocou Ps. geniculatus, Ps. 

guyanensis e Ps. lainsoni em outras espécies. Ryan (1986), seguindo a proposta de elevação 

de Psychodopygus à gênero feita por Forattini (1971a, 1973), manteve as séries arthuri, 
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geniculatus, panamensis e squamiventris. Young e Duncan (1994) dividiram o gênero em 

quatro séries: squamiventris, davisi, guyanensis e panamensis. Galati (2003a, 2003b) na sua 

proposta de classificação baseada no método cladístico constituiu seis séries para incluir as 

espécies: chagasi, davisi, bispinosus, guyanensis, panamensis e arthuri. 

Além das sinonímias e inclusão das espécies de Psychodopygus em séries de 

espécies, ao longo dos estudos, algumas espécies foram separadas em subespécies: Young 

(1979) dividiu em subespécies Ps. carrerai (Ps. carrerai carrerai e Ps. carrerai thula) e Ps. 

hirsutus (Ps. hirsutus hirsutus e Ps. hirsutus nicaraguenses). Ready et al. (1982) separaram 

Ps. squamiventris em duas subespécies: Ps. squam. squamiventris e Ps. squam. maripaensis. 

Psychodopygus Mangabeira, 1941 

As espécies de Psychodopygus são silvestres, ocorrendo em matas e florestas. Em 

coletas com isca humana realizadas na região Amazônica, ao nível do chão da floresta, a 

maioria das espécies coletadas de flebotomíneos pertence a este gênero (Fraiha et al. 1978; 

Alves et al. 2012; Freitas, R.A., comunicação pessoal). As fêmeas de algumas espécies são 

de difícil identificação, devido à semelhança morfológica interespecíficas existente, sendo a 

correta identificação possível somente quando coletadas juntas ou em cópula com o macho 

(Alexander 1999). 

As espécies de Psychodopygus são predominantemente neotropicais, ocorrendo do 

Sul do México ao sul do Brasil (Galati 2003a; Marcondes et al. 2001; Marcondes et al. 

2005; Santos et al. 2007) com mais de 80% das espécies ocorrendo na região amazônica 

(Galati 2003a; Le Pont et al. 2009; León et al. 2009a, b; Zapata et al. 2012). 

As espécies deste gênero são de grande interesse médico por serem vetoras de 

Leishmania, e pelo grau de antropofilia que apresentam (Forattini 1973; Young e Duncan 

1994; Alexander 1999; Pimenta et al. 2003; Sherlock 2003). Pouco se sabe a respeito da 

capacidade vetorial dessas espécies, e o local de repouso ou abrigo ainda é desconhecido. 

Com o conhecimento desses locais, provavelmente o número de fêmeas encontradas 

infectadas com Leishmania será maior. 

O estabelecimento de uma hipótese das relações interespecíficas utilizando o método 

de análise filogenética para Psychodopygus ainda não havia sido realizado. Todos os 

agrupamentos para as espécies que haviam sido propostos eram baseados apenas na 

morfologia, onde os agrupamentos não mostravam clareza no tocante às relações. 
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Assim, devidos aos problemas nomenclaturais, impossibilidade de identificação de 

algumas espécies com segurança, e a importância médica, uma revisão taxonômica se fez 

necessária, juntamente com  o estudo da relações de parentesco entre as espécies de 

Psychodopygus. 

Objetivo geral 

Contribuir para o conhecimento da taxonomia e relações filogenéticas das espécies 

de Psychodopygus. 

Objetivos específicos 

• Revisar a taxonomia das espécies de Psychodopygus, acrescentando novos 

caracteres morfológicos que possam contribuir para a análise filogenética; 

• Elaborar uma chave dicotômica ilustrada para as espécies; 

• Compilar e sistematizar informações sobre a distribuição geográfica de 

Psychodopygus; 

• Propor uma hipótese de relação de parentesco entre as espécie com base em dados 

morfológicos de adultos. 

Material e Métodos 

Obtenção de material para estudo 

Para a revisão taxonômica e a análise filogenética foram examinados espécimes 

pertencentes às séries-tipo e material adicional obtido através de empréstimo de amostras 

coletadas por outros pesquisadores. O material estudado foi proveniente de instituições 

científicas nacionais e internacionais; obtidos através de empréstimos, no entanto, para 

maioria das espécies a análise foi feita in loco (Anexos 1-5). Abaixo estão relacionadas, em 

ordem alfabética, as instituições precedidas de suas respectivas abreviaturas e seguidas dos 

nomes de seus respectivos curadores e/ou responsáveis pelo empréstimo: 

Estrangeiras: 

NMNH National Museum of Natural History, Smithsonian Institute/Walter Reed 

Biosystematics Unit/WRBU, Washington DC, Estados Unidos da America; Dr. 

Pollie Rueda. 
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FSCA Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, Florida, Estados Unidos da 

América. Sob responsabilidade do Dr. Pollie Rueda/NMNH. 

IRD Institut de Recherché pour le Développement, Montpellier, França; Dr. Phillippe 

Boussès (Fotos). 

 

Nacionais: 

MZUSP Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; Dr. José 

Carlos E. Lamas. 

INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil; Dr. 

Augusto Loureiro Henriques. 

IEC Instituto Evandro Chagas, Belém, Pará, Brasil; Dr. Fernando Tobias Silveira. 

FSP Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, Brasil; Dra. Maria A. M. Sallum. 

IOC Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil; Dra. Jane Costa. 

CRNIF Coleção de Referência Nacional e Internacional de Flebotomíneos, Centro de 

Pesquisas René Rachou, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; Dr. José 

Dilermando Andrade-Filho. 

IBut Instituto Butantan, São Paulo, Brasil; MSc. Roberto Henrique P. Moraes. 

Material tipo 

Nem todos os tipos de Psychodopygus foram estudados devido a vários fatores. Os 

problemas mais comuns foram a falta de resposta por parte dos responsáveis pelo material 

tipo, e a política de algumas instituições de não permitir o empréstimo de material. Devido a 

essas dificuldades, para a maioria das espécies o exame dos exemplares foi efetuado através 

de visitas às respectivas instituições onde estavam depositados os tipos. Entretanto, para 

algumas espécies, nem o exame in loco foi possível, uma vez que os exemplares se 

encontravam depositados em instituições localizadas na França, Panamá, Colômbia, Guiana 

Francesa e Venezuela, devido à não obtenção  de contato com os responsáveis pelo material 

tipo ou mesmo a falta de recursos para o deslocamento. 
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Além das dificuldades com obtenção de material, exemplares de várias espécies não 

foram localizados, o que pode ser observado em anotações feitas nos itens referentes ao 

material tipo de cada espécie, na seção de revisão taxonômica do grupo. 

Preparação do material para estudo 

O material examinado consistiu em espécimes adultos, clarificados e montados em 

lâminas temporárias ou permanentes com Berlese ou Bálsamo do Canadá, depositados em 

instituições. As espécies citadas como pertencentes à Coleção do INPA, que não fazem 

parte das séries-tipo, estão sendo preparadas para incorporar uma coleção de referência de 

flebotomíneos do INPA e serão depositadas como material testemunho. 

Material complementar conservado em álcool ou via seca foi submetido ao processo 

de clarificação com hidróxido de potássio a 10% aquecido, com passagem em ácido acético 

10%, seguido pela série alcoólica para desidratação, fenol para diafanização e montagem em 

lâminas com lamínulas e Bálsamo do Canadá sintético. Para montagem das fêmeas em 

lâminas, os exemplares foram dissecados, sendo a cabeça destacada para posicionamento e 

visualização das peças bucais e do cibário; o abdômen foi colocado na posição dorso-ventral 

para que a espermateca pudesse ser observada. Nos machos, a genitália foi acomodada 

lateralmente, de forma que as estruturas pudessem ser visualizadas. Quando possível, 

algumas fêmeas foram montadas em berlese, para melhor visualização das espermatecas. 

Não foram utilizados caracteres de asa ou pernas na matriz de caracteres devido aos 

seguintes problemas: 1) existe muita variação na morfometria das veias da asa, ou mesmo 

uma homogeneidade na origem dessas veias, não resultando em informação relevante à 

análise aqui proposta; e 2) as pernas se perdem facilmente durante o processo de coleta e/ou 

clarificação. 

O processo de montagem do exemplar na lâmina com Bálsamo do Canadá em alguns 

casos, até mesmo impossibilitou a observação e/ou a comparação de caráter de algumas 

estrutura. Inúmeras lâminas foram montadas durante o exame do material, mas, devido à 

fragilidade das estruturas internas, o processo de clarificação, ou até mesmo o contato da 

peça com Bálsamo do Canadá ocasionou deformações nas estruturas. Com poucas lâminas 

comparáveis ocasionou um aumento no esforço e no tempo de montagem. 

A identificação dos exemplares foi feita com base nas descrições originais das 

espécies, nos trabalhos de Young e Duncan (1994) e Galati (2003), na comparação com o 

material de outras coleções e, quando possível, com tipos primários. Para Ps. carrerai, Ps. 
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thula, Ps. hirsutus e Ps. nicaraguensis foi adotado o status de espécie como proposto por 

Carvalho et al. (2006). 

As observações foram feitas sob microscópio óptico e as medidas, com auxílio de 

retículo ocular calibrado com lâmina micrométrica. Alguns exemplares foram medidos com 

auxílio de sistema de imagem com câmara digital acoplada e o programa Auto-Montage no 

Laboratório de Entomologia do CPqLMD/FIOCRUZ-AM. Os desenhos apresentados no 

trabalho foram feitos com auxílio de microscópio óptico com câmara clara acoplada. 

Desenhos dos palpos foram feitos em mesma resolução microscópica e organizados para 

posterior montagem das pranchas de caracteres. As fotos foram obtidas através do sistema 

de imagem com câmara digital acoplada e o programa Axio Vision
®
 do Laboratório de 

Leishmanioses CPqRR/FIOCRUZ-MG. Posteriormente, tanto os desenhos quanto as fotos 

foram editados no programa Adobe Photoshop CS4
®
 e no programa Adobe Illustrator CS4

®
. 

Para as espécies não examinadas, o desenho das estruturas foi retirado da descrição da 

espécie e a fonte inserida entre parênteses. 

Terminologia 

A terminologia utilizada para descrever a morfologia dos adultos de flebotomíneos 

seguiu propostas de Galati (2003b). A abreviação do gênero adotada foi proposta por 

Marcondes (2007). 

Análise filogenética  

A análise filogenética foi baseada na morfologia dos adultos machos e fêmeas, 

incluindo caracteres da antena, palpos, lábio, lacínia da maxila, cibário, quetotaxia e 

coloração do tórax, terminália masculina externa e interna e genitália feminina. 

Para construção da matriz de caracteres, foram analisados caracteres de 32 espécies 

de Psychodopygus de um total de 35 espécies válidas. Destas, 31 espécies foram 

examinadas e a informação dos caracteres de Ps. killicki (Feliciangeli, Ramirez Pérez & 

Ramirez, 1988) na matriz foram feitos com base em informações contidas na descrição 

original e na chave de identificação proposta por Galati (2003b). As espécies Ps. luisleoni 

León, Mollinedo & Le Pont, 2009, Ps. yasuniensis León, Neira & Le Pont, 2009, Ps. 

dorlinsis (Le Pont & Desjeux, 1982) (machos), cujas descrições foram baseadas em apenas 

um dos sexos e pouco dos caracteres informados não puderam ser incluídos na matriz, a 
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qual ficaria com vários caracteres e/ou estado sem informações, que poderia causar “ruídos” 

na análise.  

Para o grupo externo foram utilizadas seis espécies, sendo três espécies da subtribo 

Psychodopygina: Nyssomyia umbratilis (Ward & Fraiha, 1977), Bichromomyia 

flaviscutellata (Mangabeira, 1942) e Psathyromyia abunaensis (Martins, Falcão & Silva, 

1965), e três da subtribo Lutzomyiina: Pintomyia pacae (Floch & Abonnenc, 1943), 

Evandromyia infraspinosa (Mangabeira, 1941) e Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 

1912). Os caracteres foram polarizados a posteriori, pelo método de comparação com grupo 

externo (Farris 1982; Nixon e Carpenter 1993). 

Os caracteres levantados para a análise filogenética foram plotados em uma matriz 

de dados construída no programa Nexus Data Editor-NDE (Page 2001) e submetida ao 

programa NONA 2.0 (Goloboff 1999) através da interface Winclada 1.0 (Nixon 2002). O 

critério de otimização de parcimônia foi utilizado para a análise filogenética (Fitch 1971) e 

uma busca heurística foi realizada com os seguintes parâmetros: 1000 réplicas, 100 árvores 

retidas na memória, 10 árvores retidas por replicação e múltiplo TBR+TBR. O suporte dos 

ramos foi avaliado por meio do índice de decaimento de Bremer (Bremer 1994), utilizando 

o programa TNT 1.1 (Tree Analysis Using New Technology) (Goloboff et al. 2008), e os 

valores plotados no cladograma final. A otimização do cladograma foi realizada no 

Winclada e a edição da árvore no Adobe Illustrator
®
 e Photoshop

®
. A otimização utilizada 

foi a não ambígua, entretanto, para cada caráter ambíguo foram analisadas as duas hipóteses 

igualmente mais parcimoniosas para o caráter, tanto com Acctran e Deltran (Swofford e 

Maddison 1987, 1992). Dessa forma, para caracteres ambíguos, ou seja, com duas hipóteses 

de otimização igualmente mais parcimoniosas, optou-se pelo método de otimização 

Acctran, exceto quando não havia informação para o estado de um caráter que ocorria na 

espécie basal ao clado analisado. 

Para cada árvore, bem como para cada caráter, foram incluídos os índices de 

consistência (IC) e retenção (IR) e o número de passos (L). Os caracteres binários e 

multiestados foram tratados como não-ordenados e com mesmo peso. Para os estados de 

caráter inaplicáveis foi utilizado o símbolo [-] e para os estados sem informação ou não 

observados utilizou-se [?]. Na lista de caracteres, também é informado o tipo de otimização 

utilizada para os caracteres ambíguos. 
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Taxonomia 

Para a revisão taxonômica todos os dados de etiqueta do holótipo, parátipo foram 

citados e as informações dentro dos colchetes “[ ]” são dados complementares não citados 

na etiqueta, bem como considerações sobre o material da série tipo foram realizadas. 

Uma sinopse da morfologia de cada espécie foi realizada com informações obtidas das 

descrições, redescrições e observação de espécimes. Uma diagnose foi acrescentada a essa 

sinopse e uma chave de identificação pictórica para machos e fêmeas foi confeccionada. 

Para a lista sinonímica de cada espécie foram utilizados dados da literatura com uma 

sumarização da história da espécie. Abreviações contidas nessa lista são: taxonomia: tax.; 

descrição: descr.; distribuição: distr.; redescrição: redescr.; figuras: figs.; sinonímia: sin. 

Para os registros geográficos, as coordenadas geográficas foram obtidas através da 

página do Google Earth 6.2 e transformadas em número decimais. Os mapas foram 

confeccionados no programa ArcMap® (ERIS 2006). Devido a dificuldade de encontrar 

informações de alguns pontos referentes aos municípios na literatura, pois alguns trabalhos 

apresentam apenas a listagem de registro para um determinado ou país, a plotagem das 

coordenadas no mapa dos ponto foi realizada de acordo com a coordenada apresentada pelo 

programa Google Earth para esse estado ou país. Nas localidades em que a informação 

sobre a distribuição de uma determinada espécie não constava nos catálogos de distribuição, 

ou constituía um novo registro para um determinado estado ou país, o nome da localidade 

foi sublinhado.  

Resultados e Discussão 

Análise filogenética de Psychodopygus baseada em caracteres morfológicos 

A matriz de caracteres morfológicos é composta por 39 táxons terminais, sendo 33 

espécies do grupo interno e seis do grupo externo. Foram coligidos 54 caracteres dos quais 

24 foram tratados como binários e 30 como multiestado: 13 provenientes da cabeça, quatro 

do tórax, 32 da terminália masculina e cinco da genitália feminina (Tabelas 1-3). 

Uma lista de táxons e número de espécimes medidos e observados para a análise 

filogenética é fornecida, sendo que as seis primeiras espécies pertencem ao grupo externo e 

as 33 restantes são do grupo interno (Anexo 6). 

Lista de caracteres de Psychodopygus (Figs. 3-9). 

Cabeça (Figs. 3A-5H): 

1. Antena, número de papilas no antenômero III (MF): (0) uma (Fig. 3A); (1) três ou quatro 
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(Fig. 3B); (2) duas (Fig. 3C). L: 4; CI: 50; RI: 80. Otimização Deltran. 

2. Palpos, relação de comprimento entre os palpômeros II e V (F): (0) II igual ou mais 

curto que o V (Fig.4D); (1) II cerca de 2 vezes o comprimento do V (Fig. 3E); (2) II 

mais de 2,3 vezes o comprimento do V (Fig. 3F). L: 3; CI: 66; RI: 92. 

3. Palpos, relação de comprimento entre os palpômeros III e V (F): (0) III igual ou mais 

curto que o V (Fig. 3G); (1) III de 1 até 2,9 vezes mais longo que o comprimento do V 

(Fig. 3H); (2) III mais de 3 vezes que o comprimento do V (Fig. 3I). L: 3; CI: 66; RI: 91. 

4. Palpos, relação de comprimento entre os palpômeros III e IV+V (F): (0) menor (Fig. 

4A); (1) maior, III de 1 até 1,6 vezes mais longo que o comprimento de IV+V (Fig. 4B); 

(2) maior, III cerca de 2 vezes o comprimento de IV+V (Fig. 4C). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

5. Palpos, relação do comprimento entre os palpômeros IV e II (F): (0) IV mais longo que 

a metade do II (Fig. 4D); (1) IV equivalente à metade do comprimento do II (Fig. 4E); 

(2) IV equivalente à 1/3 do comprimento do II (Fig. 4F). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

6. Palpos, relação de comprimento entre os palpômeros IV e II (M): (0) IV mais longo que 

2/3 do comprimento do II (Fig. 4G); (1) IV equivalendo à metade do comprimento do II 

(Fig. 4H). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

7. Palpos, fórmula palpal (MF): (0) 1.3.4.2.5 (Fig. 4I); (1) 1.3.5.2.4 (Fig. 45J); (2) 1.4.5.2.3 

(Fig. 4K). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

8. Maxila, distribuição dos dentes externos da lacínia da maxila (F): (0) uma fileira (Fig. 

5A); (1) duas fileiras (Fig. 5B). L: 1; CI: 100; RI: 100.  

9. Lábio, relação de comprimento entre o lábio e a cabeça (F): (0) lábio mais curto que a 

cabeça (Fig. 5C); (1) lábio mais longo que a cabeça (Fig. 5D). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

10. Cibário, número de dentes posteriores (F): (0) mais de dois pares (Fig. 5E); (1) dois 

pares (Fig. 5F). L: 3; CI: 33; RI: 66. 

11. Cibário, tipo de inserção dos dentes posteriores (F): (0) não fundidos (Fig. 5G); (1) 

fundidos (Fig. 5H). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

12. Cibário, dentículos posicionados entre os dentes posteriores centrais (F): (0) ausente 

(Fig. 5E); (1) presente (Fig. 5H). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

13. Cibário, número de dentes posteriores com presença de dentículos (F): (0) ausente (Fig. 

5E); (1) presente, seis a oito dentes (Fig. 5H); (2) presente, quatro dentes (Fig. 5F). L: 2; 

CI: 100; RI: 100. 

Tórax (Figs. 5I-6A): 

14. Tórax, sensila ventro-cervical (MF): (0) presente (Fig. 5I); (1) ausente. L: 1; CI: 100; 

RI: 100. 

15. Tórax, esclerotinização no mesonoto (MF): (0) presente (Fig. 5J); (1) ausente (Fig. 5K). 
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L: 3; CI: 33; RI: 33. 

16. Tórax, região anterior do pronoto (MF): (0) sem projeção (Fig. 5K); (1) com projeção 

(Fig. 5L). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

17. Tórax, cerdas anepimerais (MF): (0) ausentes; (1) presentes (Fig. 6A). L: 1; CI: 100; RI: 

100. 

Terminália masculina (Figs. 6B-9E): 

18. Gonocoxito, comprimento/largura (M): (0) comprimento cerca de 3 vezes a largura 

mediana (Fig. 6B); (1) comprimento até 2,6 vezes a largura mediana (Fig. 6C). L: 2; CI: 

50; RI: 90. 

19. Gonocoxito, região mediana (M): (0) sem constrição (Fig. 6B); (1) com constrição (Fig. 

6C). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

20. Gonocoxito, inserção de uma cerda na região médio-basal da face interna (M): (0) 

ausente; (1) presente (Fig. 6C). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

21. Gonóstilo, comprimento (M): (0) equivalente à metade do comprimento do gonocoxito 

(Fig. 6D); (1) maior que metade do comprimento do gonocoxito (Fig. 6E). L: 1; CI: 100; 

RI: 100. 

22. Gonóstilo, largura da região basal em relação ao ápice (M): (0) estreita (Fig. 6F); (1) 

larga (Fig. 6G). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

23. Gonóstilo, forma da face interna da base (M): (0) base estreita, sem curvatura (Fig. 6F); 

(1) base larga, sem curvatura (Fig. 6H); (2) base larga, com curvatura (Fig. 6I). L: 2; CI: 

100; RI: 100. 

24. Gonóstilo, forma do ápice (M): (0) reto, mesmo sentido do eixo do gonóstilo (Fig. 6G); 

(1) curvado, sentido ascendente ao eixo do gonóstilo (Fig. 6H). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

25. Gonóstilo, número total de espinhos (M): (0) cinco (Fig. 7A); (1) quatro (Fig. 7B); (2) 

dois (Fig. 7C). L: 3; CI: 66; RI: 80. 

26. Gonóstilo, número de espinhos apicais (M): (0) dois (Fig. 7A); (1) um (Fig. 7D). L: 3; 

CI: 33; RI: 66. 

27. Gonóstilo, número de espinhos longos (M): (0) quatro (Fig. 7B); (1) dois (Fig. 7C); (2) 

cinco (Fig. 7A); (3) três (Fig. 7E); (4) um (Fig. 7D). L: 4; CI: 100; RI: 100. Otimização 

Deltran. 

28. Gonóstilo, cinco espinho no gonóstilo sem cerdas espiniforme (M): (0) ausente (Fig. 

7F); (1) quatro espinhos (Fig. 7D); (2) presente (Fig. 7A). L: 2; CI: 100; RI: 100.  

29. Gonóstilo, número de espinhos reduzidos no gonóstilo sem cerda espiniforme (M): (0) 

nenhum (7A); (1) um (Fig. 7E); (2) três (Fig. 7G). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

30. Gonóstilo, forma do espinho interno (M): (0) espiniforme longo (Fig. 7A); (1) ausente 
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(Fig.7C); (2) espiniforme curto (Fig. 7H); (3) cerdiforme (Fig. 7E); (4) espiniforme 

inconspícuo (Fig. 7G). L: 5; CI: 80; RI: 95. Otimização Deltran. 

31. Gonóstilo, condição dos espinhos externos (M): (0) longo (Fig. 7E); (1) ausente; (2) 

reduzido (Fig. 7G). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

32. Gonóstilo, angulosidade da curvatura do espinho apical (M): (0) ângulo maior que 90 

graus (Fig. 7E); (1) ângulo menor que 90 graus (Fig. 7G). L: 2; CI: 50; RI: 90. 

Otimização Acctran. 

33. Parâmero, disposição de cerdas foliáceas na margem apical (M): (0) ausente (Fig. 8A); 

(1) presente, vária linhas (Fig. 8B); (2) presente, uma linha marginal (Fig. 8C). L: 3; CI: 

66; RI: 91. 

34. Parâmero, inserção de agrupamento de cerdas na região interna do parâmero (M): (0) 

ausente; (1) presente (Fig. 8D). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

35. Parâmero, cerdas inseridas na região mediana da margem ventral (M): (0) pouco 

desenvolvida, curtas (Fig. 8B); (1) bem desenvolvida, longas (Fig. 8E). L: 1; CI: 100; 

RI: 100. 

36. Parâmero, número de apêndices (M): (0) simples, um apêndice (Fig. 8A); (1) dois 

apêndices (Fig. 8B); (2) três apêndices (Fig. 8F). L: 2; CI: 100; RI: 100. Otimização 

Acctran. 

37. Parâmero, posição da ramificação (M): (0) ausente (Fig. 8A); (1) presente, ventral (Fig. 

9H); (2) presente, apical (Fig. 8D); (3) presente, lateral (Fig. 8G). L: 4; CI: 75; RI: 95. 

38. Parâmero, sentido da ramificação (M): (0) sem ramificação; (1) mesmo sentido do 

parâmero (Fig. 8B); (2) sentido diagonal (Fig. 8C); (3) sentido ascendente (Fig. 8D). L: 

4; CI: 75; RI: 95.  

39. Parâmero, espessura das cerdas inseridas no ápice da ramificação ventral (M): (0) sem 

ramificação; (1) com ramificação, cerdas finas (Fig. 8B); (2) com ramificação, cerdas 

largas (Fig. 8F). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

40. Parâmero, origem da ramificação ventral (M): (0) Sem ramificação; (1) basal (Fig. 8F); 

(2) 1/3 apical (Fig. 8E). L: 3; CI: 66; RI: 92. Otimização Deltran. 

41. Parâmero, forma do ápice do parâmero sem ramificação (M): (0) digitiforme (Fig. 8B); 

(1) bifurcado (Fig. 8H); (2) curvo (Fig. 8I). L: 2; CI: 100; RI: 100. Otimização Deltran. 

42. Parâmero, forma do tubérculo com cerdas inseridas na região dorsal (M): (0) ausente; 

(1) presente, longo (Fig. 8F); (2) presente, curto (Fig. 8E). L: 2; CI: 100; RI: 100.  

43. Parâmero, expansão lateral (M): (0) ausente; (1) presente (Fig. 8D). L: 1; CI: 100; RI: 

100. 

44. Parâmero, ramificação articulada no parâmero com expansão lateral (M): (0) sem 
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expansão lateral; (1) presente (Fig. 8G); (2) ausente. L: 2; CI: 100; RI: 100. 

45. Parâmero, prolongamento médio-apical afilado e dilatação do ápice do parâmero com 

expansão lateral (M): (0) ausente; (1) presente (Fig. 8J). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

46. Duto ejaculador, fileira de dentes refringentes no ápice do duto (M): (0) ausente; (1) 

presente (Fig. 8K). L: 1; CI: 100; RI: 100. 

47. Duto ejaculador, textura (M): (0) liso (Fig. 8L); (1) semi-estriado (Fig. 8K); (2) estriado 

(Fig. 9A). L: 4; CI: 50; RI: 81. 

48. Edeago, forma (M): (0) triangular (Fig. 9B); (1) com concavidade na margem dorsal 

(Fig. 9C); (2) base larga, ápice longo e afilado (Fig. 9D). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

49. Lobo lateral, curvatura acentuada (M): (0) ausente (Fig. 9D); (1) presente (Fig. 9E). L: 

1; CI: 100; RI: 100. 

Genitália feminina: (Figs. 9F-K): 

50. Espermateca, forma dos anéis do corpo (F): (0) não imbricado (Fig. 9F); (1) 

parcialmente imbricado (Fig. 9G); (2) totalmente imbricado (Fig. 9H). L: 2; CI: 100; RI: 

100.  

51. Espermateca imbricada, anel apical com projeção lateral (F): (0) presente (Fig. 9I); (1) 

ausente (Fig. 9J). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

52. Espermateca, imbricamento no duto individual (F): (0) ausente (Fig. 9G); (1) presente, 

total (Fig. 9H); (2) presente, parcial (Fig. 9J). L: 2; CI: 100; RI: 100. 

53. Espermateca, relação entre o comprimento do duto individual e o corpo da espermateca 

(F): (0) sem imbricamento; (1) duto individual mais longo que o corpo da espermateca 

(Fig. 9K); (2) duto individual mais curto que o corpo da espermateca (Fig. 9J). L: 3; CI: 

66; RI: 94. 

54. Espermateca, imbricamento no duto comum (F): (0) ausente (Fig. 9J); (1) presente (Fig. 

9K). L: 2; CI: 50; RI: 92. 
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Figura 3: Caracteres da cabeça de Psychodopygus e grupo externo. A-C: Antena: papilas 

inseridas no antenômero III: A. Psathyromyia abunaensis (1[0]); B. Psychodopygus lloydi 

(1[1]); C. Psychodopygus lainsoni (1[2]); D-I: Segmentos do palpo: D. Evandromyia 

infraspinosa (2[0]); E. Bichromomyia flaviscutellata (2[1]); F. Psychodopygus squam. 

squamiventris (2[2]); G. Evandromyia infraspinosa (3[0]); H. Bichromomyia flaviscutellata 

(3[1]); I. Psychodopygus squam. squamiventris (3[2]). Parênteses e colchetes ([]) 

correspondem caráter e estados, respectivamente. 
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Figura 4: Caracteres de Psychodopygus e grupo externo. Palpos. A. Evandromyia 

infraspinosa (4[0]); B. Psychodopygus hirsutus (4[1]); C. Psychodopygus squam. 

squamiventris (4[2]); D. Ev. infraspinosa (5[0]); E. Bichromomyia flaviscutellata (5[1]); F. 

Psychodopygus hirsutus (5[2]); G. Ev. infraspinosa (6[0]); H. Psychodopygus paraensis 

(6[1]); I. Ev. infraspinosa (7[0]); J. Nyssomyia umbratilis (7[1]); K. Ps. paraensis (7[2]). 
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Figura 5: Caracteres de Psychodopygus e grupo externo. Vista ventral. A-B: Lacínia maxilar (fileiras 

de dentes externos, seta vermelha): A. Bichromomyia flaviscutellata (8[0]); B. Psychodopygus 

geniculatus (8[1]); Lábio C-D: C. Bi. flaviscutellata (9[0]); D. Psychodopygus wellcomei (9[1]); E-

H: Cibário, dentes posteriores: E. Nyssomyia umbratilis (10[0]; seta vermelha); (12[0], seta azul); 

(13[0]); F. Psychodopygus bispinosus (10[1]); (13[2]); G. Evandromyia infraspinosa (11[0]); H. 

Psychodopygus lloydi (11[1], seta vermelha); (12[1], seta azul); (13[1]); Vista lateral. I-L: Tórax: I. 

Sensilas ventro-cervicais (em detalhe). Lutzomyia longipalpis (14[0]); J-K: Mesonoto: J. 

Psychodopygus davisi (15[0]); K. Psychodopygus carrerai (15[1], seta vermelha) (16[0], seta preta); 

Pronoto: L. Psychodopygus bernalei (16[1]). 
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Figura 6: Caracteres de Psychodopygus e grupo externo. Vista lateral. Tórax: inserção de cerdas 

anepimerais: A. Psychodopygus chagasi (17[1]); Terminália: B-C: Gonocoxito: B. Psychodopygus 

carrerai (18[0], seta azul); (19[0], seta preta); C. Psychodopygus bernalei (18[1], seta azul); (19[1], 

seta preta); (20[1], seta vermelha); D-I: Gonóstilo: D. Lutzomyia longipalpis (21[0]); E. Ps. claustrei 

(21[1]); F. Ps. claustrei (22[0], seta vermelha); (23[0], seta azul); G. Ps. complexus (22[1], seta 

vermelha); (24[0], seta preta); H. Ps. geniculatus (23[1], seta azul); (24[1], seta preta); I. Ps. 

complexus (23[2], seta azul). 
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Figura 7: Caracteres da terminália de Psychodopygus e grupo externo. Vista lateral. Gonóstilo: A. 

Psychodopygus davisi (25[0], seta vermelha); (26[0], seta preta); (27[2], seta vermelha); (28[2], seta 

vermelha); (29[0], seta vermelha); (30[0], seta amarela); B. Nyssomyia umbratilis (25[1], seta 

vermelha); (27[0], seta vermelha); C. Ps. bispinosus (25[2], seta vermelha); (27[1]); (30[1]); D. Ps. 

lainsoni (26[1], seta preta); (27[4], seta preta); (28[1], seta vermelha); (31[1]);  E. Ps. recurvus 

(27[3], seta verde); (29[1], seta vermelha); (30[3], seta vermelha); (31[0], seta amarela); (32[0], seta 

preta); F. Pintomyia pacae (28[0], seta vermelha);  G. Ps. chagasi (29[2], seta vermelha);  (30[4], 

seta verde); (31[2], seta amarela); (32[1]), seta preta); H. Ps. francoisleponti (30[2]). 



25 
 

 

Figura 8: Caracteres da terminália de Psychodopygus e grupo externo. Vista lateral. 

Parâmero: A-J: A. Psychodopygus arthuri (33[0], seta vermelha); (36[0], seta azul); (37[0]); 

B. Ps. yucumensis (33[1], seta vermelha); (35[0], seta verde); (36[1], seta azul); (37[1] seta 

amarela); (38[1], seta preta); (39[1], seta rosa); (41[0]); C. Ps. hirsutus (33[2]); (38[2], seta 

vermelha); D. Ps. lainsoni (34[1], seta vermelha); (37[2], seta preta); (38[3]), seta preta); 

(43[1], seta azul); E. Ps. nicaraguensis (35[1]), seta verde); (40[2], seta preta); (42[2], seta 

preta); F. Ps. llanosmartinsi (36[2], seta azul); (39[2], seta rosa); (40[1], seta vermelha); 

(42[1], seta preta); G. Ps. wellcomei (37[3]), seta amarela); (44[1], seta azul); H.  

Evandromyia infraspinosa (41[1]); I. Ps. geniculatus (41[2]); J. Ps. squam. squamiventris 

(45[1], seta vermelha); K-L: Dutos ejaculadores. K. Ps. squam. squamiventris (46[1], seta 

vermelha); (47[1], seta preta); L. Ps. ayrozai (47[0]). 
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Figura 9: Caracteres da terminália e espermatecas de Psychodopygus e grupo externo. Vista 

lateral. Duto ejaculador. A. Evandromyia infraspinosa (47[2]); B-D. Edeagos.  B. Psathyromyia 

abunaensis (48[0]); C.  Ps. davisi (48[1]); D. Ps. corossoniensis (48[2], seta vermelha); (49[0], 

seta azul); E. Ps. bernalei (49[1]); F-O: Espermatecas: Vista ventral. F. Lutzomyia longipalpis 

(50[0]); G. Ny. umbratilis (50[1], seta vermelha); (52[0]), seta branca); H. Ps. bispinosus (50[2], 

seta vermelha); (52[1]), seta branca); I. Ps. lloydi (51[0], seta vermelha); (53[2], seta azul); J. 

Ps. chagasi (51[1], seta vermelha); (52[2]), seta branca; (54[0], seta azul); K. Ps. geniculatus 

(53[1], seta azul); (54[1], seta azul. Foto: Silva, T. R.R. (Ny. umbratilis). 
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Tabela 1: Matriz de caracteres de Psychodopygus (1-19). 

Táxon 
Caracteres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lu. longipalpis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pi. pacae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ev. infraspinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pa. abunaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Bi. flaviscutellata 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ny. umbratilis 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ps. matosi 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ps. arthuri 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ps. lloydi 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ps. bispinosus 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. amazonensis 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. claustrei 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. davisi 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. panamensis 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. carrerai 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ps. thula 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ps. llanosmartinsi 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. recurvus 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. paraensis 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. joliveti 2 ? 1 ? ? 1 2 ? ? 1 0 ? ? 1 0 0 0 1 0 

Ps. yucumensis 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. nocticolus 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. ayrozai 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. hirsutus 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. nicaraguensis 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. corossoniensis 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. francoisleponti 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. geniculatus 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ps. lainsoni 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 

Ps. leonidasdeanei 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. killicki 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. complexus 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. wellcomei 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. squam. maripaensis 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. squam. squamiventris 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. chagasi 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 

Ps. bernalei 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 

Ps. fairtigi 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 
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Tabela 2 (Cont.): Matriz de caracteres de Psychodopygus (20-38). 

Táxon 
Caracteres 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Lu. longipalpis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pi. pacae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ev. infraspinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pa. abunaensis 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bi. flaviscutellata 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ny. umbratilis 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ps. matosi 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ps. arthuri 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ps. lloydi 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ps. bispinosus 0 1 0 0 0 2 0 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ps. amazonensis 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. claustrei 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. davisi 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. panamensis 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. carrerai 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. thula 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. llanosmartinsi 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 

Ps. recurvus 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 2 1 1 

Ps. paraensis 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. joliveti 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. yucumensis 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. nocticolus 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. ayrozai 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

Ps. hirsutus 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 2 0 1 1 1 2 

Ps. nicaraguensis 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 0 2 0 1 1 1 2 

Ps. corossoniensis 0 1 1 1 0 1 1 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Ps. francoisleponti 0 1 1 1 0 1 1 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Ps. geniculatus 0 1 1 1 0 1 1 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Ps. lainsoni 1 1 1 1 0 1 1 4 1 2 4 2 0 0 1 0 1 2 3 

Ps. leonidasdeanei 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 2 3 

Ps. killicki ? 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 2 3 

Ps. complexus 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 3 3 

Ps. wellcomei 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 3 3 

Ps. squam. maripaensis 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 

Ps. squam. 

squamiventris 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 

Ps. chagasi 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 2 3 

Ps. bernalei 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 2 3 

Ps. fairtigi 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 0 1 0 1 2 3 
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Tabela 3: Matriz de caracteres de Psychodopygus (39-54). 

Táxon 
Caracteres 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Lu. longipalpis 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Pi. pacae 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 

Ev. infraspinosa 0 0 1 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 0 0 

Pa. abunaensis 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Bi. flaviscutellata 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 

Ny. umbratilis 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 

Ps. matosi 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 1 1 

Ps. arthuri 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 2 1 

Ps. lloydi 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 2 1 

Ps. bispinosus 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 2 0 1 2 1 

Ps. amazonensis 1 1 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. claustrei 1 1 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. davisi 1 1 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. panamensis 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. carrerai 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. thula 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. llanosmartinsi 2 1 - 1 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. recurvus 2 2 - 1 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. paraensis 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. joliveti 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 ? ? ? ? 1 

Ps. yucumensis 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. nocticolus 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. ayrozai 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. hirsutus 1 2 - 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. nicaraguensis 1 2 - 2 0 0 - 0 0 1 0 2 1 1 2 1 

Ps. corossoniensis 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 2 1 1 1 1 

Ps. francoisleponti 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 2 1 1 1 1 

Ps. geniculatus 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 2 1 1 1 1 

Ps. lainsoni 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 

Ps. leonidasdeanei 0 0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 

Ps. killicki 0 0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. complexus 0 0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. wellcomei 0 0 - 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. squam. maripaensis 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. squam. 

squamiventris 0 0 - 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. chagasi 0 0 - 0 1 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. bernalei 0 0 - 0 1 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 

Ps. fairtigi 0 0 - 0 1 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 
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Relações filogenéticas de Psychodopygus 

A análise de busca heurística dos caracteres com pesos iguais resultou em uma 

árvore mais parcimoniosa com L= 112; IC= 78 e IR=95 (Fig. 10). 

Galati (1995) testou a monofilia do gênero Psychodopygus e reconheceu as espécies 

do gênero como um agrupamento natural. A monofilia deste gênero é bem suportada uma 

vez que a busca heurística resultou em sete sinapomorfias (Fig. 10) e reforçadas pelo valor 

de Bremer 6 (Fig. 11). As sinapomorfias para o gênero são: antenômero III com duas ou 

mais papilas (1[1]) (Fig. 3B); palpômero III mais longo que IV+V (4[1]) (Figs. 4B-C); 

palpômero IV com comprimento equivalente a metade do II (6[1]) (Fig. 4H); fórmula palpal 

1.4.5.2.3 (7[2]) (Fig. 4K); espermateca com os anéis do corpo totalmente imbricados (50[2]) 

(Fig. 9H); dutos individuais da espermateca imbricados (52[1]) (Fig. 9H); duto comum da 

espermateca com imbricamento (54[1]) (Fig. 9J). 

Sinapomorfias do gênero Psychodopygus 

A maioria das espécies de flebotomíneos apresenta apenas uma papila no 

antenômero III (1[0]); segundo Galati (1990), no gênero Brumptomyia podem estar 

presentes duas papilas, uma condição considerada plesiomórfica, enquanto a perda de uma 

dessas papilas representaria uma apomorfia. Nas espécies do grupo externo foi observada 

apenas uma papila e em Psychodopygus esse número aumenta para duas ou mais papilas 

(1[1]) (Figs. 3B-C). Nesse caso, o aumento no número de papilas parece ser uma reversão 

em Psychodopygus, enquanto que a perda de uma papila seria uma apomorfia para o grupo 

externo. Há duas hipóteses para o aumento do número de papilas nas espécies de 

Psychodopygus: 1) a condição plesiomórfica seria mais de duas papilas inseridas no 

antenômero III (1[1]), encontradas nas espécies Psychodopygus matosi (Barretto & Zago, 

1956), Psychodopygus arthuri (Fonseca, 1936), Psychodopygus lloydi (Antunes, 1937) e 

Psychodopygus bispinosus (Fairchild & Hertig, 1951) e compartilhada com Psychodopygus 

amazonensis (Root, 1934) e Psychodopygus panamensis (Shannon, 1926), com redução no 

número de papilas para duas, nas demais espécies do gênero (1[2]); 2) nas espécies de 

Psychodopygus o número de papilas teve surgimento independente, uma vez que as espécies 

mais basais possuem um número maior de papilas, enquanto que as demais espécies 

apresentam um número menor. 
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Figura 10: Cladograma resultante da análise filogenética  das espécies do gênero Psychodopygus. Barra lateral delimitando as espécies de 

Psychodopygus e nominação dos clados. L: 112; IC: 78 e IR: 95.  
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Figura 11: Cladograma obtido na análise filogenética com valores do suporte de Bremer inseridos nos ramos. 
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Nas espécies da subtribo Psychodopygina, os palpômeros IV e V sofreram uma 

redução de tamanho, sendo que a redução máxima no comprimento dos palpos ocorreu em 

Psychodopygus, condição apomórfica para o gênero (Figs. 4B-C). Segundo Galati (1990), a 

condição plesiomórfica para o caráter está presente em Sergentomyia que apresenta uma 

fórmula palpal 1.2.3.4.5. Ainda, de acordo com Galati (1990), a redução do comprimento 

dos palpômeros teve início com a redução do comprimento do palpômero IV e o aumento 

do III, seguida pelo aumento do II e continuação da redução do IV; o palpômero V que era 

maior que a soma do III+IV, reduziu a ponto da soma dos palpômeros IV+V se tornar 

menor ou equivalente ao III (4[1;2]), a maior redução dos palpômeros ocorreu em 

Psychodopygus que apresentam fórmula palpal 1.4.5.2.3 (7[2]) (Fig. 4K). Nos grupo externo 

a fórmula pode ser 1.3.4.2.5 (7[0]), sendo o comprimento do palpômero IV equivalente ao 

comprimento do palpômero II e o palpômero V muito longo (condição presente nas espécies 

Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), Pintomyia pacae (Floch & Abonnenc, 1943), 

Evandromyia infraspinosa (Mangabeira, 1941), Psathyromyia abunaensis (Martins, Falcão 

& Silva, 1965)); nas demais espécies do grupo externo (Bichromoyia flaviscutellata 

(Mangabeira, 1942) e Nyssomyia umbratilis (Ward & Fraiha, 1977)) a fórmula palpal é 

1.3.5.2.4 (7[1]) e o palpômero III é menor que a somatória dos palpos IV e V ((4[0]). 

As espermatecas dos flebotomíneos podem ser vesiculosas, sem formação de anéis, 

ou com corpo segmentado, formando anéis simples em alguns grupos, sendo esta a condição 

plesiomórfica, ou tornam-se imbricadas (Galati 1990) condição apomórfica. O surgimento 

do imbricamento nas espermatecas e nos dutos individuais é uma apomorfia das espécies de 

Psychodopygus. O imbricamento da espermateca de Psychodopygus tem sido sugerido 

como o grau máximo de anelamento das espermatecas para os flebotomíneos americanos 

(Theodor 1965; Alexander 1999), e parece ter originado de um ancestral com espermateca 

membranosa que foi sofrendo uma segmentação apical irregular e depois regular que 

originou os anéis (Fig. 12). 

O processo de esclerotinização dos anéis da espermateca nas espécies do grupo 

externo se torna mais regular e evidente em Bi. flaviscutellata e Ny. umbratilis (Fig. 9G), 

espécies nas quais se pode observar o início do imbricamento dos anéis basais da 

espermateca, e que estende-se em todos os anéis nas espécies de Psychodopygus (Figs. 9H; 

I; J; K). Além disso, os anéis de Bi. flaviscutellata e Ny. umbratilis são densos, portanto, os 

imbricamentos dos anéis são melhores visualizados quando a espermateca se encontra 
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curvada, enquanto que em Psychodopygus os anéis são translúcidos, possibilitando a 

visualização interna da sobreposição dos anéis. 

Figura: 12. Origem hipotética do imbricamento da espermateca das espécies dos flebotomíneos, 

modificado de Theodor (1965), com duas possíveis direções de evolução nas formas das 

espermatecas de flebotomíneos. 1. A-G: A partir de uma espermateca com tubo membranoso, a parte 

apical do tubo torna-se bastante esclerotizado e com estreitamento dos dutos. 2. H-K: Inicia-se no 

tubo membranoso um processo de segmentação transversal irregular e regular originando os anéis da 

espermateca. J: espermateca imbricada. 

Segundo Theodor (1965), a condição plesiomórfica dos dutos individuais da 

espermateca é encontrada nas espécies do grupo externo, Lu. longipalpis, Pi. pacae, Ev. 

infraspinosa e Pa. abunaensis, as quais têm os dutos membranosos e lisos; em Bi. 

flaviscutellata, observa-se a formação de uma suave rugosidade em toda extensão dos dutos 

individuais, tornando-se mais forte e evidente em Ny. umbratilis (Fig. 9G); em 

Psychodopygus ocorre a condição apomórfica com os dutos individuais da espermateca 

imbricados (Figs. 9H; I; K). A esclerotinização dos dutos individuais parece ter iniciado na 

base do corpo da espermateca e estende-se para a região apical e posteriormente até a base 

do duto comum (Galati 1990), em Ps. leonidasdeanei o imbricamento é mais acentuado que 

a demais espécies de Psychodopygus e praticamente todo duto comum é imbricado. Nas 

espécies Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus, e nos clados panamensis e 

guyanensis, os dutos individuais apresentam-se totalmente imbricados, enquanto que nas 

espécies do clado squamiventris, ocorre uma redução do imbricamento na área basal dos 

dutos, tornando-os parcialmente imbricados (Fig. 9J). 
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Alexander (1999) considerou o imbricamento parcial do duto comum como a forma 

mais primitiva dentre as espécies de Psychodopygus, enquanto que o imbricamento total do 

duto comum que ocorre em Ps. leonidasdeanei é tratado como um apomorfia. De acordo 

com os resultados do presente trabalho, o imbricamento do duto comum ocorre de forma 

distinta na maioria das espécies de Psychodopygus: pode ser parcial, ocorrendo apenas na 

área apical do duto comum como observado em Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi Ps. 

lainsoni (em Ps. bispinosus essa área alcança quase toda extensão do duto comum) e nos 

clados panamensis e guyanensis; já nas espécies do clado squamiventris (exceto Ps. 

leonidasdeanei), há perda do imbricamento, o que é aqui considerado uma reversão (Fig. 

9J). 

Outro caráter compartilhado pela maioria das espécies de Psychodopygus é o número 

de dentes posteriores no cibário. O cibário constitui a cavidade bucal e se encontra unido 

com o labro e a hipofaringe na extremidade anterior e a faringe na extremidade posterior 

(Galati 1990). Quando a fileira de dentes está inserida no sentido da largura do cibário, entre 

os escleritos laterais, esses dentes são chamados de dentes horizontais ou posteriores, 

enquanto que os dentes inseridos na cavidade anterior do cibário e no mesmo sentido do 

comprimento do cibário, são chamados de dentes verticais ou anteriores. Segundo Galati 

(1990), os dentes posteriores na condição plesiomórfica são caracterizados por apresentarem 

dois pares de dentes, condição mantida nas espécies de flebotomíneos americanos, porém, 

em alguns grupos ocorreu o aumento do número de dentes posteriores. De acordo com os 

resultados do presente trabalho, a maioria das espécies do grupo externo possui mais de dois 

pares de dentes posteriores, exceto Pi. pacae e Ev. infraspinosa que compartilham a 

condição de dois pares de dentes com a maioria das espécies de Psychodopygus (10[1]) 

(Figs. 5G, F e H), no entanto, esses dentes diferem das espécie de Psychodopygus porque 

estão fundidos na base da inserção (11[1]) (Fig. 5H). Somente em duas espécies de 

Psychodopygus, Ps. arthuri e Ps. lloydi, o número de dentes aumentou para três a quatro 

pares (13[1]) (Fig. 5H), o que parece ser um caso de surgimento independente. Uma outra 

modificação ocorrida nos dentes posteriores do cibário nas espécies de Psychodopygus foi a 

inserção de dois dentículos entre os dentes centrais (12[1]) (Figs. 5E e H), exceto Ps. 

matosi, na qual esse caráter está ausente. A condição plesiomórfica observada nas espécies 

do grupo externo é a ausência de modificação entre os dentes posteriores centrais do cibário, 

nas espécies de Psychodopygus, a condição apomórfica é a inserção de dois dentículos, 
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entretanto em Ps. ayrozai e Ps. paraensis, esses dentículos modificaram para um 

agrupamento de vários dentículos entre os dentes centrais (Figs. 23D-E). 

Espécies basais 

Com base nos resultados apresentados no cladograma, as espécies mais basais de 

Psychodopygus, Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus, não constituíram um 

grupo monofilético. Dentre as demais espécies, foram formados quatro clados: davisi, 

panamensis, guyanensis e squamiventris, os quais foram nominados com nome das séries de 

espécies já consagradas, e Ps. lainsoni que ficou como grupo-irmão do clado squamiventris. 

Psychodopygus matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus, além de compartilhar 

caracteres com as espécies do grupo externo, compartilham também com as espécies do 

grupo interno como foi discutido na monofilia de Psychodopygus. Além dos caracteres já 

mencionados para o gênero, possuem ainda o palpômero III 1,6 vezes mais longo que a 

soma de IV+V (4[1]) (Fig. 4B) o qual é compartilhado com a espécie Ps. lainsoni e as 

espécies dos clados davisi, panamensis e guyanensis. 

A forma do ápice do parâmero digitiforme (41[0]) (Fig. 8B) é compartilhado nas 

espécies em Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus com as espécies do grupo 

externo, uma condição plesiomórfica. Nas outras espécies de Psychodopygus o parâmero se 

modifica começando a apresentar formas complexas e variadas em relação a forma 

digitiforme do ápice (Figs. 8B, D, H, I). 

A projeção lateral do anel apical da espermateca (51[0]) (Fig. 9I) em Ps. matosi, Ps. 

arthuri e Ps. lloydi e em Ps. bispinosus é um estado de caráter exclusivo dessas espécies e 

parece ter se originado de uma redução do tamanho do anel apical das espécies dos gêneros 

Bichromomyia e Nyssomyia, uma vez que estas espécies apresentam um anel apical muito 

grande em relação ao anel pré-apical (Fig. 9G). A projeção lateral é maior em Ps. matosi, 

Ps. arthuri e Ps. lloydi e reduzida em Ps. bispinosus (Figs. 10H-I), nas demais espécies essa 

condição desaparece. 

O clado formado por Ps. arthuri com as outras espécies de Psychodopygus é 

suportado por três sinapomorfias (valor de Bremer igual a 1): cibário com dentículos 

inseridos entre os dentes posteriores (12[1]) (Fig. 6L); presença de dois pares ou mais de 

dentes posteriores (13[1]) e comprimento dos dutos individuais menor que o corpo da 

espermateca (53[1]) (Fig. 9K). Os dentes posteriores do cibário em Psychodopygus arthuri 

modificaram-se com o aparecimento de dentículos inseridos entre os dentes posteriores 
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centrais, condição apomórfica, tal estado manteve-se nas demais espécies de 

Psychodopygus, exceto Ps. matosi que conservou a condição plesiomófica para este caráter. 

Psychodopygus arthuri e Ps. lloydi possuem mais de dois pares de dentes posteriores, 

enquanto que as demais espécies de Psychodopygus possuem dois pares. O comprimento 

dos dutos individuais menor que o corpo da espermateca é um caráter apomórfico 

compartilhado entre Ps. arthuri, Ps. lloydi, Ps. bispinosus, clados davisi e panamensis. 

O clado formado por Ps. lloydi (Ps. bispinosus ((davisi, panamensis) (guyanensis 

(Ps. lainsoni, squamiventris)))), é suportado por  uma sinapomorfia (valor de Bremer igual a 

1): gonóstilo com comprimento mais longo que a metade do comprimento do gonocoxito 

(22[1]) (Fig. 6G). 

O clado Psychodopygus bispinosus+ é suportado por uma sinapomorfia (valor de 

Bremer igual a 1): cibário com dois pares de dentes posteriores com inserção de dentículos 

entre os dentes centrais (13[2]) (Fig. 5F). Esse caráter é compartilhado por Psychodopygus 

bispinosus e as demais espécies de Psychodopygus, exceto para Psychodopygus arthuri e 

Ps. lloydi.  

Clado davisi + panamensis + guyanensis + Ps. lainsoni + squamiventris 

A monofilia deste clado é suportada por duas sinapomorfias (valor de Bremer igual a 

2): parâmero com dois apêndices (36[1]) (Fig. 8B) e anel apical da espermateca sem 

projeção lateral (51[1]) (Fig. 9J). A presença do parâmero com mais de um apêndice é uma 

apomorfia e dois apêndices no parâmero (lobo principal cerdoso e uma ramificação ventral) 

está presente quase todas as espécies deste clado, exceto em Ps. recurvus e Ps. 

llanosmartinsi que modificaram-se ainda mais, pois, além dos dois apêndices citados 

anteriormente, possuem um outro dorsal. 

 O caráter compartilhado entre os quatro clados mais derivados é a o anel apical da 

espermateca sem projeção lateral (51[1]) (Fig. 9J). A hipótese mais parcimoniosa de 

surgimento da projeção lateral do anel apical da espermateca (51[0]) (Fig. 9I) está ligada à 

redução do tamanho do anel apical presente no grupo externo (Bichromomyia e Nyssomyia), 

que é muito grande em relação ao anel pré-apical (Fig. 9G). A projeção lateral é maior em 

Ps. matosi, Ps. arthuri e Ps. lloydi e reduzida em Ps. bispinosus (Figs. 9H-I), e desaparece 

nas demais espécies. 

Neste clado há ainda a presença de duas papilas no antenômero III (1[2]) (Fig. 3C) 

que é uma homoplasia, exceto para as espécies Ps. amazonensis e Ps. panamensis. No que 
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refere ao número de papilas presentes no antenômero III, as espécies do grupo externo 

possuem apenas uma papila (1[0]) e esse número aumenta para três ou quatro (1[1]) no 

ancestral de Psychodopygus. O número de papilas reduz para dois (1[2]) no ancestral dos 

clados panamensis, guyanensis, Ps. lainsoni e squamiventris. Em Ps. amazonensis e Ps. 

panamensis, ocorre reversão para o estado observado no ancestral de Psychodopygus. 

Clado davisi + panamensis 

Este clado está definido por cinco sinapomorfias (valor de suporte de Bremer igual a 

4): parâmero com várias linhas de cerdas foliáceas na margem apical (33[1]) (Figs. 8B, C); 

parâmero com ramificação ventral e em  mesmo sentido do parâmero (37 [1]) (Figs. 8B, C) 

e (38[1]); ápice da ramificação com cerdas (39[1]); edeago com concavidade na margem 

dorsal (48[1]) (Fig. 9C).  

Cerdas foliáceas no ápice do parâmero (33[1]) (Figs. 8B-C), ramificação ventral e 

cerdas no ápice da ramificação, caracteres presentes no clado davisi + panamensis, são 

novidades evolutivas, considerando que a forma plesiomórfica é a presença de cerdas finas e 

curtas por comparação com grupo externo.  

A forma do edeago com concavidade na margem dorsal (48[1]) (Fig. 9C) é uma 

apomorfia compartilhada pelas espécies dos clados davisi e panamensis. Segundo Galati 

(1990), o edeago nos flebotomíneos geralmente é cônico ou triangular, que é considerado o 

estado plesiomórfico do caráter. 

Clado davisi 

Composto por (Ps. amazonensis (Ps. claustrei, Ps. davisi)), este clado é suportado 

pelos seguintes caracteres (valor de Bremer igual 3): gonóstilo com cinco espinhos longos 

(27[2]) (Fig. 7A), e sem cerda espiniforme (28[1]) (Fig. 7D). Neste clado também há o 

compartilhamento de quatro homoplasias: cinco espinhos no gonóstilo (25[0]) (Fig. 7A); 

dois espinhos apicais no gonóstilo (26[0]) (Fig. 7A); espinho interno do gonóstilo 

espiniforme longo (30[0]) (Fig. 7A) e ramificação basal (40[1]) (Fig. 8F). A condição 

plesiomórfica para as espécies de flebotomíneos é gonóstilo com cinco espinhos (Theodor 

1965; Alexander 1999; Galati 2003b). Está presente no clado davisi, sendo compartilhada 

com Lu. longipalpis, Pi. pacae e Ev. infraspinosa. Porém, no grupo externo são cinco 

espinhos sendo que o segundo apical é reduzido a uma cerda espiniforme pré-apical. A 

presença de dois espinhos apicais, sendo um pré-apical, ocorre nas espécies com cinco 
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espinhos, exceto em Ps. bispinosus porém o número de espinhos é reduzido a apenas dois 

no gonóstilo (25[2]), uma condição autapomórfica para esta espécie. A ramificação basal, 

caráter compartilhado com Ps. llanosmartinsi, é um estado homoplásico mas no clado davisi 

essa ramificação é longa com cerdas finas e curtas, enquanto que em Ps. llanosmartinsi, ela 

é curta com cerdas largas e longas. 

Clado panamensis 

Constituído por (Ps. panamensis ((Ps. llanosmartinsi, Ps. recurvus) Ps. ayrozai, Ps. 

joliveti (Ps. carrerai, Ps. thula) (Ps. hirsutus, Ps. nicaraguensis) Ps. nocticolus, Ps. 

paraensis, Ps. yucumensis)). 

A monofilia deste clado é suportada por três sinapomorfias (valor de Bremer igual a 

1). Este clado é composto por espécies muito similares, o que dificultou a obtenção de 

caracteres sinapomórficos que elucidasse a relações entre as espécies, o que pode ser visto 

pelas inúmeras politomias resultantes. 

As sinapomorfias deste clados são: gonóstilo com três espinhos desenvolvidos 

(27[3]) (Fig. 7E); gonóstilo com um espinho reduzido (29[1]) (Fig. 7E); ramificação ventral 

originada no 1/3 apical (40[2]) (Fig. 8E). 

Ter cinco espinhos desenvolvidos é condição plesiomórfica para os flebotomíneos, a 

redução do número de espinhos para quatro é uma apomorfia. As espécies do clado 

panamensis possuem quatro espinhos no gonóstilo, com três espinhos desenvolvidos sendo 

o espinho interno reduzido a um espinho cerdiforme pouco perceptível (30[3]) (Fig. 7E), 

exceto em Ps. panamensis que possui o espinho interno com apecto espiniforme curto 

(30[2]) (Fig. 7H). 

Psychodopygus llanosmartinsi e Ps. recurvus estão unidos por três sinapomorfias: 

presença de três apêndices no parâmero (36[2]) (Fig. 8F), que são o lobo principal, a 

ramificação ventral e o processo dorsal; ramificação ventral do parâmero com inserção de 

cerdas largas e longas (39[2]) (Fig. 8F) e inserção de cerdas em um processo longo na 

região dorsal do parâmero (42[1]) (Fig. 8F). 

Psychodopygus carrerai forma um clado com Ps. thula unidos pela não 

esclerotinização no mesonoto (15[1]) (Fig. 5K), caráter apomórfico e homoplásico pois está 

presente também em Ps. lainsoni. As demais espécies de Psychodopygus e do grupo externo 

possuem o mesonoto com diferentes graus de esclerotinização, mas são sempre 

esclerotinizadas. Este caráter parece ter surgido de forma independente nas espécies, 
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considerando a variação do grau de esclerotinização existentes entre elas e a irregularidade 

de distribuição entre as espécies. 

O clado formado pelas espécies Ps. hirsutus e Ps. nicaraguensis é suportado por três 

sinapomorfias: inserção marginal de uma fileira de cerdas foliáceas (33[1]) (Fig. 8B), as 

quais nas outras espécies desse clado podem estar inseridas em duas ou mais fileiras; cerdas 

longas inseridas na região ventral do parâmero (35[1]) (Fig. 8E) e ramificação ventral do 

parâmero em sentido diagonal ascendente (38[2]) (Fig. 8C). Nas demais espécies do clado 

panamensis, essa ramificação tem o mesmo sentido do parâmero (38[1]) (Fig. 8B). 

Clado guyanensis + Ps. lainsoni + squamiventris 

Além do clado panamensis, um clado maior foi formado por guyanensis, clado mais 

basal neste nível de universalidade, e Ps. lainsoni + clado squamiventris. Esse clado é 

sustentado por seis sinapomorfias, tendo como valor de suporte de Bremer 4. As 

sinapomorfias para este clado são: base do gonóstilo mais largo que o ápice (22[1]) (Figs. 

6G, H, I); gonóstilo com a face interna da base larga sem curvatura (23[1]) (Fig. 6H); 

gonóstilo com um espinho desenvolvido (27[4]) (Fig. 7D); gonóstilo com três espinhos 

reduzidos (29[2]) (Fig. 7G); espinhos externos reduzidos (31[2]) (Fig. 7G); e espinho apical 

com ângulo menor que 90º (32[1]) (Fig. 7G), além de uma homoplasia: comprimento dos 

dutos individuais mais longo que o corpo da espermateca (53[1]) (Fig. 9K). 

Nas espécies do grupo externo o gonóstilo é alongado e estreito, com largura 

semelhante em toda sua extensão, geralmente, com a base mais estreita que o ápice (22[0]) 

(Fig. 6G), caráter compartilhado com Ps. matosi, Ps. lloydi, Ps. arthuri e Ps. bispinosus, 

clados davisi e panamensis. A partir das espécies do clado guyanensis, o gonóstilo sofre 

modificações na base, tornando-se intumecido ou alargado na região dorsal nas espécies do 

clado guyanensis e squamiventris, enquanto que Ps. lainsoni apresenta a base alargada, sem 

sofrer intumecimento, ainda, Ps. lainsoni apresenta o gónóstilo totalmente curvo (Fig. 7D). 

A base interna do gonóstilo não possui curvatura (23[1]), no clado guyanensis bem como 

em Ps. lainsoni. No clado squamiventris a face interna da base sofre uma pequena curvatura 

(23[2]) (Fig. 6I). Os espinhos externos e o interno sofrem uma redução em comprimento e 

espessura, permanecendo apenas o espinho apical longo (27[4]) (Fig. 7D). No clado 

panamensis apenas o espinho interno é reduzido (30[3]) (Fig. 7E), enquanto que no grupo 

externo e nas espécies Ps. matosi, Ps. lloydi, Ps. arthuri, este espinho é longo (30[0]) (Fig. 

7A), estado de caráter plesiomórfico. Assim, a maior redução em relação ao número de 



41 
 

espinhos entre os flebotomíneos ocorre no clado (guyanensis (Ps. lainsoni (squamiventris))) 

como condição apomórfica (29[2]) (Fig. 7G). 

Nas espécies do grupo externo, em Ps. matosi, Ps. lloydi, Ps. arthuri e Ps. bispinosus 

e no clado panamensis, o espinho apical apresenta uma curvatura com um ângulo maior que 

90º (32[0]) (Fig. 7E), sendo que nas espécies do clado guyanensis e squamiventris esse 

ângulo é menor que 90º (32[1]) (Fig. 7G). Em Ps. lainsoni o espinho possui uma suave 

curvatura, o que leva a supor uma reversão para esta espécie (Fig. 7D). 

No ancestral de Ps. arthuri+, o comprimento dos dutos individuais é menor que o 

comprimento do corpo da espermateca (53[2]), enquanto que no clado (guyanensis (Ps. 

lainsoni (squamiventris))) esse comprimento é maior (53[1]). Portanto, o estado presente no 

clado guyanensis+ é uma reversão, que está sendo considerada uma novidade evolutiva para 

este ramo. Por outro lado, pode se observar que este estado de caráter aparece de forma 

intermitente no grupo externo, sugerindo a hipótese de que o comprimento do duto 

individual maior que o corpo da espermateca possa ter surgido de forma independente várias 

vezes. 

Clado guyanensis 

O clado (Ps. francoisleponti, Ps.corossoniensis, Ps. geniculatus) é grupo-irmão de 

(Ps. lainsoni (squamiventris)). Este ramo é sustentado (suporte de Bremer igual a 1) por 

duas sinapomorfias: ápice do parâmero curvo (41[2]) (Fig. 8I) e edeago com base larga, 

ápice afilado e longo (48[2]) (Fig. 9D). 

O parâmero sem ramificação e com ápice com aspecto digitiforme é um estado de 

caráter plesiomórfico encontrado no grupo externo, o estado apomórfico encontrado no 

clado guyanensis (41[2]) (Fig. 8I), no qual é observado o parâmero sem ramificação, o ápice 

do parâmero fica mais alongado, estreitando-se e sofrendo uma curvatura ascendente 

aproximadamente na metade apical. O edeago sofre um alongamento do ápice, em relação à 

série panamensis (48[1]) (Fig. 9C), formando uma suave sinuosidade dorsal e ventral mais 

homogênea nas espécies desse clado (48[2]) (Fig. 9D). Em (Ps. lainsoni (squamiventris)) 

essa sinuosidade se reduz à forma triangular que é a condição plesiomórfica. 

Psychodopygus lainsoni + squamiventris 

A relação de grupo-irmão entre Ps. lainsoni e o clado squamiventris é bem suportada 

(valor de suporte de Bremer 9) por oito sinapomorfias: comprimento do lábio mais longo 
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que o comprimento da cabeça (9[1]) (Fig. 5D); gonocoxito com inserção de uma cerda na 

região médio-basal da face interna (20[1]) (Fig. 6C); espinho interno do gonóstilo 

inconspícuo (30[4]) (Fig. 7G); inserção de agrupamento de cerdas na região interna do 

parâmero (34[1]) (Fig. 8D); ramificação apical no parâmero (37[2]) (Fig. 8D); ramificação 

do parâmero em sentido ascendente (38[3]) (Fig. 8D); parâmero com expansão lateral 

(43[1]) (Figs. 8D); ramificação articulada no parâmero (44[1]) (Fig. 8G); . Ainda 

compartilha as seguintes homoplasias com o clado squamiventris: palpômero II 2,3 vezes 

mais longo que o palpômero V (2[2]) (Fig. 3F); gonocoxito largo, sendo 2 vezes mais longo 

que largo (18[1]) (Fig. 6C); duto ejaculador com textura semi-estriada (47[1]) (Fig. 9A). 

O caráter lábio mais curto que o comprimento da cabeça (9[0]) (Fig. 5C), presente 

no grupo externo e permanecendo nas demais espécies de Psychodopygus é uma condição 

plesiomórfica, e o aumento no comprimento do lábio em Ps. lainsoni e clado squamiventris 

é a novidade evolutiva (Fig. 5D). Da mesma forma, a redução dos três espinhos externos e 

interno do gonóstilo ocorrida no ancestral de (guyanensis (Ps. lainsoni, squamiventris), é 

maior em Ps. lainsoni e squamiventris do que no clado guyanensis. Em Ps. lainsoni, a 

redução no tamanho e na espessura é maior que nas espécies do clado squamiventris, 

sugerindo que nesta espécie a diminuição nos espinhos ocorreu de forma independente. 

Várias espécies de flebotomíneos possuem inserções de cerdas na margem ou em 

uma área esclerotinizada na região ventral do gonocoxito, que está presente em Lu. 

longipalpis, Pi. pacae e Pa. abunaensis. Em Psychodopygus ocorre uma cerda no 

gonocoxito em Ps. lainsoni e nas espécies do clado squamiventris, nad demais espécies esse 

caráter é ausente. A presença desta cerda no gonocoxito poderia ser uma reversão, 

entretanto, a redução no número de cerdas e mudança de posição de inserção da cerda 

ocorrida no gonocoxito, indo da margem ventral para a face interna deste sugere que esse 

caráter é uma apomorfia para Ps. lainsoni e o clado squamiventris. Em Ps. bispinosus esse 

caráter foi observado, mas são duas cerdas inseridas no gonocoxito, condição autopomórfica 

para a espécie.  

O parâmero sofreu várias modificações em relação ao grupo externo: em Ps. lainsoni 

chega ao grau máximo de modificações como o aumento no tamanho, principalmente 

lateral, caráter compartilhado com as espécies do clado squamiventris. A ramificação que 

antes era ventral, torna-se apical, exceto para as espécies Ps. complexus e Ps. wellcomei, nas 

quais a ramificação se apresenta lateralmente, e Ps. squam. squamiventris e Ps. squam. 

maripaensis nas quais a ramificação é ausente, sendo considerado uma reversão para essas 
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duas espécies, por comparação com grupo externo. Provavelmente, a ausência de 

ramificação em Ps. matosi, Ps. lloydi, Ps. arthuri e Ps. bispinosus, clado guyanensis e Ps. 

squam. squamiventris e Ps. squam. maripaensis, é um estado de caráter que surge várias 

vezes de forma independente. Todas as ramificações nesse grupo possuem sentido 

ascendente, diferentemente das espécies do clado panamensis, no qual as ramificações 

ocorrem no mesmo sentido do parâmero. 

Das homoplasias compartilhadas por Ps. lainsoni e o clado squamiventris o 

gonocoxito com comprimento de cerca de 2,5 vezes a sua largura (18[1]) (Fig. 6C) será 

discutido nesse nível de universalidade. O comprimento do gonocoxito das demais espécies 

de Psychodopygus e do grupo externo são alongados e estreitos, com comprimento mais 

longo que três vezes a largura. Em Ps. lainsoni e nas espécies do clado squamiventris, o 

comprimento é pouco mais que o dobro da largura, sendo compartilhado com Ps. joliveti. 

Clado squamiventris 

O Clado squamiventris é composto por (Ps. leonidasdeanei (Ps. killicki (Ps. 

complexus, Ps. wellcomei) ((Ps. bernalei, Ps. fairtigi) Ps. chagasi (Ps. squam. maripaensis, 

Ps. squam. squamiventris)))). Este é o clado apresenta sete sinapomorfias (valor de Bremer 

igual a 8): relação do comprimento do palpômero III 1,8 vezes mais longo que o 

comprimento de IV+V (4[2]) (Fig. 4C); cerdas anepimerais presentes (17[1]) (Fig. 6A); 

região mediana do gonocoxito com constrição (19[1]) (Fig. 7E); presença de curvatura no 

gonóstilo com a base larga (23[2]) (Fig. 6I); gonóstilo com inserção do espinho apical com 

sentido ascendente ao eixo do gonóstilo (24[1]) (Fig. 6H); fileira de dentes refringentes no 

ápice do duto ejaculador (46[1]) (Fig. 8K); curvatura acentuada do lobo lateral (49[1]) (Fig. 

9E). 

Os palpômeros IV e V nas espécies de Psychodopygus são muito curtos em relação 

às demais espécies de flebotomíneos (Mangabeira 1941; Fairchild 1955; Barretto 1962; 

Theodor 1965; Forattini 1971a, 1973; Lewis et al. 1977; Young e Duncan 1994; Galati 

2003b), alcançando o grau máximo de redução nas espécies do clado squamiventris. 

Tórax com cerdas anepimerais é observado no gênero Psychodopygus apenas nas 

espécies do clado squamiventris (17[1]) (Fig. 6A). Nenhuma cerda anepimeral foi observada 

nas espécies do grupo externo, entretanto, espécies do gênero Brumptomyia podem 

apresentar este caráter, como em Brumptomyia guimaraesi (Shimabukuro et al. 2011). 

Dessa forma, considerando que a presença de cerdas anepimerais para este clado é uma 
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novidade evolutiva por comparação com grupo interno e com o grupo externo, a presença 

das cerdas anepimerais em Brumptomyia guimaraesi, sugere aparecimento independente 

duas vezes em flebotomíneo. 

As espécies de flebotomíneos possuem a margem ventral do gonocoxito reta e 

também côncava, estados observados nas espécies do grupo externo e nas demais espécies 

de Psychodopygus, exceto para as espécies do clado squamiventris, nas quais essa estrutura 

sofreu uma constrição mediana (19[1]) (Fig. 6C), que em Ps. chagasi é mais sinuosa. A 

constrição mediana do gonocoxito é uma condição apomórfica para essas espécies. 

O gonóstilo das espécies desse clado modificou-se em relação aos demais, a região 

basal sofreu uma dilatação e na margem ventral basal observa-se uma pequena curvatura 

(23[2]) (Fig. 6I), diferente das espécies do clado guyanensis, nas quais esse estado está 

ausente (23[1]) (Fig. 6H). A condição plesiomórfica do gonóstilo nas demais espécies de 

Psychodopygus e no grupo externo, é o formato alongado e com largura regular ao longo do 

seu comprimento, exceto para Ps. lainsoni na qual o gonóstilo tem uma base larga, e 

estreita-se até a inserção do espinho apical, diferindo do grupo externo no qual o gonóstilo é 

alongado. Em Ps. lainsoni o gonóstilo é curvo sofrendo uma redução gradual da base até o 

ápice (Fig. 7D). Na série squamiventris além da parte dilatada da base, o gonóstilo estreita-

se até a inserção do espinho apical, entretanto, o ápice sofre uma suave curvatura em relação 

ao eixo do gonóstilo (24[1]) (Fig. 6H). 

O duto ejaculador com ápice alargado e com uma fileira de pequenas pontuações 

margeando o ápice é uma apomorfia e só foi observado nas espécies desse clado (Fig. 8K). 

Nas demais espécies de Psychodopygus os ápices dos dutos ejaculadores são estruturas 

delicadas e estreitas, de difícil visualização, mas, as espécies do grupo externo possuem 

formas variadas. 

O lobo lateral com uma curvatura acentuada é um estado apomórfico para essas 

espécies (Fig. 9D). No grupo externo e nas demais espécies de Psychodopygus, essa 

curvatura não foi observada. Alguns lobos laterais são retos como em Ps. bispinosus e Ps. 

panamensis, outros possuem uma curvatura suave na região apical como em Ps. 

llanosmartinsi e Ps. lloydi. 

Ps. leonidasdeanei é o grupo-irmão de todas as outras espécies do clado (Ps. killicki 

(Ps. complexus, Ps. wellcomei) ((Ps. bernalei + Ps. fairtigi) Ps. chagasi (Ps. squam. 

maripaensis, Ps. squam. squamiventris))), que possui valor de suporte de Bremer 2. Além 

das sinapomorfias anteriores, as espécies desse clado possuem o imbricamento parcial nos 
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dutos individuais da espermateca (52[2]) (Fig. 9J), exceto em Ps. leonidasdeanei que possui 

os dutos individuais da espermateca totalmente imbricados, mas é importante ressaltar que o 

imbricamento nessa espécie é visivelmente distinto das outras porque o imbricamento é 

muito mais compactado e mais alargado na região mediana do duto, do que na região apical 

e basal. Em Ps. leonidasdeanei, o imbricamento dos dutos individuais parece originar-se a 

partir da base do corpo da espermateca imbricada e estende-se por toda extensão do duto 

comum. Nas espécies do clado squamiventris o imbricamento dos dutos individuais da 

espermateca é parcial e reduzindo para cerca de 1/3 na região apical, enquanto que nas 

demais espécies de Psychodopygus esse imbricamento é total. Nas espécies do clado 

squamiventris começa uma redução da extensão do imbricamento do duto individual, com a 

perda deste imbricamento na região basal do duto. 

Alexander (1999) considerou o imbricamento do duto comum na região apical, 

presente em Ps. davisi e Ps. claustrei (clado davisi) como a condição mais “primitiva” das 

espécies de Psychodopygus, e o imbricamento do tubo comum em toda a sua extensão, 

encontrado em Ps. leonidasdeanei, como a forma mais avançada desse caráter. Nas demais 

espécies do clado squamiventris o duto comum não possui imbricamento (54[0]), revertendo 

à condição plesiomórfica. 

No clado squamiventris, as espécies (Ps. complexus, Ps. wellcomei) formam um 

clado, com valor de suporte de Bremer 1, por compartilharem a ramificação lateral no 

parâmero, estado apomórfico (37[3]) (Fig. 8G), enquanto que nas outras espécies do clado 

squamiventris, a ramificação do parâmero é apical. 

O clado (Ps. squam. maripaensis, Ps. squam. squamiventris), que está em uma 

politomia com Ps. chagasi e Ps. bernalei + Ps. fairtigi tem como sinapomorfia a ausência 

de ramificação  (valor de Bremer igual a 1). 

Psychodopygus bernalei + Ps. fairtigi estão unidos (valor de suporte de Bremer igual 

a 1) por compartilharem a projeção do pronoto (17[1]) (Fig. 6A). O pronoto modificou-se 

nessas duas espécies formando essa projeção triangular e pontiaguda que nas demais 

espécies de flebotomíneos não ocorre.  

Psychodopygus squam. maripaensis + Ps. squam. squamiventris apresentam o 

parâmero com prolongamento médio-apical afilado e dilatação do ápice (45[1]) (Fig. 8J), 

uma novidade evolutiva. Baseada no parâmero sem ramificação, este caráter é uma 

homoplasia compartilhada com as espécies Ps. matosi, Ps. lloydi, Ps. arthuri, Ps. 

bispinosus, clado guyanensis e o grupo externo.  
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Taxonomia 

Gênero Psychodopygus 

Até o presente estudo, Psychodopygus era composto por 39 espécies válidas, das 

quais os tipos de 24 espécies foram examinados. Por falta de contato ou dificuldades de 

contato com os responsáveis pelas coleções, os tipos de nove espécies não puderam ser 

examinados e os espécimes tipo de seis espécies não foram localizados e provavelmente 

estão perdidos: Ps. fairchildi, Ps. guyanensis¸ Ps. hirsutus, Ps. complexus, Ps. geniculatus, 

Ps. parimaensis. Neste trabalho são propostas novas designações da série-tipo para Ps. 

ayrozai; três sinonímias, Ps. fairtigi com Ps. douradoi, Ps. davisi com Ps. parimaensis; os 

morfótipos de sp. de Três Esquinas foram considerados como sendo de Ps. guyanensis e 

duas espécies foram consideradas como nomina dubia, Ps. fairchildi  e Ps. guyanensis. Dos 

exemplares tipos que encontram-se perdidos, Ps. hirsutus, Ps. complexus e Ps. geniculatus 

faziam parte da “Coleção Otávio Mangabeira”, pertencente ao Instituto Oswaldo Cruz.  

Na década de 70, o Instituto Oswaldo Cruz sofreu séria desestruturação que ficou 

conhecida como “Massacre de Manguinhos”. Nesse período, os armários contendo material 

científico foram removidos do Instituto e transportados em condições inadequadas, 

ocasionando perdas e danos a muito exemplares. Possívelmente as espécies de 

Psychodopygus que deveriam fazer parte deste acervo tenham se perdido neste período 

(Costa et al. 2008).  

Para os mapas de registros geográficos foi possível adicionar 29 novos registros de 

ocorrência das espécies em relação à literatura de registros geográficos existentes (Forattini 

1973; Martins et al. 1978; Young e Duncan 1994; Galati 2003a; Bermúdez 2009). 

Na análise filogenética de Psychodopygus, Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi, Ps. 

bispinosus não formaram um grupo monofilético e Ps.  lainsoni ficou como grupo-irmão do 

clado squamiventris, e em virtude disto, não estão sendo adotadas as séries de espécies 

anteriormente utilizadas para as espécies de Psychodopygus. 

Diagnose de Psychodopygus: Cabeça: palpômeros II e III longos (em relação aos 

palpômeros IV e V) e subiguais, palpômero IV muito curto, cerca de duas a quatro vezes 

mais curto que o palpômero III nos machos e de três a cinco vezes mais curto nas fêmeas; 

palpômero V equivalente ou até duas vezes o comprimento do IV a soma dos palpômeros 

IV e V menor ou igual ao comprimento do palpômero III. Terminália do macho: 

gonocoxito sem tufo de cerdas basal; lobo lateral equivalente ou mais longo que o 
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gonocoxito, em algumas espécies o macho pode ter o gonocoxito com uma constrição 

mediana (aspecto bilobado); o gonóstilo pode ter cinco espinhos desenvolvidos, ou, três 

desenvolvidos e um reduzido a um espinho cerdiforme delgado, ou, um apical desenvolvido 

e três atrofiados, ou, um apical desenvolvido e três subiguais ao apical, ou dois espinhos 

desenvolvidos. Genitália da fêmea: anéis da espermateca e duto individual imbricado, duto 

comum pode ser parcialmente ou totalmente imbricado, quando o duto comum é 

parcialmente imbricado, o restante do duto pode ser rugoso, hialino e/ou apresentar suave 

rugosidade com pequenas pontuações. 

 

Psychodopygus amazonensis (Root) (Figs. 15D, 27B e D) 

Phlebotomus amazonensis Root, 1934: 244 (♀, Iquitos, Peru). Fairchild e Hertig 1951: 401 

(tax., chave). Floch e Abonnenc 1952: 43 (♀, chave). Forattini 1960: 467 (redescr. ♀). 

Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Lutzomyia amazonensis: Barretto 1961: 33 (♀, tax., chave, figs.). Theodor 1965: 188 (tax.). 

Young e Fairchild 1974: 25 (♀, tax., chave, figs.). Llanos et al. 1975: 666 (descr. ♂, 

redescr. ♀). Martins et al. 1978: 39 (tax., distr.). Young e Roger 1984: 605 (♂, ♀, 

chave, figs.). Young e Duncan 1994: 577 (♂, ♀, tax., chave, figs., distr.). Carvalho et 

al. 2006: 130 (tax., figs.). Bermúdez 2009: 132 (tax., distr.). 

Psychodopygus amazonensis: Forattini 1971a: 104 (tax.), 1973: 401 (figs., tax.). Fraiha et 

al. 1978: 136 (tax.). Fraiha et al. 1980a: 5 (tax.). Fraiha e Ward. 1980a: 15 

(caractaterização ♂). Ryan 1986: 128 (♂, ♀, figs.). Fraiha et al. 1980b: 6 (tax.). Galati 

2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 120 (chave). 

Lutzomyia robini Abonnenc, Arias, Léger e Young 1980:711 (♂, ♀, Maripassoula, Guiana 

Fracesa). Biancardi et al. 1982:178 (sinon. júnior de Ps. amazonensis). 

Material tipo examinado: Lectótipo ♀ (NMNH/WRBU), etiqueta 1: “J. H. Sch. of Hyg., 

Phlebotomus amazonensis ♀, Iquitos, Peru, March-April 1931, R. C. Shannon, 

Protozoology”, etiqueta 2: lâmina 1 com genitália, “Phlebotomus amazonensis Root, 

1934, ♀, (spermathecae), lectotype, designated by A. Dampt, vi. 1936, type nº 51.677, 

U.S.N.M”, lâmina 2, “Lectotype, selected by A. Dampt, vi. 1936, type nº 51.677, 

Phlebotomus amazonensis Root 1934, rest of the specimen”.  
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Considerações sobre o material tipo: Lectótipo em bom estado, foi remontado por Dampt 

em 1936 em duas lâminas. Dos quatro espécimes utilizados na descrição, apenas um foi 

encontrado. 

Diagnose: Presença de espinhos de Newstead nos palpômeros II, III, IV e V. Parâmero com 

fileiras irregulares de cerdas foliáceas sendo duas na margem apical e uma na margem 

ventral; presença de 15 a 20 cerdas delgadas inseridas pré-apicalmente às foleáceas; 

dilatação na região ventral do edeago.  

Características gerais: Cabeça: antenômero III com presença de três ou quatro papilas; 

base do ascóide com inserção pedunculada no antenômero e com desenvolvimento posterior 

da base rudimentar, comprimento do ascóide no antenômero III não ultrapassa o ápice do 

segmento, ascóides presentes até o antenômero XIV; palpos com espinhos de Newstead 

dispersos na metade apical do palpômero II, ao longo do III, e poucos no IV e V, palpômero 

V cerca de uma vez e meia mais longo que o comprimento do IV; cibário com quatro dentes 

posteriores, área pigmentada pouco visível, pequenos dentes anteriores inseridos 

irregularmente na região central do arco da câmara cibarial (Figs. 27D). Tórax: mesonoto e 

escutelo castanho, pleuras, coxas e abdômen sem esclerotinização. Terminália do macho 

(Figs. 15D e E): gonocoxito com comprimento cerca de 3,5 vezes a sua largura; gonóstilo 

com cinco espinhos desenvolvidos e inseridos no 1/3 apical, sendo o externo inferior e o 

interno inseridos em mesmo nível; parâmero com duas fileiras de cerdas longas e largas, 

implantadas irregularmente na margem apical, presença de 15 a 20 cerdas espiniformes pré-

apicais inseridas principalmente na região dorso-apical; parâmero levemente curvado na 

região mediana; ramificação ventral originando-se na parte basal do parâmero e com 

algumas cerdas espiniformes inseridas na margem apical; edeago esclerotinizado, com a 

parte dorsal dilatada e sinuosa, pequena dilatação lateral; lobo lateral maior que o 

gonocoxito, ápice alcançando a metade do gonóstilo; duto ejaculador com comprimento 

cerca de 3,5 vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 27B): duto 

individual menor que o corpo da espermateca, duto indivivual com imbricamento na região 

apical, com uma suave rugosidade na sua maior extensão; duto comum parcialmente 

imbricado e com comprimento pouco mais longo que ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. amazonensis foi descrita a partir de quatro espécimes fêmeas por 

Root (1934), sem designação de holótipo. Desses quatro exemplares, A. Dampt (1936, 

informações de etiqueta) designou um lectótipo para a espécie e remontou o exemplar em 
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lâmina (dados de etiqueta). Forattini (1960) redescreveu a fêmea de material procedente do 

Amapá, que novamente foi redescrita por Llanos et al. (1975) juntamente com a descrição 

do macho a partir de exemplares provenientes de Pilcopata (Peru). Todavia, tanto os 

espécimes machos quanto as fêmeas eram de espécie distinta de Ps. amazonensis, sendo 

esses exemplares pertecentes a Ps. llanosmartinsi, espécie que foi descrita posteriormente. 

Essa distinção entre as espécies só foi possível após a comparação de Fraiha et al. (1980a) 

com material do Brasil, Peru e o lectótipo depositado no NMNH. Com exemplares criados 

em laboratório e obtenção de machos e fêmeas de Ps. amazonensis, Fraiha e Ward (1980) 

fizeram uma caracterização suscinta do macho, dando destaque para a pigmentação do 

tórax, forma do edeago e comprimento do duto ejaculador, caracteres utilizados na 

separação de Ps. amazonensis e Ps. davisi. 

Registros geográficos (Fig. 27A): Bolívia: Beni (CIPA 2013); La Paz (Le Pont e Desjeux 

1986); Santa Cruz (CIPA 2013). Brasil: Acre: Rio Branco (Arias e Freitas 1982a; Azevedo 

et al. 2008); Bujari (Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008); Cruzeiro do Sul 

(Alves et al., dados não publicados). Amapá: Macapá (Forattini 1960; Martins et al. 1978); 

Porto Grande (Freitas et al. 2002; Bermúdez 2009); Serra do Navio (Forattini, 1959). 

Amazonas: Barcelos (Alves et al., dados não publicados); Coari (Bermúdez, 2009); 

Humaitá (Castellón et al. 1994); Manacapuru (Silva et al. 2007); Manaus (Feitosa e 

Castellón 2004, 2006, Arias e Freitas 1982b; Barbosa et al. 2008); Nhamundá (Alves et al. 

2012); Presidente Figueiredo (Dias-Lima et al. 2003); São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 

1998); Tefé (Barrett et al. 1996; Bermúdez 2009). Bahia: Mata de São João (Shimabukuro 

et al., dados não publicados). Maranhão: São Luís (Rebêlo et al. 1999). Mato Grosso: 

(Missawa e Maciel 2007). Pará: Almeirim (Ready et al. 1986); Belém (Ryan 1986); 

Carajás (Souza et al. 2010); Juriti (Garcez et al. 2009); Jari/Monte Dourado (Ryan 1986); 

Marabá (Martins et al. 1978); Oriximiná (Ryan 1986); Paragominas (Ryan 1986); Santarém 

(Ryan 1986); Tucuruí (Ryan 1986). Pernambuco: Paudalho (Dantas-Torres et al. 2010); 

Recife (Bermúdez 2009); Amaraji (Bermúdez 2009). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et 

al. 1982); Buritis (Gil et al.  2003); Cacaulândia (Gil et al.  2003); Cacoal (Biancardi et al. 

1982); Campo Novo (Gil et al.  2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste 

(Gil et al. 2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al.  2003); Nova 

Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982, 

Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 

2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 2010); Boa Vista (Castellon et al. 1989); 
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Caracaraí (Martins et al. 1978); Caroebe (Bermúdez 2009); Maracá (Castellón et al. 1991a); 

Pacaraima (Castellón et al. 1991b; Bermúdez 2009); São João da Baliza (Bermúdez 2009); 

São Luiz (Castellón et al. 1989; Bermúdez 2009). Colômbia: Caquetá (Bejarano 2006); 

Meta (Bejarano 2006); Putumayo (Barreto et al. 2000; Bejarano 2006); Puerto Asis (Barreto 

et al. 2000); Puerto Leguizamo (Barreto et al. 2000); San Miguel (Barreto et al. 2000). 

Equador: Bolivar (Alexander et al. 1992); Napo (CIPA 2013); Limoncocha (CIPA 2013); 

Pastaza (Alexander et al. 1992); Puyo (CIPA 2013); Sucumbios (Alexander et al. 1992). 

Guiana Francesa: Aut Oiapoke (CIPA 2013); Cayene (Fouque et al. 2007); Maripassoula 

(CIPA 2013); Saint-Elie (Le Pont 1982). Peru: Pilcopata (Pérez et al. 1991); Iquitos (Root 

1934; Barretto e Pessoa 1946); Yurimaguas (Cabanillas et al. 2001). Suriname: Aseli 

Kamp (Burgos e Hudson 1994), Debike (Burgos e Hudson 1994); Patamacca (Burgos e 

Hudson 1994). Trinidad e Tobago: Bush Bush Forest (Martins et al. 1978). Venezuela: 

Cerro la Neblina (CIPA 2013); Território Federal do Amazonas (Piñero 1988). 

 

Psychodopygus arthuri (Fonseca) (Figs. 14D, 20B e D) 

Flebotomus arthuri Fonseca, 1936: 324 (♀, Serra da Cantareira, São Paulo, Brasil). 

Flebotomus lloydi: Coutinho 1940: 331 (♂, descr., identificação e associação errônea de 

sexo). 

Phlebotomus arthuri: Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Floch e Abonnenc 1952: 43 

(chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.).  

Flebotomus rachoui Damasceno & Arouck, 1956: 1. Ortiz 1972: 225 (sinon. júnior de Ps. 

arthuri). 

Lutzomyia arthuri: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Barretto 1966a: 144 (chave). 

Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Lewis et al. 1977: 325 (tax.). Martins et al. 

1978: 45 (tax., distr.). Youn e Duncan 1994: 563 (chave, tax., figs., distr.). 

Psychodopygus arthuri: Forattini 1971a: 104 (tax.). Forattini 1973: 403 (figs.). Galati 1981: 

321 (associação correta ♂, ♀, distr.). Galati 2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 122 (chave). 

Shimabukuro et al. 2011: 402 (chave, figs.). 

Material tipo examinado: Lectótipo (IBut): uma fêmea, etiqueta original: “Flebotomus 

arthuri, Fl[ávio] da Fonseca, Instituto Butantan, 3.iv.[19]36, cotypo 1, Diptera 2270,  

13, cotipo”; etiqueta com nova designação (vermelha), “Lectótipo, desig. Alves, V.R., 

I-2013”. 
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Paralectótipos: uma fêmea, etiqueta original: “Flebotomus arthuri, Fl[ávio]. da Fonseca, 

Instituto Butantan, 3.iv.[19]36, cotypo 2, 2269, Dr. F[lávio] da Fonseca mont.,12, 

cotipo, Diptera”; etiqueta com nova designação (amarela), “paralectótipo, desig. Alves, 

V.R., I-2013”. 

* Um macho (FSP), identificação anterior: Flebotomus lloydi, Mogi-das-Cruzes, i-1939 (J. 

Lane), determinado por Coutinho em 1939, etiqueta nº 1.796, lâmina: 486, divisão: 5, 

gaveta: 139”, nova identificação “Ps. arthuri, det. Galati, 1980” [espécime utilizado na 

descrição do macho]. 

Considerações sobre o material tipo: Lectótipo com pouco visível da espermateca. O 

alótipo não faz parte da série tipo, pois, foi descrito posterior à descrição da espécie. A 

escolha do lectótipo foi feita entre os dois cótipos existentes e o que apresentava melhor 

visualização dos caracteres, uma vez que a montagem dos dois exemplares não possibilitava 

uma boa observação; cótipo 2 recebeu etiquetas de paralectótipo. 

Diagnose: Cibário com três ou quatro pares de dentes posteriores; pronoto, paratergito, 

mesonoto, pós-noto e coxas anteriores castanhos; pleuras e coxas mediana e posteriores sem 

esclerotinização; gonóstilo com quatro espinhos desenvolvidos, o interno inserido abaixo da 

região mediana; parâmero simples com ápice digitiforme; anel apical da espermateca com 

pequena projeção lateral sobre o anel apical. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com três papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar, ápice do ascóide com comprimento não atingindo o ápice do segmento IV; 

inserção do ascóide até o antenômero XV; espinhos de Newstead dispersos ao longo do 

palpômero III; cibário com três ou quatro pares de dentes posteriores, presença de dois 

dentículos salientes na região mediana dos dentes posteriores em fileira única; dentes 

anteriores formando agrupamento central de dentes desenvolvidos; arco do cibário completo 

(Fig. 20B). Tórax: pronoto, paratergito, mesonoto, pós-noto e coxas anteriores 

esclerotinizados; pleuras, coxas mediana e posteriores sem esclerotinização. Terminália do 

macho (Fig. 14D): gonocoxito alongado, com comprimento cerca de 3,5 vezes a largura; 

gonóstilo com quatro espinhos desenvolvidos, sendo que o interno se encontra inserido 

abaixo da região mediana e os externos inseridos no 1/3 apical; parâmero simples com ápice 

digitiforme e pequenas cerdas finas inseridas na região dorso-apical; lobo lateral longo, 

ápice alcança a base do gonóstilo. Edeago triangular, pequeno, com ápice alcançando a 
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região de inserção das cerdas dorsais do parâmero. Genitália da fêmea (Fig. 20D): corpo da 

espermateca com comprimento duas vezes mais longo que o duto individual, duto individual 

totalmente imbricado, anel apical da espermateca com pequena projeção lateral sobre o anel 

apical, duto comum parcialmente imbricado e com a parte basal hialina, comprimento cerca 

de duas vezes o comprimento da haste da furca genital.  

Considerações gerais: Ps. arthuri foi descrita por Fonseca (1936) a partir de exemplares 

fêmeas coletada na Serra da Cantareira no Estado de São Paulo. Coutinho (1940) descreveu 

o macho de Ps. arthuri coletado em Mogi-das-Cruzes juntamente com um exemplar fêmea. 

A priori, a associação do macho com a fêmea foi errônea, pois, o macho de Ps. arthuri 

(Fonseca, 1936) foi descrito como Ps. lloydi (Antunes, 1937) por Coutinho (1940), espécie 

descrita também pela fêmea. Vale salientar que, essas duas espécies ocorrem juntas no 

estado de São Paulo e possuem caracteres da espermateca e do parâmero do macho muito 

parecidos. Ortiz (1972) sinonimizou o macho de Ps. arthuri com Ps. rachoui, entretanto, a 

sinonímia não se aplicava a Ps. arthuri devido ao erro de descrição dessa espécie, a qual a 

fêmea descrita era de Ps. arthuri e o macho de Ps. lloydi. A correta associação de macho e 

fêmea de Ps. arthuri e a correção dessa sinonímia foi feita por Galati (1981). 

Registros geográficos (Fig. 27B): Brasil. Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2000, 

2010); Zé Doca (Rebêlo et al. 2000). São Paulo: Cajamar (Shimabukuro e Galati 2011); 

Campinas (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati, 2011); Caraguatatuba 

(Shimabukuro e Galati 2011); Casa Grande (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 

2011); Ferraz de Vasconcelos (Shimabukuro e Galati 2011); Ibiúna (Barreto e Pessoa 1946; 

Shimabukuro e Galati 2011). Jacareí (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); 

Mogi das Cruzes (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); Natividade da Serra 

(Shimabukuro e Galati 2011); Osasco (Shimabukuro e Galati 2011); Piedade (Barretto e 

Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); Pirapora do Bom Jesus (Shimabukuro e Galati 

2011); Poá (Shimabukuro e Galati 2011); Porto Feliz (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro 

e Galati 2011); Salesópolis (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); São José 

dos Campos (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); São Paulo (Barretto e 

Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); São Roque (Barretto e Pessoa 1946; 

Shimabukuro e Galati 2011); Sorocaba (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 

2011); Tietê (Barretto e Pessoa 1946); Ubatuba (Shimabukuro e Galati 2011). 
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Psychodopygus ayrozai (Barretto & Coutinho) (Figs. 16G, 24A e E) 

Phlebotomus ayrozai Barretto & Coutinho, 1940: 131 (♂, São Paulo, Brasil). Barretto e 

Coutinho 1943: (♀. descr.). Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Floch e Abonnenc 

1952: 43 (chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Phlebotomus paraensis Costa: Barretto e Pessoa 1946: 79 (sin. júnior de Ps. paraensis). 

Flebotomus ayrozai Barretto 1946: 292 (chave, ♂, redescr., revalidação da espécie). 

Flebotomus davisi: Coutinho 1939: 183 (♀, figs.). 

Lutzomyia ayrozai: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 25 

(tax., figs.). Martins et al. 1978: 41 (tax., distr.). Young 1979: 175 (figs., tax.). Aguiar e 

Villela 1987: 586 (larva). Young e Duncan 1994: 582 (tax. chave, figs., distr.). Carvalho 

et al. 2006: 131 (tax., figs.). Bermúdez 2009: 137 (tax., distr.). 

Lutzomyia tintinabula Christensen & Fairchild 1971: 301 (♂, ♀, Darien, Panamá). Young 

1979: 175 (sin. júnior de Ps. ayrozai). 

Psychodopygus ayrozai: Forattini 1971a: 104 (tax.). Forattini 1973: 392 (tax.). Forattini e 

Galati 1977: 25 (♀, descr.). Ryan 1986: 129 (figs.). Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 

123 (chave). Shimabukuro et al. 2011: 402 (chave, figs.). 

Material tipo examinado: Lectótipo (FSP): um macho, etiqueta 1: “Phleb[otomus] ayrozai, 

cotypo ♂, Barretto e Coutinho, det. 2-1940”, etiqueta 2: “nº 357, nota 320, D. 3 – 289, 

H[orto] Florestal, S[ão] Paulo, Barretto e Coutinho, col[etores] 4-1940”, etiqueta 3: “nº 

E 1758, lâmina 585, divisão 4, gaveta 12”, etiqueta 3: “Lectótipo, Alves, V.R., 

desig[nado] I-2013”, (etiqueta vermelha). 

Paralectótipos: um macho, etiqueta 1: “Phleb[otomus] ayrozai, cotypo ♂, Barretto e 

Coutinho, det[terminação] 4-1940”, etiqueta 2: “nº 358, nota 320, D. 3-280, H[orto] 

Florestal, S[ão] Paulo, Barretto e Coutinho, coll. 4-1940”, terceira etiqueta: “nº E 1760, 

lâmina 587, divisão 4, gaveta 12”, etiqueta 3: “paralectótipo, Alves, V.R., desig[nado] 

I-2013”, (etiqueta amarela). 

Um macho, etiqueta 1: “Phleb[otomus] ayrozai, cotypo ♂, Barretto e Coutinho, det. 4-

1940”, etiqueta 2: “nº 360, nota 320, D. 3 – 372, H[orto] Florestal, S[ão] Paulo, Barretto 

e Coutinho, col[etores], 4-1940”, etiqueta 3: “nº E 1759, lâmina 586, divisão 4, gaveta 

12”, etiqueta 3: “paralectótipo, Alves, V.R., desig[nado] I-2013”, (etiqueta amarela). 
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Um macho, etiqueta 1: “Phleb[otomus] ayrozai, cotypo ♂, Barretto e Coutinho, det. 4-

1940”, etiqueta 2: “nº 359, nota 320, D. 3 – 291, H[orto] Florestal, S[ão] Paulo, Barretto 

e Coutinho, col[etores], 4-1940”, etiqueta 3: “nº E 1761, lâmina 588, divisão 4, gaveta 

12”, etiqueta 3: “paralectótipo, Alves, V.R., desig[nado] I-2013”, (etiqueta amarela). 

Considerações sobre o material tipo: Bom estado. Existem 12 exemplares fêmeas e 

alótipo juntamente com os cótipos, os quais nas lâminas está escrito “parátipo”. Entretanto, 

esse material foi coletado em 1973 e 1974, e determinados em 1976, não sendo reconhecido 

como parte da série-tipo, designada pelo autor da espécie em 1943, quando descreveu a 

fêmea. A designação do lectótipo foi feita com base no exemplar mais íntegro da série 

originalmente chamada de cótipos. 

Diagnose: Cibário da fêmea com alguns dentículos agrupados entre os dentes centrais; 

coxas anteriores, catepisterno e catepímero castanhos; parâmero com ápice arredondado e 

recoberto por cerca de cinco fileiras de cerdas largas e fortes (foliáceas), e aproximadamente 

15 cerdas longas espiniformes inseridas pré-apicalmente às foliáceas. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar, presentes até o XIII segmento; palpômero III com espinhos de Newstead 

inseridos ao longo do segmento; fórmula palpal 1.4.5.2.3; cibário com quatro dentes 

posteriores, sendo os dois centrais com maior separação entre si do que com os laterais; os 

dois dentes centrais apresentam leve inclinação entre si e com alguns dentículos inseridos 

entre eles; dentes anteriores inseridos em duas fileira centrais na área esclerotinizada; área 

esclerotinizada bem marcada (Fig. 24E). Tórax: mesonoto, protonoto, paratergito, escudo e 

escutelo castanhos, coxas anteriores, catepisterno e catepímeros castanhos. Terminália do 

macho (Fig. 16G): gonocoxito longo, três vezes mais longo do que largo; gonóstilo com 

quatro espinhos, sendo os dois externos e o apical desenvolvidos, o interno é reduzido a um 

espinho delgado e curto; parâmero com ápice arredondado e recoberto por cerca de cinco 

fileiras de cerdas largas e fortes (foliáceas), e aproximadamente 15 cerdas longas 

espiniformes inseridas pré-apicalmente às foliáceas; lobo lateral mais longo que o 

gonocoxito. Genitália da fêmea (Fig. 24A): espermateca com o corpo menor ou igual ao 

comprimento do duto individual; junção dos dutos individuais apresentando ângulo aberto, 

maior que 90º; duto comum parcialmente imbricado e mais longo que o comprimento da 

haste da furca genital.  
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Considerações gerais: Ps. ayrozai foi descrita por Barretto e Coutinho (1940), a partir de 

exemplares machos capturados no Horto Florestal da Serra da Cantareira no estado de São 

Paulo. A fêmea também foi descrita por Barretto e Coutinho (1943), a partir de espécimes 

coletados em cópula em Una (atual município Ibiúna), estado de São Paulo. Entretanto, 

alguns caracteres como o comprimento dos dutos individuais da espermateca longos e 

maiores que o corpo da espermateca, os dentes centrais localizados entre os dentes 

posteriores do cibário que não são tão separados e curvados entre si, diferem dos outros 

exemplares de Ps. ayrozai os quais foram coletados machos e fêmeas juntos (Forattini e 

Galati 1977). Apesar de ter sido coletado em cópula, esse exemplar fêmea descrito por 

Barretto e Coutinho (1943), é na verdade um exemplar de Ps. geniculatus e não Ps. ayrozai. 

Dessa forma, Forattini e Galati (1977), descreveram a fêmeas com base em espécimes 

provenientes de coletas feitas no município de Pedro de Toledo, São Paulo. Estes autores 

também concluíram que a fêmea de Ps. ayrozai já havia sido descrita por Coutinho (1939), 

quando ele descreveu a fêmea de Ps. davisi. Christensen e Fairchild (1971) descreveram 

uma nova espécie Lutzomyia tintinnabula, de exemplares macho e fêmea provenientes de 

coletas realizadas no Panamá, espécie esta que posteriormente foi sinonimizada por Young 

(1979) com Ps. ayrozai. 

Registros geográficos (Fig. 28A): Bolívia: Beni (CIPA 2013); La Paz (Le Pont e Desjeux 

1986); Pando (CIPA 2013). Brasil: Acre: Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não 

publicados); Rio Branco (Azevedo et al. 2008); Bujari (Azevedo et al. 2008); Xapuri 

(Azevedo et al. 2008). Alagoas: Quebrangulo (Shimabukuro et al., dados não publicados); 

Amapá: Porto Grande (Freitas et al. 2002); Serra do Navio (Bermúdez 2009). Amazonas: 

Anamã (Gomes et al. 2009); Barcelos (Alves et al., dados não publicados); Borba (Alves et 

al. 2012); Coari (Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); Lábrea (Shimabukuro et 

al., dados não publicados); Manacapuru (Young 1979; Silva et al. 2007); Manaus (Young 

1979; Arias e Freitas 1982b; Feitosa e Castellón 2006; Barbosa et al. 2008; Bermúdez 2009; 

Silva et al. 2010); Maués (Alves et al. 2012); Nhamundá (Alves et al. 2012); Presidente 

Figueiredo (Dias-Lima et at. 2003); Tefé (Barrett et al. 1996); São Gabriel da Cachoeira (Fé 

et al. 1998, Bermúdez 2009). Bahia: Porto Seguro (Shimabukuro et al., dados não 

publicados); Mata de São João (Shimabukuro et al., dados não publicados); Três Braços 

(Vexenat et al. 1986). Espírito Santo: Sooterama (Virgens et al. 2008). Linhares 

(Shimabukuro et al., dados não publicados); Santa Tereza (Shimabukuro et al., dados não 

publicados). Mato Grosso: Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2002); Chapada dos 
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Guimarães (Biancardi 2000; Shimabukuro et al., dados não publicados). Maranhão: 

Buriticupu (Rebêlo et al. 2000). Minas Gerais: Alto Caparaó (Saraiva et al. 2006); Caparaó 

(Saraiva et al. 2006); Oliveira (Young 1979; CRNIF); Sabará (Bermúdez 2009); Três 

Corações (Bermúdez 2009); Virgenópolis (Bermúdez 2009). Pará: Aurá (Barretto e Pessoa 

1946); Belém (Barretto e Pessoa 1946; Young 1979; Ryan 1986); Benevides (Bermúdez 

2009); Carajás (Souza et al. 2010); Jari/Monte Dourado (Ready et al. 1986; Ryan 1986); 

Paragominas (Ryan 1986; Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001). Pernambuco: Paudalho 

(Dantas-Torres et al. 2010). Paraná: Morretes (Marcondes et al. 2001). Rio de Janeiro: 

Angra dos Reis (Souza et al. 2009); Carmo (Alves 2008); Duque de Caxias (Bermúdez 

2009); Itaipava (Barretto e Zago 1956); Itatiaia (Afonso et al. 2007); Magé (Bermúdez 

2009); Mesquita (Meneses et al. 2002); Nova Iguaçu (Shimabukuro et al., dados não 

publicados), Petrópolis (Barretto e Zago 1956); Resende (Afonso et al. 2007); Silva Jardim 

(Souza et al. 2001); Vassouras (Bermúdez 2009). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 

1982); Buritis (Gil et al. 2003); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Cacoal (Biancardi et al. 

1982); Campo Novo (Gil et al. 2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste 

(Gil et al. 2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 

2009); Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho 

(Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi 

et al. 1982; Gil et al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 2010); Apiaú (Bermúdez 

2009); Boa Vista (Castellón et al. 1989); Caracaraí (Bermúdez 2009); Caroebe (Bermúdez 

2009); Pacaraima (Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Castellón et al. 1989); São 

Luiz (Castellón et al. 1989); Vila Socó (Bermúdez 2009); Vista Alegre (Bermúdez 2009). 

Santa Catarina: Navegantes (Marcondes et al. 2005); Piçarras (Marcondes et al. 2005). 

São Paulo: Eldorado (Taniguchi et al. 2002, Shimabukuro e Galati 2011); Cajamar 

(Shimabukuro e Galati 2011); Cananéia (Shimabukuro e Galati 2011); Caraguatatuba 

(Shimabukuro e Galati 2011); Casa Grande (Shimabukuro e Galati 2011); Conchal 

(Bermúdez 2009); Ibiúna (Barretto e Pessoa 1946; Shimabukuro e Galati 2011); Iporanga 

(Shimabukuro e Galati 2011); Juquiá (Barretto e Pessoa 1946); Mairiporã (Shimabukuro e 

Galati 2011); Miracatú (Shimabukuro e Galati 2011); Pariquera-Açú (Shimabukuro e Galati 

2011); Pedro de Toledo (Shimabukuro e Galati 2011); Ribeirão Grande (Shimabukuro e 

Galati 2011); São José dos Campos (Barretto e Pessoa 1946; Young 1979; Shimabukuro e 

Galati 2011); São Paulo (Barretto e Pessoa 1946, Young 1979; Shimabukuro e Galati 2011); 

Ubatuba (Shimabukuro e Galati 2011). Sergipe: Santa Luzia do Itanhy (Shimabukuro et al., 
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dados não publicados). Colômbia: Amazonas (Bejarano 2006); Antioquia (Young 1979; 

Bejarano 2006); Araracuara (Morales e Minter 1981); Caquetá (Young 1979; Bejarano 

2006); Cauca (Bejarano 2006); Choco (Young 1979; Bejarano 2006); Goyaca (Young 1979; 

Bejarano 2006); Meta (Bejarano 2006); Nariño (Bejarano 2006); Puerto Asis (Barreto et al. 

2000); Putumayo (Barreto et al. 2000; Bejarano 2006); Restrepo (Barretto e Pessoa 1946); 

Risaralda (Bejarano 2006); Santander (Bejarano 2006); Valle del Cauca (Young 1979; 

Bejarano 2006). Equador: El Oro (Alexander et al. 1992). Guiana Francesa: Baduel 

(Abonnenc 1948); Cacao (CIPA 2013); Montsinery (Pajot et al. 1986; Fouque et al. 2007); 

Nancibo (Fouque et al. 2007); Regina (Fouque et al. 2007); Saü (Fouque et al. 2007); Saint-

Elie (Le Pont 1982); Sinnamary (Fouque et al. 2007). Panamá: Darien (Young 1979). 

Peru: Cuzco (Perez et al. 1991); Loreto (Cáceres et al. 2000). Trinidad e Tobago: Bush 

Bush Forest (Young 1979); Nariva Swamp (Young 1979). Venezuela: Território Federal do 

Amazonas (Feliciangeli et al.1988); Cerro la Neblina (Feliciangeli et al.1988); Bolivar 

(CIPA 2013).  

 

Psychodopygus bernalei (Osorno-Mesa, Morales & Osorno) (Figs. 17H-G, 25E) 

Phlebotomus bernalei Osorno-Mesa, Morales & Osorno, 1967: 30 (♂, Araracuara, Caquetá, 

Colômbia). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Psychodopygus bernalei: Forattini 1971a: 104 (tax.). Forattini 1973: 404 (♂ figs., tax.). 

Fraiha et al. 1986: 336 (♂ figs.). Galati 2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 119 (chave). 

Lutzomyia bernalei: Young e Fairchild 1974: 24 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 35 (tax., 

distr.). Young 1979: 170 (♂ figs.). Feliciangeli et al. 1988: 56 (♀, Cerro La Neblina, 

Amazonas, Venezuela). Young e Duncan 1994: 560 (chave, tax., distr.). Bermúdez 

2009: 120 (tax., distr.). 

Material tipo examinado: Não examinado. 

Considerações sobre o material tipo: Holótipo e parátipo machos (Instituto Nacional de 

Salud, Bogotá, CO, nº 129). Sem êxito no contato com responsável. 

Diagnose: Pronoto com projeção triangular; parâmero complexo, robusto, alargado e com 

ramificação apical; ramificação ascendente, longa e estreita, com a região inferior curva e 

afilada, e região superior da ramificação dilatada, de forma triangular, com uma cerda longa 

e inserida no ápice; base dorsal da ramificação com várias cerdas longas.  
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Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presentes até o XIII; espinhos de Newstead inseridos ao longo de toda 

extensão do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores, presença de dois 

dentículos inseridos entre os dois dentes centrais; dentes anteriores podendo estar agrupados 

em duas fileiras longitudinais centrais; palpômero III cerca de duas vezes mais longo que o 

palpômero V. Tórax (Fig. 17G): projeção do pronoto triangular, mesonto, e escutelo 

castanhos; cerdas anepimerais presentes. Terminália do macho (Fig. 17H): gonocoxito 

com constrição mediana e alargado, duas vezes mais longo que largo, inserção de uma cerda 

longa na região basal da face interna; gonóstilo com quatro espinhos, o apical desenvolvido 

e os externos e o interno reduzidos a cerdas espiniformes curtas e inseridas no 1/3 apical, 

sendo o espinho interno mais apical que os demais, espinho apical com uma curvatura de 

90º; ápice do gonóstilo curvado em relação ao eixo do mesmo, base alargada; parâmero 

complexo, robusto, alargado e com ramificação apical; ramificação ascendente, longa e 

estreita, com a região inferior curva e afilada; região superior da ramificação dilatada, de 

forma triangular, com uma cerda longa inserida no ápice; base dorsal da ramificação com 

várias cerdas longas inseridas; cerca de 7-8 cerdas curtas, largas e espiniformes inseridas em 

uma fileira na região interna do parâmero; lobo lateral bem curvado e mais longo que o 

gonocoxito; duto ejaculador com cerca de duas vezes o comprimento da bomba, ápice do 

duto dilatado com pequenas pontuações margeando o ápice. Genitália da fêmea (Fig. 25E): 

espermateca com duto individual parcialmente imbricado, mais longo que o corpo da 

espermateca, duto comum sem imbricamento, sem textura evidente e curto, comprimento 

não alcançando o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. bernalei foi descrita por Osorno-Mesa, Morales e Osorno (1967) 

a partir de dois exemplares machos. A fêmea foi descrita por Feliciangeli et al. (1988) a 

partir de um exemplar coletado no Cerro la Neblina, Venezuela, e associada a dois machos 

coletados juntos. 

Registros geográficos (Fig. 28B): Brasil: Amazonas: São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 

1998); Barcelos (Alves et al., dados não publicados). Colômbia: Caquetá, Araracuara 

(Osorno-Mesa et al. 1967; Martins et al. 1978); Venezuela: Território do Amazonas, Cerro 

la Neblina (Piñero 1988). 
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Psychodopygus bispinosus (Farchild & Hertig) (Figs. 14A, 19F) 

Phlebotomus bispinosus Fairchild & Hertig, 1951: 410 (♂, ♀, La Victoria, Cerro Jefe, 

Panama). Lewis e Garnham 1959: 80 (♀, Belize). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Lutzomyia bispinosa: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 

25 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 46 (tax.). Young 1979:173 (figs.). Williams 1983: 

489 (tax.). Young e Duncan 1994: 570 (tax. chave, figs.). Bermúdez 2009: 125 (tax., 

distr.). 

Psychodopygus bispinosus: Forattini 1971a: 104 (tax.); 1973:170 (figs. tax., distr.). Ryan 

1986:121 (♂, ♀, figs.). Galati 2003a: 45 (tax., dist.), 2003b: 119 (chave). 

Material tipo examinado: Holótipo macho (FSCA): “Phlebotomus bispibosus, holotype”, 

“♂, 2344, La Victoria, Cerro Jefe, R. P[anama], Y[ellow] F[ever] Sta[tion], C-O, 29 

aug[ust] [19]50, M.H.P.G., at light, Shannon trap”. 

Parátipos (8): quatro femeas (FSCA): “Phlebotomus bispinosus Fairchild e Hertig, 

allotype”, “♀, 2359”, inf. idem holótipo. “Phlebotomus bispinosus Fairchild e Hertig, 

paratype”, “♀, 2358, informações idem holótipo”. “Phlebotomus bispinosus Fairchild e 

Hertig, allotype, paratype”, “♀, 2055 [2355?], Juan Mina, C.Z., 20 Dec[ember] 19[49], 

light trap, S.W”.  “Phlebotomus bispinosus Fairchild e Hertig, allotype, paratype”, “♀, 

2357”, inf. idem holótipo. 

Um macho (FSP): “Phlebotomus bispinosus Fairchild e Hertig, allotype, paratype”, “♂, 

2342”, inf. idem holotipo, “nº 10823, lâmina 2252, divisão 5, gaveta 172”. 

Uma fêmea, inf. idem holótipo, “♀, 2383”, “nº 10823, lâmina 2252, divisão 5, gaveta 172”. 

Uma fêmea (MZUSP): “♀, 2360”, inf. idem holótipo. Macho, “♂, 2350”, inf. idem 

holótipo. 

Considerações sobre o material tipo: exemplares em boas condições. 

Diagnose: Palpômero III sem espinho apical; gonóstilo com dois espinhos, todos 

desenvolvidos; parâmero simples com ápice digitiforme; anel apical da espermateca com 

pequena expansão lateral; junção do duto individual da espermateca formando ângulo de 

cerca 180º, duto comum com imbricamento em quase toda sua extensão, haste da furca 

genital larga, quase duas vezes a largura do duto comum, comprimento do duto comum 

alcançando o ápice da haste da furca genital. 
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Características gerais: Cabeça: antenômero III com inserção de três ou quatro papilas, 

base do ascóide com inserção pedunculada no antenômero e com desenvolvimento posterior 

da base rudimentar, presentes até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos em 

quase toda extensão do palpômero III; ausência de cerda espiniforme longa no ápice do 

palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores, dois dentículos inseridos entre os 

dentes centrais; dentes anteriores dispostos em duas fileiras centrais; área esclerotinizada 

quase imperceptível. Tórax: pronoto, paratergito e mesonoto esclerotinizado, coxas 

anteriores, medianas e posteriores sem esclerotinização. Terminália do macho (Fig. 14A): 

gonocoxito com duas cerdas inseridas na face interna; gonóstilo com dois espinhos, apical e 

pré-apical e ambos desenvolvidos; parâmero simples, com ápice digitiforme; lobo lateral 

com o mesmo comprimento que o gonocoxito; duto ejaculador cerca de três vezes o 

comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 19F): anel apical da espermateca com 

ligeira expansão lateral; duto individual imbricado e mais curto que o comprimento da 

espermateca, junção dos dutos individuais da espermateca formando ângulo de cerca 180º; 

duto comum com imbricamento em quase toda sua extensão; haste da furca genital larga 

com quase duas vezes a largura do duto comum, comprimento do duto comum alcançando o 

ápice da haste da furca genital.  

Considerações gerais: A espécie foi descrita de machos e fêmeas por Fairchild e Hertig 

(1951) capturados juntos no Panamá, a identificação é relativamente simples, pois, tanto a 

espermateca das fêmeas como a terminália dos machos são facilmente identificados dentre 

as espécies de de Psychodopygus. 

Registros geográficos (Fig. 29A): Belize: Cayo (Lewis e Garnham 1959; Williams 1966b; 

Ibañez-Bernal 2001); Gallon Jug (Williams 1966a); Guacamallo (Williams et al. 1965); 

Millionário (Williams 1966a); Orange Walk District (Ibáñez-Bernal 2001); Toledo District 

(Williams 1966a; Ibañez-Bernal 2001). Brasil: Acre: Cruzeiro do Sul (Alves et al.,dados 

não publicados). Amazonas: Barcelos (Alves et al., dados não publicados); Coari 

(Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); Manaus (Arias e Freitas 1982b; Silva et 

al. 2010); Maués (Alves et al. 2012); Nhamundá (Alves et al. 2012); Presidente Figueiredo 

(Dias-Lima et al. 2003); São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 1998). Bahia: Três Braços 

(Vexenat et al. 1986). Mato Grosso: (Galati 2003a; Missawa e Maciel 2007). Pará: Carajás 

(Souza et al. 2010); Martins et al. 1978); Jari/Monte Dourado (Ready et al. 1986; Ryan 

1986); Santarém (Ryan 1986); Tailandia (Ryan 1986). Rondônia: Buritis (Gil et al. 2003); 
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Cacaulândia (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et al. 2003); Costa Marques (Gil et al. 

2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); 

Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009);  Porto Velho (Gil et al. 

2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Gil et al. 2009). Colômbia: Amazonas 

(CIPA 2013); Araracuara (Morales e Minter 1981); Caquetá (Bejarano 2006); Choco 

(Young 1979; Bejarano 2006); Putumayo (Barreto et al. 2000, Bejarano 2006); Vaupes 

(Bejarano 2006). Costa Rica: Breñon (Herrero e Jimenez 1992); Sabanas (Herrero e 

Jimenez 1992); Sabanillas (Herrero e Jimenez 1992). Equador: Napo (Young 1979); 

Sucumbios (Alexander et al. 1992). Guatemala: (CIPA 2013). Guiana Francesa: 

Montsinery (Pajot et al. 1986); Saint-Elie (Le Pont 1982). Honduras: Lancetilla Valley 

(Fairchild e Hertig 1959); Tela (Young 1979). Nicarágua: Chontales (Fairchild e Hertig 

1959). Panamá: Darien (Young 1979); La Victoria (Fairchild e Hertig 1951; Young 1979). 

Suriname: Patamacca (Burgos e Hudson 1994). 

 

Psychodopygus carrerai (Barretto) (Figs. 16B, 25C) 

Phlebotomus carrerai Barretto, 1946: 286 (♂, ♀, Restrepo, Meta, Colômbia). Fairchild e 

Hertig 1951: 401 (tax., chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Sergentomyia pessoanus: Barretto 1955: 247 (♂, Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil). Young e 

Duncan 1994: 584 (tax.). 

Lutzomyia pessoana: Young 1979: 178 (sin. júnior). 

Phlebotomus paraensis: Fairchild e Hertig 1951: 401 (identificação errônea). Forattini 

1971b: 173 (sin. de Ps. carrerai, Ps. pessoanus), 1973: 413 (tax.).  

Lutzomyia carrerai: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Barretto 1966a: 143 

(chave). Martins et al. 1973a: 411 (tax., chave, revalidação da espécie), 1978: 41 (tax.). 

Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Carvalho et al. 2006: 131 (tax., figs.). 

Bermúdez 2009: 139 (tax., distr.). 

Lutzomyia fairchildi: Forattini 1971b: 175 (sin. júnior de Ps. carrerai). Martins et al. 1973a: 

411 (revalidação da espécie). 

Psychodopygus carrerai: Forattini 1971a: 104 (tax.). Ryan 1986: 130 (figs.). 

Psychodopygus carrerai carrerai: Le Pont et al. 1986: 79 (tax.). Philips et al. 1990: 145 

(tax.). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 121 (chave). 

Lutzomyia carrerai carrerai: Young 1979: 178 (status de subespécie, figs.). Young e 

Duncan 1994: 563 (chave, tax., figs.). Bermúdez 2009: 139 (tax., distr.). 
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Material tipo examinado: Holótipo macho (FSP), etiqueta 1: “F. carrerai Barr[etto] 1946, 

holótipo ♂, Colômbia, Restrepo, Veja Grande, col[etor] Antunes, 1934”; etiqueta 2: nº 

E 3815, lâmina 2105, divisão 1, gaveta 43”. 

Parátipos: uma fêmea (FSP), etiqueta 1: “F. carrerai Barr[etto] 1946, alótipo ♀, Colômbia, 

Restrepo, Veja Grande, col. Antunes, 1934”; etiqueta 2: “ nº E 3814, lâmina 2104, 

divisão 1, gaveta 43”. 

Um macho (FSP), etiqueta 1: “F. carrerai Barr[etto] 1946, parátipo ♂, Colômbia, Restrepo, 

Veja Grande, col[etor] Antunes, 1934”; etiqueta 2: nº E 3813, lâmina 2103, divisão 1, 

gaveta 43”. 

Considerações sobre o material tipo: Holótipo: exemplar com palpos deformados;  

alótipo: cabeça danificada em virtude da separação das peças bucais, antenas, palpos. 

Faringe não encontrada. Na descrição da espécie existem informações acerca das 

identificações dessas lâminas, locais de depósitos, localidade típo, data de coleta e coletor. 

Barretto (1946) ainda menciona existir um casal montado na mesma lâmina, e a indicação 

de haver sido coletado em cópula. As lâminas foram remontadas por ele, com todas as 

informações da descrição, mas não cita informações sobre a cópula. 

Diagnose: Espécime não esclerotinizado. Parâmero alongado com implantação de cinco 

fileiras de cerdas foliáceas apicais e presença de cerca de 25 a 30 cerdas espiniformes pré-

apicais; ramificação ventral do parâmero com origem pré-apical. Duto comum da 

espermateca com uma área mais clara em forma de “V” invertido no final do imbricamento. 

Características gerais: Espécime não esclerotinizado (Fig. 5J). Cabeça: presença de duas 

papilas no antenômero III; base do ascóide com inserção pedunculada no antenômero, 

desenvolvimento posterior da base do ascóide rudimentar e presentes até o XIII antenômero; 

espinhos de Newstead inseridos ao longo do palpômero III; palpômero IV maior que 2/3 do 

comprimento do palpômero V; cibário com quatro dentes posteriores, sendo os centrais mais 

afastados entre si do que dos laterais, inserção de dois dentículos entre os centrais, dentes 

anteriores agrupados na região central da área esclerotinizada, sendo esta pouco nítida. 

Terminália do macho (Fig. 16B): gonocoxito longo, três vezes mais longo que largo; 

gonóstilo com quatro espinhos, dos quais três espinhos são desenvolvidos e um reduzido a 

uma cerda espiniforme delgada e curta, quase imperceptível; parâmero alongado com 

inserção de cinco fileiras de cerdas foliáceas apicais e presença de cerca de 25 a 30 cerdas 

espiniformes pré-apicais; ramificação ventral do parâmero com origem pré-apical; lobo 
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lateral longo, com ápice alcançando a metade do comprimento do gonóstilo; duto ejaculador 

cerca de três vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig: 25C) duto 

individual totalmente imbricado e comprimento com cerca da metade do comprimento do 

corpo da espermateca; duto comum da espermateca com uma área mais clara em forma de 

“V” invertido no final do imbricamento; área não imbricada com textura levemente rugosa; 

comprimento do duto comum pouco maior que a haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. carrerai é uma espécie sem esclerotinização e foi descrita por 

Barretto (1946), a partir de exemplares provenientes da Colômbia e identificados a priori 

como Ps. panamensis. Fairchild e Hertig (1951) com exemplares coletados no Panamá e 

sem considerar as diferenças da esclerotinização do exemplar e dos caracteres do parâmero 

citados por Barretto (1946), redescreveram o macho e descreveram a fêmea como sendo Ps. 

paraensis, espécie descrita por Costa Lima (1941) a partir de um exemplar macho. 

Estudando exemplares da Colômbia e material identificado do Pará por Damasceno como 

Ps. paraensis (Fairchildi e Hertig 1951), Forattini (1971b) acreditou que o material 

examinado das duas localidade eram da mesma espécie. Após examinar os espécimes tipos 

de Ps. carrerai, não teve dúvida que eram iguais aos exemplares da Colômbia e Pará. Além 

da semelhança existente entre os exemplares da Colômbia e do Pará identificados como Ps. 

paraensis, Forattini (1971b) considerou o desenvolvimento e o número de cerdas do 

parâmero e a posição dos espinhos no gonóstilo como caracteres inconsistentes e variáveis, 

então optou por sinonimizar Ps. carrerai com Ps. paraensis. No mesmo trabalho, Forattini 

(1971b) examinou exemplares do Panamá e Amapá e percebeu a semelhança entre eles, sem 

encontrar também diferenças relevantes nos espécimes machos do Pará identificados por 

Damasceno. No exame feito por Forattini (1971b), nem Ps. pessoanus e nem Ps. carrerai 

apresentaram mesonoto esclerotinizado, porém esta esclerotinização estava presente nos 

exemplares do Panamá, dessa forma, como essa era a principal diferença entre Ps. 

pessoanus, Ps. carrerai e Ps. paraensis, Forattini concluiu que esse caráter podia ser 

variável entre as espécies, e sinonimizou Ps. pessoanus e Ps. carrerai com Ps. paraensis 

(identificado erroneamente por Fairchild e Hertig 1951). Não encontrando também nenhuma 

diferença relevante que separasse Ps. carrerai de Ps. fairchildi como espécie distintas, 

Forattini (1971b) optou por sinonimizá-las.  

Os exemplares dessas espécies não possuem esclerotinização, característica que foi 

desconsiderada pelos autores na época, pois, o exemplar de Ps. paraensis descrito por Costa 

Lima (1941) era castanho. Martins et al. (1973a), com base em estudos do holótipo e 
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exemplares de Ps. paraensis provenientes do Pará, Ps. pessoanus (identificados como Ps. 

paraensis) proveniente do Panamá, Colômbia e material de Ps. fairchildi coletados no 

Espírito Santo, revalidaram as espécies sinonimizadas por Forattini (1971b), além disso, 

Martins et al. (1973a) observaram a proximidade entre Ps. carrerai e Ps. pessoanus, as 

quais se diferenciavam pelo número de cerdas, número de fileiras e disposição das cerdas no 

parâmero, discutiram também a questão da esclerotinização do mesonoto como confusa, 

pois Barretto (1966a) havia inserido Ps. carrerai na mesma dicotomia que Ps. paraensis e 

Ps. ayrozai, que possuíam o mesonoto bem mais castanho que as pleuras, enquanto que, 

tanto na descrição da espécie de Ps. carrerai (Barretto, 1946) quanto observado por 

Fairchild e Hertig (1951), o mesonoto é pouco mais escuro que as pleuras.  

Forattini (1971b) quando analisou os espécimes, comentou que também não 

conseguiu observar esse carater nos exemplares de Ps. carrerai como citado na descrição da 

espécie feita por Barretto (1946). Young (1979) considerando a morfologia e a distribuição 

sinonimizou Ps. pessoanus com Ps. carrerai, ambas as espécies compartilhavam o “V” 

invertido do duto comum da espermateca, uma pequena área clara ao final da área imbricada 

do duto comum, o número próximo de segmentos da espemateca e a posição dos dentes 

posteriores do cibário, que são características variáveis, e que na opinião de Young (1979), 

não eram suficientes para separar essas espécies.  

Como Young (1979) observou que o espécime identificado por Fairchild e Hertig 

(1951) como Ps. paraensis era espécie distinta de Ps. paraensis (Costa Lima, 1941) e 

semelhante à Ps. carrerai, fez a descrição da subespécie Ps. carrerai thula. Young (1979) 

julgou que os caracteres do comprimento do labro combinado com o pedicelo e o 

antenômero III, menor nas fêmeas de Ps. carrerai que no espécime de Fairchild e Hertig 

(1951), e a ausência da área clara em “V” invertido no duto comum da espermateca desse 

espécime, não eram suficientes para considerá-lo como espécie distinta de Ps. carrerai. 

Além disso, os machos dessas duas “espécies” eram separados apenas pela distribuição 

geográfica e pela ausência/presença das fêmeas na amostra para identificação da espécie, 

assim, Young (1979) optou por separar Ps. carrerai em duas subespécies,  Ps. carrerai 

thula e Ps. carrerai carrerai. 

Carvalho et al. (2006) com base nas caracteríticas apresentada por Young (1979) na 

descrição de Ps. thula e considerando não haver nenhum dado biológico e ecológico entre 

essas espécies para que se mantivesse a categoria de subespécie, conferiu status de espécie à 

Ps. thula. Os autores utilizaram ainda o comprimento dos palpos maxilares, maiores em Ps. 
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thula que em Ps. carrerai, no entanto, este não é um bom caráter pois, em análise de 

microscopia óptica observa-se que são espécies de tamanhos distintos, de modo que a 

variação alométrica é responsável por esta diferença. Psychodopygus carrerai possui ainda 

Ps. yucumensis como espécie afins, sendo que as duas são separadas apenas pela 

esclerotinização do mesonoto que ocorre em Ps. yucumensis. Alguns estudos envolvendo 

análises de eletroforese de isoenzimas (Caillard et al. 1986; Le Pont et al. 1986) e de 

cromatografia de hidrocarbonetos cuticulares (Phillips et al. 1990) separaram as duas 

espécies. 

Registros geográficos (Fig. 29B): Bolívia: Cochabamba (CIPA 2013); La Paz (Le Pont e 

Desjeux 1986); Santa Cruz (CIPA 2013); Beni (Le Pont e Desjeux 1986). Brasil: Acre: 

Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não publicados); Rio Branco (Arias e Freitas 1982a); 

Bujari (Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008). Alagoas: Quebrangulo 

(Shimabukuro et al., dados não publicados). Amazonas: Barcelos (Alves et al., dados não 

publicados); Coari (Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); Manaus (Arias e 

Freitas 1977, 1978); São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 1998; Bermúdez 2009); Maués 

(Alves et al. 2012); Tefé (Barrett et al. 1996). Bahia: Caravelas (Young 1979); Mata São 

João (Shimabukuro et al., dados não publicados); Porto Seguro (Shimabukuro et al., dados 

não publicados); Três Braços (Vexenat et al. 1986). Espírito Santo: Linhares (CRNIF). 

Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2000); São Luís (Marinho et al. 2008). Mato Grosso: 

Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2002); Chapada dos Guimarães (Biancardi e Castellón 

2000); Aripuanã (CIPA 2013). Minas Gerais: Além Paraíba (Rangel et al. 1985). Pará: 

Altamira (Young 1979); Carajás (Souza et al. 2010); Juriti (Garcez et al. 2009); Marabá 

(Young 1979); Paragominas (Ryan 1986; Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); Tailândia (Ryan 

1986); Tucuruí (Ryan 1986); Ruropolís (Fraiha et al. 1978), Presidente Medici (Fraiha et al. 

1978). Rio de Janeiro: Itatiaia (Young 1979); Resende (CIPA 2013). Rondônia: 

Ariquemes (Bermúdez 2009); Buritis (Gil et al. 2003); Cacoal (Biancardi et al. 1982); 

Cacaulândia (Gil et al. 2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 

2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil 

et al. 2003); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); Vilhena (Gil et al. 2009); 

Vale do Anari (Gil et al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 2010); Boa Vista 

(Bermúdez 2009); Caroebe (Bermúdez 2009); São João do Baliza (Castellón et al. 1989); 

São Luiz (Castellón et al. 1989); Pacaraima (Castellón et al. 1989; Castellón et al. 1991b). 

Colômbia: Amazonas (Bejarano 2006); Caquetá (Young 1979; Bejarano 2006); Puntumayo 
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(Barreto et al. 2000; Bejarano 2006); Puerto Asis (Barreto et al. 2000); Puerto Caicedo 

(Barreto et al. 2000); Puerto Leguízamo (Barreto et al. 2000); Restrepo (Young 1979; 

Bejarano 2006); Valle del Guamuez (Barreto et al. 2000). Equador: Morona Santiago 

(Alexander et al. 1992); Napo (Young 1979); Orellana (Le Pont et al. 2009); Pechincha 

Province (Jones et al. 2010); Sucumbios (Alexander et al. 1992). Peru: Cuzco, Pilcopata 

(Pérez et al. 1991); Madre de Dios (Llanos 1973); Loreto (Young 1979); Tambopata 

(Young et al. 1985); Yurimaguas (Cabanillas et al. 2001). Venezuela: Territorio Federal do 

Amazonas (Feliciangeli et al. 1988); Cerro La Neblina (CIPA 2013).  

 

Psychodopygus chagasi (Costa Lima) (Figs. 17F, 25F) 

Phlebotomus chagasi Costa Lima, 1941: 6 (♀, Rio Negro, Amazonas, Brasil). Floch e 

Abonnenc 1952: 42 (chave, tax.). Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Ortiz 1972: 

225 (tax., chave, figs.). 

Flebotomus unisetosus Mangabeira, 1941: 238 (♂, Abaeté, Pará, Brasil). Martins et al. 

1968: 1 (sin. júnior de Ps. chagasi). 

Phlebotomus unisetosus: Floch e Abonnenc 1952: 29 (chave). 

Lutzomyia chagasi: Barretto 1961: 34 (♀, tax., chave, figs.). Theodor 1965: 188 (♂, figs.). 

Barretto 1966b: 145 (chave). Llanos 1973: 31 (figs.). Young e Fairchild 1974: 24 (tax., 

figs.). Martins et al. 1978: 35. Young 1979: 170 (♂ figs.). Young e Duncan 1994: 560 

(chave, tax., figs.). Bermúdez 2009: 123 (tax., distr.). 

Psychodopygus chagasi: Foratini 1971a: 104 (tax.). Forattini 1973: 392 (figs. tax.). Fraiha et 

al. 1974: 89 (♂ figs.). Ryan 1986: 136 (♂, ♀, figs.). Fraiha et al. 1986: 336 (♂, ♀, 

figs.). Galati 2003a: 45 (tax., dist.), 2003b: 120 (chave). 

Material tipo examinado: Holótipo fêmea (IOC), etiqueta 1: “nº 1416, divisão 26, caixa 

47”, etiqueta 2: “Phlebotomus chagasi, Rio Negro, [Amazonas, Brasil], Dr. C[arlos]. 

Chagas, det[terminante] xi-1940”. 

Considerações sobre o material tipo: Holótipo bem conservado e depositado na Coleção 

Costa Lima do Instituto Oswaldo Cruz. Macho perdido. O macho foi descrito como 

Flebotomus (Psychodopygus) unisetosus (Mangabeira, 1941). Consta no artigo de descrição 

que o exemplar está depositado na Coleção do IOC/RJ, entretanto, o espécime não foi 

encontrado. Da mesma forma, os exemplares criados em laboratório e utilizados na 
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associação de macho e fêmea desta espécie por Fraiha et al. (1974), também não foram 

encontrados no IEC/PA. 

Diagnose: Parâmero alargado na base, estreitando-se em direção ao ápice e depois dilatando 

no ápice, largo e com curvatura ascendente, com a parte inferior redonda e a superior plana, 

onde se implantam, muito próximas umas às outras, numerosas cerdas retas, finas e longas. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar, longo, não ultrapassando o ápice de AIII, presentes até o antenômero XIII; 

cibário com arco completo inserido abaixo dos dentes anteriores; área esclerotinizada do 

cibário pouco evidente; espinhos de Newstead inseridos ao longo de quase toda extensão do 

palpo III. Tórax: escudo castanho, escutelo e ápice do paratergito levemente 

esclerotinizados, pleuras, metanoto, pós-noto e coxas sem esclerotinização; presença de 

cerdas anepimerais. Terminália do macho (Fig. 17F): gonocoxito com constrição mediana 

e sinuosa, alargado e com comprimento cerca de duas vezes a largura; inserção de uma 

cerda longa na face basal-interna do gonocoxito; gonóstilo com a base dilatada dorsalmente 

e curva na região ventral, próxima à inserção no gonocoxito; presença de quatro espinhos, 

sendo o apical desenvolvido e os externos inferior, superior e o interno atrofiados, espinho 

externo inferior mais apical que os demais; base do gonóstilo dilatada na região dorsal, 

inserção do espinho apical curva em relação ao eixo do gonóstilo, espinho apical com 

curvatura com cerca de 90º; parâmero alongado, com uma pequena depressão na região 

dorsal mediana, ápice curvado e com inúmeras cerdas finas, pequena ramificação, pouco 

visível, inserido na margem apical da região cerdosa; edeago triangular e grande, tamanho 

semelhante à largura do parâmero; lobo lateral com comprimento similar ao comprimento 

do gonocoxito; duto ejaculador com comprimento cerca de duas vezes o comprimento da 

bomba, duto ejaculador levemente estriado, com ápice rombo e circundando por dentículos. 

Genitália da fêmea (Fig. 25F): duto individual duas vezes mais longo que o corpo da 

espermateca, parcialmente imbricado e com a área basal não esclerotinizada, não inflada e 

de mesma largura que a base da área imbricada; duto comum não imbricado e com 

comprimento similar ao comprimento do corpo da espermateca, duto comum mais curto que 

o ápice da haste da furca. 

Considerações gerais: Ps. chagasi foi descrita por Costa Lima (1941) a partir de um 

exemplar fêmea capturado pelo Dr. C. Chagas no Rio Negro, na Amazônia, entretanto, o 
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autor fez apenas desenho esquemático da espermateca com algumas citações da espécie e as 

características que a separavam de Ps. squam. squamiventris. Neste mesmo ano, 

Mangabeira criou o subgênero Psychodopygus e designou como espécie tipo Flebotomus 

unisetosus. Fairchild e Hertig (1951) comentaram que Ps. chagasi havia sido 

inadequadamente descrita e que o local de coleta do exemplar ficava no estado do 

Amazonas, fazendo assim a correção quanto a localidade tipo, correçâo adequada, uma vez 

que no trabalho de Costa Lima (1941) ele citou apenas Rio Negro, Amazônia. Martins et al. 

(1968) fizeram uma redescrição adequada da espécie baseada em exemplares fêmeas e 

macho provenientes de Caracaraí, Roraima idênticos aos holótipos de Ps. chagasi e Ps. 

unisetosus, também fizeram a associação de macho e fêmea, sinonimizando Ps. unisetosus 

(sin. júnior) com Ps. chagasi. Essa sinonímia foi confirmada por Fraiha et al. (1974) após 

obterem em criação de laboratório espécimes de Ps. chagasi, de ambos os sexos a partir de 

uma mesma fêmea, confirmando a correta associação da fêmea de Ps. chagasi e o macho de 

F. unisetosus como sendo da mesma espécie.  

Há uma grande dificuldade de associação entre machos e fêmeas quando a espécie é 

descrita por apenas um dos sexos. Assim, Costa Lima (1941) tentou encontrar caracteres 

para uma correta identificação de Ps. chagasi e Ps. squam. squamiventris, conseguindo 

apenas caracteres quantitativos como a diferença no comprimento dos dutos da espermateca 

que seria maior em Ps. chagasi que em Ps. squam. squamiventris, na relação da soma do 

comprimento dos segmentos do palpômero II e III menor que três vezes o comprimento de 

IV+V em Ps. chagasi do que em Ps. squam. squamiventris. Martins et al. (1968) 

observaram que os exemplares possuíam a mesma relação dos caracteres propostos por 

Costa Lima, ainda observaram que a área basal dos dutos individuais de Ps. chagasi não 

possuia dilatação na área não esclerozada, sendo praticamente de mesma largura que a base 

imbricada, enquanto que este caráter estava presente Ps. squam. squamiventris. 

Registros geográficos (Fig. 30A): Brasil: Acre: Bujari (Azevedo et al. 2008); Rio Branco 

(Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008). Amapá: Macapá (Bermúdez 2009). 

Amazonas: Barcelos (Alves et al, dados não publicados); Coari (Bermúdez 2009); Lábrea 

(Shimabukuro et al., dados não publicados); Manacapuru (Silva et al. 2007); Manaus 

(Barretto e Pessoa, 1946; Martins et al. 1978; Arias e Freitas 1982b; Barbosa et al. 2008); 

Maués (Alves et al. 2012); Nhamundá (Alves et al. 2012); São Gabriel da Cahoeira (Fé et 

al. 1998); Tefé (Barrett et al. 1996); São Paulo de Olivença (Martins et al. 1978). Mato 

Grosso: Chapada dos Guimarães (Shimabukuro et al., dados não publicados). Pará: 



69 
 

Abaetetuba (Martins et al. 1978); Juriti (Garcez et al. 2009); Oriximinã (Ryan 1986); 

Paragominas (Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001). Rondônia: Ariquemes (Bermúdez 2009); 

Buritis (Bermúdez 2009); Cacaulandia (Bermúdez 2009); Cacoal (Biancardi et al. 1982); 

Campo Novo (Bermúdez 2009); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et 

al. 2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União 

(Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); Vale do Anazri (Gil et 

al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto 

et al. 2010); Apiaú (Bermúdez 2009); Boa Vista (Castellón et al. 1989); Caracaraí (Martins 

et al. 1978; Young 1979); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha de Maracá (Castellón et al. 

1991a); Pacaraima (Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Bermúdez 2009); São Luiz 

(Castellón et al. 1989). Colômbia: Araracuara (Morales e Minter 1981); Caquetá (Martins 

et al. 1978; Young 1979; Bejarano 2006); Amazonas (Bejarano 2006); Vaupes (Bejarano 

2006); Putumayo (Barreto et al. 2000; Bejarano 2006). Peru: Amazonas (Barretto e Pessoa 

1946); Apurimac (Llanos 1973); Cuzco (Llanos 1973; Pérez et al. 1991); Iquito (Fraiha et 

al. 1980b); Junin (Llanos 1973); Huanuco (Llanos 1973); Loreto (Llanos 1973; Martins et 

al. 1978); Madre de Dios (Llanos 1973). Venezuela: Territorio Federal do Amazonas 

(Feliciangeli et al. 1988).  

 

Psychodopygus claustrei (Abonnenc, Léger & Fauran) (Figs. 15G, 22F e 23B) 

Lutzomyia claustrei Abonnenc, Léger & Fauran, 1979: 80 (♂, Maripassoula, Guiana 

Francesa). Le Pont e Pajot 1980: 62 (♀, Guiana Francesa). Young e Rogers 1984:605 

(♂, ♀, chave).  Young e Duncan 1994: 574 (tax., chave, figs.). Carvalho et al. 2006: 

130 (tax., figs.). Bermúdez 2009: 131 (tax.). 

Psychodopygus claustrei: Ryan 1986: 131 (tax.). Galati 2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 120 

(chave). 

Material tipo examinado: Parátipos: três machos (FSCA/ NMNH/WRBU), etiqueta 1, 

“Guyane Francaise, paratype 2111A; etiqueta 2: “L. claustrei ♂, 02-11-73-33, 

Maripassoula, Guyane Française, Claustrei Capt., nº 2111A, coll. Abonnenc Leger”. 

Um macho, etiqueta1:  “Guyane Française, paratype 2111B; etiqueta 2: “L. claustrei ♂, 02-

11-73-33, Maripassoula, Guyane Française, Claustrei Capt., nº 2111B, coll. Abonnenc”. 

Um macho, etiqueta 1 ausente, etiqueta2: “L. claustrei ♂, 13-10-73-33, Maripassoula, 

Guyane Française, Claustrei Capt., nº 2098, coll. Abonnenc”. 
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Considerações sobre o material tipo: Em bom estado. Na descrição os autores comentam 

“Dans un lot de phlébotomes capturés par l’un d’entre nous (Fauran 1973) à Maripasoula 

(Guyane Française)”... “holotype mâle nº 021173-33C”, no entanto, existe uma discrepância 

entre o coletor citado na descrição e os coletores indicados nas lâminas de parátipos 

examinados (Abonnenc e Léger). No artigo existem poucas informações acerca dos dados 

informados nas lâminas, não havendo portanto, condições de confirmar as informações dos 

parátipos examinados.  

Diagnose: Parâmero com fileira marginal de cerdas foliáceas, sendo as mais basais 

afastadas entre si, principalmente as últimas três que formam um grupo isolado; edeago com 

região dorsal sinuosa, ápice estreito e curto, não ultrapassando a margem ventral do 

parâmero; junção do duto individual da espermateca formando “Y” evidente, corpo da 

espermateca maior que o duto individual, duto comum pouco maior que a haste da furca 

genital. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e com dois dentículos inseridos entre 

os dentes centrais, dentes anteriores agrupados irregularmente na região mediana do cibário; 

área esclerosada visível (Fig. 22F). Tórax: mesonoto, escutelo e abdômen esclerotinizados. 

Terminália do macho (Fig. 15G): gonocoxito alongado, cerca de duas vezes mais longo 

que largo, não chegando a 2,5 vezes; gonóstilo com cerca de 2/3 do comprimento do 

gonocoxito, cinco espinhos desenvolvidos, todos inseridos no 1/3 apical do gonóstilo, sendo 

o externo inferior e o interno inseridos em mesmo nível; parâmero com fileira marginal de 

cerdas foliáceas, distribuídas em duas fileiras irregulares na parte apical, sendo as cerdas 

mais basais afastadas entre si, principalmente as últimas três; cerca de 10 cerdas 

espiniformes pré-apicais inseridas no parâmero; ramo ventral originando-se na região basal 

do parâmero, de mesma largura em toda sua extensão, comprimento do ramo ventral maior 

que o comprimento do parâmero, região apical do ramo com pequenas cerdas espiniformes 

na sua margem; edeago com região dorsal sinuosa e região ventral sem sinuosidade, ápice 

afilado e curto, não ultrapassando a região ventral do parâmero; lobo lateral mais longo que 

o gonocoxito, sendo o comprimento deste último cerca de 3/4 o comprimento do lobo 

lateral; duto ejaculador com comprimento maior que 3,5 vezes o comprimento da bomba. 
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Genitália da fêmea (Fig. 23B): corpo da espermateca maior que o duto individual, junção 

do duto individual formando “Y” evidente, corpo da espermateca cerca de duas vezes o 

comprimento dos dutos individuais; duto comum parcialmente imbricado e pouco mais 

longo que a haste da furca genital. 

 Considerações gerais: Ps. claustrei foi descrita de exemplares machos por Abonnenc, 

Léger e Fauran (1979) e posteriormente Le Pont e Pajot (1980) descreveram a fêmea de 

exemplares que foram capturadas juntas com exemplares machos.  

Registros geográficos (Fig. 30B): Bolívia: Beni (CIPA 2013). Brasil: Amapá: Porto 

Grande: Freitas et al. 2002). Amazonas: Barcelos (Alves et al.,dados não publicados); 

Borba (Alves et al. 2012); Coari (Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); Lábrea 

(Shimabukuro et al., dados não publicados); Manacapuru (Silva et al. 2007); Manaus (Arias 

e Freitas 1982b; Barbosa et al. 2008; Silva et al. 2010); Maués (Alves et al. 2012); 

Nhamundá (Alves et al. 2012); Tefé (Barrett et al. 1996). Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et 

al. 2000); São Luís (Rebêlo et al. 1999; Marinho et al. 2008). Mato Grosso: Alta Floresta 

(De Luca et al. 2003); Chapada dos Guimarães (Biancardi e Castellón 2000). Mato Grosso 

do Sul: Campo Grande (Oliveira et al. 2003). Pará: Carajás (Souza et al. 2010); Jari/Monte 

Dourado (Ready et al. 1986, Ryan 1986); Porto Trombetas (Ryan 1986); Tucuruí (Ryan 

1986); Paragominas (Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001). Pernambuco: Recife (Dantas-Torres 

et al. 2010); Igaraçú (Silva e Vasconcelos 2005; Dantas-Torres et al. 2010); Amaraji 

(Bermúdez 2009); Paudalho (Dantas-Torres et al. 2010). Rondônia: Ariquemes (Biancardi 

et al. 1982); Buritis (Gil et al. 2003); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et al. 

2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Ji-Paraná 

(Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); Nova Mamoré (Gil 

et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil 

et al. 2009); Vilhena (Gil et al. 2009). Roraima: Apiaú (Bermúdez 2009); Boa Vista 

(Castellón et al. 1989); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha de Maracá (Castellón et al. 1991a); 

Pacaraima; (Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Castellón et al. 1989); São Luiz 

(Castellón et al. 1989). Tocantins: Monte Carmo (Andrade-Filho et al. 2001). Colômbia: 

Meta (Bejarano 2006); Puntomayo (Barreto et al. 2000; Bejarano 2006); Puerto Caicedo 

(Barreto et al. 2000); Puerto Guzman (Barreto et al. 2000). Guiana Francesa: Haut 

Oyapock (CIPA 2013); Cacao (Fouque et al. 2007); Maripassoula (CIPA 2013); Montsinery 

(Pajot et al. 1986; Fouque et al. 2007); Nancibo (Fouque et al. 2007); Regina (Fouque et al. 
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2007); Saint-Elie (Le Pont 1982); Saint Laurent du Maroni (Fouque et al. 2007). Sinamary 

(Fouque et al. 2007). Peru: Cuzco (Pérez  et al. 1991); Madre de Dios (Llanos 1973); 

Tambopata (Young et al. 1985). Suriname: Aseli Kamp (Burgos e Hudson 1994). 

Venezuela: Bolivar (Feliciangeli et al. 1988); Território Federal do Amazonas (Feliciangeli 

et al. 1988).  

 

Psychodopygus complexus (Mangabeira) (Figs. 18H, 26E) 

Flebotomus complexus Mangabeira, 1941: 242 (♂, Abaeté [Abaetetuba], Pará, Brasil). 

Lutzomyia complexa: Barretto 1961: 34 (♂, tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 24 

(tax., figs.). Young e Duncan 1994: 560 (chave, tax., figs.). Bermúdez 2009: 121 (tax.). 

Phlebotomus complexus: Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Floch e Abonnenc 

1952: 29 (chave). 

Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, 1912: Fairchild e Hertig 1951: 420 (sin. 

associação errônea dos sexos). Martins et al. 1978: 38 (tax., associação errônea dos 

sexos). 

Psychodopygus complexus: Forattini 1971a: 105 (♂, tax.); 1973: 407 (♂, figs. tax.). Ward e 

Ready. 1975: 128 (ovos). Ready et al. 1982: 210 (tax.), 1984: 3 (tax.). Lane e Ready 

1985: 469 (tax.). Ryan 1986: 137 (♂, ♀, figs.). Ryan et al. 1986: 85 (tax.). Fraiha et al. 

1986: 336 (♂, ♀, figs.). Ready et al. 1991: 41 (tax.); 2003a: 45 (tax., dist.), 2003b: 120 

(chave). 

Material tipo: Não examinado. Holótipo perdido (IOC).  

Considerações sobre o material tipo: O holótipo não foi encontrado na coleção do 

Instituto Oswaldo Cruz, aparentemente se perdeu durante o Massacre de Manguinhos. 

Diagnose: Parâmero com ramificação lateral, perpendicular ao eixo do parâmero; metade 

apical da ramificação com uma pequena região alargada e estreitamento do restante da área 

apical, ápice membranoso e hialino formando uma concavidade, bifurcação arredondada. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e inseridos até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre os 

dentes centrais, sendo estes mais distantes entre si do que entre os laterais; duas fileiras 
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irregulares de dentes anteriores inseridos na região mediana da área esclerotinizada; área 

esclerotinizada bem visível. Tórax: pronoto, mesonoto e escutelo esclerotinizados; cerdas 

anepimerais presentes; coxas anteriores, medianas e posteriores sem esclerotinização; 

abdômen levemente castanho. Terminália do macho (Fig. 18H): gonocoxito com 

constrição mediana, alargado, duas vezes mais longo que largo, presença de uma cerda na 

face interna; gonóstilo com a base alargada na região dorsal; ápice curvado em relação ao 

eixo; presença de quatro espinhos, sendo apenas o apical desenvolvido; os externos e o 

interno são reduzidos a uma cerda espiniforme, inseridos no 1/3 apical e o interno mais 

apical que os demais; parâmero complexo, com ramificação lateral, perpendicular ao eixo 

do parâmero; metade apical da ramificação com uma pequena região alargada e 

estreitamento do restante da área apical, cerda larga e membranosa inserida no ápice da 

ramificação, que dependendo da posição assemelha-se a uma cerda espiniforme forte; ápice 

membranoso e hialino formando uma concavidade, bifurcação arredondada; edeago 

triangular com tamanho proporcional a largura do parâmero; lobo lateral bem curvo, mais 

longo que o gonocoxito, ápice alcança a metade basal do gonóstilo; duto ejaculador mais 

longo que duas vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 26E): cabeça da 

espermateca bem desenvolvida e levemente inclinada em direção a furca genital; duto 

individual cerca de duas vezes mais longo que o corpo da espermateca, apresenta-se 

parcialmente imbricado e de largura semelhante entre a área imbricada e não imbricada; 

dutos comum não imbricado, comprimento menor que o comprimento da haste da furca 

genital. 

Considerações gerais: Ps. complexus foi descrita por Mangabeira (1941) a partir de um 

exemplar macho proveniente do estado do Pará. Como a subespécie Psychodopygus squam. 

squamiventris foi descrita apenas pela fêmea, diversos autores tentaram associar o macho de 

Ps. complexus como a fêmea de Ps. squam. squamiventris (Fairchild e Hertig 1951; Barretto 

1961; Martins et al. 1968; Martins et al. 1978). Martins et al. (1968) com base na 

morfologia das fêmeas dessas duas espécies associou macho e fêmea. Em Martins et al. 

(1978), a sinonímia não é formalmente citada, apenas é apresentada na lista sinonímica de 

Ps. squam. squamiventris, a qual foi aceita pelos autores posteriormente. Além dos 

problemas ocasionados pela descrição de apenas um dos sexos de flebotomíneos em que a 

busca pela correta identificação do sexo oposto levou a vários erros, a separação das fêmeas 

nestse grupo é difícil, pois são morfologicamente muito semelhantes.  
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Ready et al. (1982) estudaram machos e fêmeas de Ps. complexus e Ps. wellcomei 

obtidos de criação em laboratório e observaram que além da semelhança, elas também eram 

encontradas em simpatria na Serra dos Carajás no Estado do Pará. A análise morfometrica 

realizada por Ready et al. (1982), possibilitou separar pela morfologia do duto individual, as 

espécies Ps. chagasi, Ps. squam. squamiventris e Ps. squam. maripaensis, Ps. complexus e 

Ps. wellcomei, além de mostrar que Ps. squam. squamiventris e Ps. complexus não eram a 

mesma espécie como sugerido por Martins et al. (1978), quando eles sinonimizaram essas 

duas espécies. Lane e Ready (1985), conseguiram separar também por morfometria as 

fêmeas de Ps. complexus e Ps. wellcomei, corroborando o trabalho de Ready et al. (1982). 

Para separação das fêmeas de Ps. wellcomei e Ps. complexus outras técnicas como 

eletroforese de enzimas (Ready e Silva 1984), análises de hidrocarboneto cuticular (Ryan et 

al. 1986), análise de DNA (Ready et al. 1991) foram empregadas e os resultados mostraram 

que eram espécies distintas.  

Em exame de material de Ps. complexus proveniente de Peixoto de Azevedo, Mato 

Grosso e Ps. wellcomei proveniente da Serra dos Carajás, Pará (Alves et al., dados não 

publicados) verificou-se que existe uma pequena diferença na relação largura do 

clípeo/comprimento do olho e esclerotinização do pos-noto, que pode auxiliar a separação 

de Ps. complexus de Ps. wellcomei. 

Registros geográficos (Fig. 31A): Brasil: Amazonas: Borba (Alves et al. 2012); Maués 

(Alves et al. 2012). Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2000). Mato Grosso: Alta 

Floresta (De Luca et al. 2003); Chapada dos Guimarães (Biancardi e Castellón 2000; 

Shimabukuro et al., dados não publicados); Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2012). 

Pará: Abaetetuba (Bermúdez 2009); Altamira-Itaituba (Ryan 1986); Bela Vista (Ryan 

1986); Belo Monte (Ryan 1986); Carajás (Ryan 1986); Juriti (Garcez et al. 2009); Marabá 

(Fraiha et al. 1978); Oriximinã (Ryan 1986); Paragominas (Ryan 1986; Rebêlo e Oliveira-

Pereira 2001); Presidente Médici (Ryan 1986); Rurópolis (Ryan 1986); Santarém (Ryan 

1986); Tucuruí (Ryan 1986). Pernambuco: Paudalho (Dantas-Torres et al. 2010); Recife 

(Dantas-Torres et al. 2010); Amaraji (Dantas-Torres et al. 2010); São Vicente Ferre 

(Dantas-Torres et al. 2010). Rondônia: Ariquemes (Bermúdez 2009); Buritis (Gil et al. 

2003); Cacoal (Biancardi et al. 1982); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et 

al. 2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Ji-Paraná 

(Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); Nova Mamoré (Gil 

et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 
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2009); Samuel (Bermúdez 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 

1982; Gil et al. 2009), Tocantins: Guaraí (Vilela et al. 2010). 

Psychodopygus corossoniensis (Le Pont & Pajot) (Figs. 15A, 21A e D) 

Lutzomyia corossoniesis Le Pont & Pajot, 1978: 224 (♂, prox. Corossony, Guiana 

Francesa). Murillo e Zeledòn 1985: 64 (♂, fig.). Young e Duncan 1994: 572 (tax., 

chave, figs., distr.). 

Lutzomyia guyanensis: Young 1979: 186 (tax., figs.). 

Psychodopygus corossoniensis: Le Pont e Desjeux 1982: 281 (♂, fig. Ps. dorlinsis). Ryan 

1986: 123 (♂, ♀, descr., distr.). Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo: Holótipo macho  nº PB150-1, route de St. Elie, km 22, Guiana Francesa, 

1978. 

Considerações sobre o materiall tipo: Exame realizado pela foto enviada por Dr. Philippe 

Boussès IRD/MIVEGEC, França. 

Diagnose: Parâmero simples com prolongamento apical, afilado e ápice com uma dilatação 

formando um ângulo obtuso. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com inserção de duas papilas; base 

ascóides com inserção pedunculada no antenômero e com desenvolvimento posterior da 

base rudimentar, presentes até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo 

do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre 

eles, dentes anteriores formando duas fileiras irregulares na região mediana da área 

esclerotinizada, área esclerotinizada visível e triangular (Fig. 21D). Tórax: pronoto sem 

esclerotinização, paratergito, mesonoto, escutelo pouco esclerotinizado, pós-noto, metanoto, 

coxas e pleuras sem esclerotinização, abdômen pouco esclerotinizado. Terminália do 

macho (Fig. 15A): gonocoxito alongado cerca de três vezes mais longo do que largo; 

gonóstilo com quatro espinhos, sendo três reduzidos a espinhos curtos; parâmero simples, 

apresentando um ângulo obtuso na extremidade apical; cerdas na superfície superior e 

inferior da região mediana do parâmero; duto ejaculador longo, cerca de 4,5 vezes o 

comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 21A): espermateca com 8 a 9 anéis; duto 

individual mais longo que o comprimento do corpo da espermateca; duto comum longo, 
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tanto quanto o individual, final da área imbricada do duto comum com estreitamento, 

alargando-se e com rugosidade na região não imbricada.  

Considerações gerais: Ps. corossoniensis foi descrito por Le Pont e Pajot (1978) a partir de 

um exemplar macho da Guiana Francesa e posteriormente a fêmea foi descrita por Ryan 

(1986) do estado do Pará. As fêmeas de Ps. corossoniensis, Ps. geniculatus, Ps. guyanensis 

e Ps. francoisleponti são muito similares ficando difícil a distinção entre elas, às vezes com 

diferenças muitos sutis para separação e mesmo os machos são muito semelhantes. O macho 

de Ps. corossoniensis se distingue dos machos das demais espécies por ter o parâmero curvo 

e com ângulo aberto, de forma curva e ápice com dilatação, enquanto que nas demais 

espécies do grupo, esse ângulo é mais fechado, praticamente reto em Ps. geniculatus e Ps. 

francoisleponti.  

Registros geográficos (Fig. 31B): Brasil: Acre: Bujari (Azevedo et al. 2008); Rio Branco 

(Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008). Amazonas: Borba (Alves et al. 2012); 

Humaitá (Castellón et al. 1994); Maués (Alves et al. 2012); Manaus (Arias e Freitas 1982b; 

Barbosa et al. 2008); Nhamundá (Alves et al. 2012); São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 

1998). Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2000); Paço do Lumiar (Barros et al. 2000); 

São Luís (Rebêlo et al. 1999). Pará: Carajás (Souza et al. 2010); Marabá (Souza et al. 

2010); Oriximiná (Ryan 1986); Paragominas (Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); Porto 

Trombetas (Ryan 1986); Tucuruí (Bermúdez 2009). Rondônia: Ariquemes (bermúdez 

2009); Buritis (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et al. 2003); Ji-Paraná (Biancardi  et al. 

1982); Cacoal (Biancardi et al. 1982); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Costa Marquez (Gil et 

al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); 

Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 

1982; Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et 

al. 2009). Costa Rica: (CIPA 2013). Guiana Francesa: Regina (Fouque et al. 2007); 

Corossony (Le Pont e Pajot 1978); Piste de Saint Elie (CIPA 2013). Panamá: Bocas del 

Toro (CIPA 2013). Suriname: Aseli Kamp (Burgos e Hudson 1994). 

 

Psychodopygus davisi (Root) (Figs. 5J, 15F, 21F) 

Phlebotomus davisi Root, 1934: 242 (♂, Fordlândia, Pará, Brasil, ♀, Caravelas, Bahia, 

Brasil). Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chaves). Floch e Abonnenc 1952: 39 (chave, 

figs., tax.). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 
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Phlebotomus rooti Mangabeira, 1942: 112 Forattini 1960: 469 (sin.). Forattini 1971a: 105 

(tax.). 

Lutzomyia rooti: Martins et al. 1973b: 419 (tax.). 

Lutzomyia davisi: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Llanos 1973: 30 (tax., figs.). 

Martins et al. 1973b: 419 (♀, descr.). Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Young 

1979: 183 (figs.). Abonnenc et al. 1980: 708 (♂, ♀, redescr., figs.). Young e Rogers 

1984: 605 (figs., chave). Young e Duncan 1994: 576. Carvalho et al. 2006: 130 (tax., 

figs.). Bermúdez 2009: 130. (tax., distr.). 

Psychodopygus davisi: Forattini 1971a: 105 (tax.). Forattini 1973: 163 (tax., em parte). 

Ward e Ready 1975: 128 (ovos). Ward 1976: 233 (larvas). Fraiha et al. 1978: 136 

(tax.). Galati 2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 120 (chave). 

Lutzomyia parimaensis  Ortiz e Álvares, 1972 (♀, Serra Parima, Amazonas, Venezuela). 

Sin. nov. 

Material tipo de Ps. davisi: Holótipo macho (NMNH/WRBU), “J. H. Sch. of Hyg. 

Phlebotomus davisi ♂, 6, Fordlandia, Para, Brazil. June, 1931. R. C. Shannon, 

Protozoology”, “holotype”, duas lâminas, uma contendo asa e a outra o tórax, e a 

segunda lâmina com as mesmas informações da primeira. 

Material tipo de Ps. parimaensis: Não examinado. 

Considerações sobre o material tipo: Lâminas (duas) contendo asa e tórax, as lâminas de 

terminália e da cabeça não foram encontradas.  

Diagnose: Pronoto, paratergito, mesonoto bem esclerotinizados, pleuras, coxas e abdômen 

pouco esclerotinizado; gonóstilo com cinco espinhos desenvolvidos; parâmero com uma 

fileira de cerdas semi-foliáceas inseridas na margem apical, cerca de 15 cerdas inseridas 

pré-apicalmente às foliáceas, com concentração maior na região dorso-apical; espermateca 

com duto comum muito longo, maior que duas vezes o comprimento da furca genital; região 

apical do duto comum imbricado, cerca de 2/3 finais do duto com rugosidade suave, hialino 

e com pequenas pontuações. 

Características gerais de Ps. davisi: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base 

ascóides com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e presentes até o antenômero XIII; espinhos de Newstead inseridos ao 
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longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos 

entre os dentes centrais; dentes anteriores com duas fileiras centrais com distribuição 

irregular; área esclerotinizada visível. Tórax (Fig. 5J): pronoto, paratergito, mesonoto bem 

eswclerotinizado, escutelo geralmente sem esclerotinização, podendo algumas vezes ser 

levemente esclerotinizado; pleuras, coxas anteriores, medianas e posteriores e abdômem 

sem esclerotinização. Terminália do macho (Fig. 15F): gonocoxito longo, cerca de 3,5 

vezes mais longo que largo; gonóstilo com cinco espinhos desenvolvidos, todos inseridos no 

1/3 apical; espinho interno e externo inferior inseridos em mesmo nível; parâmero alongado 

e levemente curvado na região mediana e ápice com uma fileira de cerdas largas e fortes 

inseridas na margem, cerca de 15 cerdas inseridas pré-apicalmente às foliáceas, com 

concentração maior na região dorso-apical; parâmero com ramificação ventral, originado na 

região basal, ramo ventral do parâmero estreito na região mediana e ápice circundado por 

pequenas cerdas espiniformes; edeago com ápice afilado e longo, ultrapassando a região 

ventral do parâmero; região dorsal sinuosa e região ventral sem sinuosidade; lobo lateral 

longo, com o ápice alcançando a região mediana do gonóstilo; duto ejaculador com 

comprimento maior que 4,5 vezes o da bomba ejaculadora. Genitália da fêmea (Fig. 21F): 

espermateca com o corpo mais longo que o duto individual, junção do duto formando um 

“Y” bem evidente, duto individual totalmente imbricado; duto comum muito longo, maior 

que duas vezes o comprimento da furca genital e cerca de 10 vezes o comprimento do duto 

individual; região apical do duto comum imbricado, cerca de 2/3 finais do duto com 

rugosidade suave, hialino e com pequenas pontuações. 

Características gerais de Ps. parimaensis: Cabeça: olhos grandes, mais largos que a 

distância interocular; ascóides longos nos antenômeros VI, VII e VIII, ultrapassando o ápice 

desses segmentos, e com desenvolvimento posterior rudimentar, palpômero V muito curto, 

menor que duas vezes o III; clípeo muito pequeno, menor que duas vezes o comprimento da 

cabeça; cibário com dentes posteriores finos e fortes, os internos mais separados entre si do 

que entre eles e os externos, área esclerotinizada visível e com inserção de duas fileiras de 

dentes anteriores. Tórax: mesonoto bem esclerotinizado até a região pré-escutelar; escutelo, 

metanoto e pleuras torácicas sem esclerotinização, lóbulo pronotal anterior fortemente 

esclerotinizado. Genitália da fêmea: comprimento do corpo da espermateca mais longo que 

o duto individual que é esclerotinizado e rugoso, corpo da espermateca com 8 a 10 

segmentos imbricados; duto comum não esclerotinizado e largo, com comprimento 
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equivalendo a 7-10 vezes o comprimento da espermateca e a base mais espessa que os dutos 

individuais. 

Considerações gerais: Root (1934) descreveu macho e fêmea de Ps. davisi, sendo o macho 

proveniente de Fordlândia, PA, e a fêmea de Caravelas, Bahia, Brasil, associada 

erroneamente com o macho. O autor mencionou na descrição que a fêmea tinha uma 

coloração mais clara que o macho e colocou um desenho da espermateca muito parecida 

com a espermateca de Ps. carrerai. Coutinho (1939) redescreveu uma fêmea como sendo de 

Ps. davisi coletados no Pará, e na descrição mostrou o desenho de uma espermateca 

semelhante a de Ps. ayrozai, não mencionando nessa redescrição qualquer referência sobre a 

coloração do tórax.  

Forattini (1960) com material proveniente do Amapá descreveu uma fêmea de Ps. 

hirsutus como sendo a fêmea de Ps. davisi, e no mesmo trabalho fez uma caracterização 

geral da fêmea de Ps. paraensis, distinta da descrita por Fairchild e Hertig (1959) e sendo o 

desenho e a descrição semelhantes a de Ps. davisi como é conhecida atualmente. Barretto 

(1961) apesar de inserir a fêmea descrita da Bahia em seus estudo sobre a sistemática dos 

flebotomíneos americanos discordou que essa associação estivesse correta.  

Uma breve descrição dos caracteres de Ps. davisi foi feita por Llanos (1973) de 

material coletado no Peru. Levando em consideração que as fêmeas tinham a mesma 

esclerotinização que os machos, Llanos (1973) associou macho e fêmea, e, além dos 

caracteres descritos, apresentou desenhos de macho e fêmeas, mas o desenho da 

espermateca apresentada tinha o duto comum muito curto para ser Ps. davisi.  

Martins et al. (1973b), descreveram a fêmea de Ps. davisi e utilizaram para descrição 

e para a associação entre os sexos dados de coleta de machos e fêmeas de 11 localidades 

diferentes, ausência de outras fêmeas de espécies afins nas mesmas amostras, coincidências 

nos caracteres morfológicos externos, como a mesma coloração, e a correspondência entre 

os comprimentos dos dutos ejaculadores e do duto comum da espermateca, sendo os dois 

muito longos, o que ele considerou como melhor comprovação para a correlação entre eles.  

Root (1934) quando descreveu Ps. davisi não apresentou as medidas do parâmero e 

do ramo ventral, apenas mencionou que eram subiguais. Fairchild e Hertig (1951) 

acreditavam que a separação de Ps. davisi e Ps. rooti como espécies distintas era duvidosa, 

separação esta realizada apenas pela diferença do comprimento do parâmero em relação ao 

ramo ventral. Forattini (1960) julgando como pouco substanciais os caracteres de separação 

de Ps. davisi e Ps. rooti, colocou a segunda espécie na sinoníma da primeira.  
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Em observações de Martins et al. (1973b) pode-se notar que no desenho da descrição 

a ramificação ventral é mais longa que o parâmero e no exame que eles fizeram dos 

espécimes de várias localidades verificaram uma variação em relação ao comprimento do 

parâmero e da ramificação ventral. Por ser este o único caráter de separação dessas duas 

espécies, e, portanto, um caráter pouco confiável para ser utilizado, Martins et al. (1973b) 

consideraram correta a sinonimização proposta por Forattini (1960).  

Em relação à sinonímia proposta para Ps. parimaensis, vale ressaltar que a descrição 

de Ps. parimanensis feita por Ortiz e Alvarez (1972) foi muito suscinta, nenhuma figura foi 

apresentada e foi baseada apenas em exemplares fêmeas, impossibilitando a correta 

identificação e/ou redescrição da mesma, principalmente por ser uma espécie com 

características similarares a outras dentro do gênero. Martins et al. (1978) considerou Ps. 

parimaensis como uma espécies inadequadamente descrita, da mesma forma, Young (1979) 

sem examinar o holótipo ou parátipo comentou que a distinção de Ps. parimaensis era 

duvidosa e que esta espécies poderia ser coespecífica com Ps. davisi. Young e Duncan 

(1994) comentaram que a menos que o material tipo seja encontrado, a identidade desta 

espécie permanecerá um mistério, ainda comenta que “(N)enhum espécime referente a Ps. 

parimaensis foi localizado nas coleções venezuelanas (D. Feliciangeli, com. pessoal)”. 

Dessa forma, com base na descrição de Ps. parimaensis que dentre as espécies de 

Psychodopygus assemelha-se muito a Ps. davisi e cuja fêmea, após várias tentativas 

errôneas de associação com o macho, só foi descrita por Martins et al. (1973b), propomos a 

sinonímia de Ps. parimaensis com Ps. davisi.  

Registros geográficos: Bolívia (Fig. 32A): Beni (CIPA 2013); La Paz (Le Pont e Desjeux 

1986); Pando (Martins et al. 1973b); Santa Cruz (CIPA 2013). Brasil: Acre: Bujari 

(Azevedo et al. 2008); Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não publicados); Rio Branco 

(Arias e Freitas 1982a; Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008). Amapá: Porto 

Grande (Freitas et al. 2002); Macapá (Bermúdez 2009); Serra do Navio (Forattini 1960). 

Amazonas: Anamã (Gomes et al. 2009); Barcelos (Alves et al., dados não publicados); 

Borba (Alves et al. 2012); Caapiranga (Gomes et al. 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); 

Itacoatiara (Pessoa et al. 2007); Lábrea (Shimabukuro et al., dados não publicados); 

Manacapuru (Silva et al. 2007); Manaus (Arias e Freitas 1982b; Feitosa e Castellón 2004; 

Barbosa et al. 2008; Silva et al. 2010). Manicoré (Martins et al. 1973b); Maués (Alves et al. 

2012); Nhamundá (Alves et al. 2012); Presidente Figueiredo (Dias-Lima et al. 2003); São 

Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 1998); Tefé (Barrett et al. 1996). Bahia: Três Braços 
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(Vexenat et al. 1986). Espírito Santo: Aracruz (Martins et al. 1973b); Colatina (Martins et 

al. 1973b); Conceição da Barra (Pinto et al. 2012); Linhares (Martins et al. 1973b); 

Sooterama (Martins et al. 1973b; Virgens et al. 2008). Goiás: Itumbiara (Bermúdez 2009); 

Cavalcante (Lustosa et al. 1986); Mineiros (Martins et al. 1973b). Maranhão: São Luís 

(Rebêlo et al. 1999). Mato Grosso: Alta Floresta (De Luca et al. 2003); Aripuanã 

(Bermúdez 2009); Chapada dos Guimarães (Biancardi e Castellón 2000); Cuiabá (Mestre et 

al. 2011); Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2002); Mato Grosso do Sul: (CIPA 2013). 

Minas Gerais: Além Paraíba (Rangel et al. 1985); Conceição do Mato Dentro (Martins et 

al. 1973b); Dom Joaquim (Martins et al. 1973b); Guarda Mor (Martins et al. 1973b); 

Marlieria (Bermúdez 2009); Paracatu (Martins et al. 1973b); Parque Estadual do Rio Doce 

(Alexander et al. 2001); Timóteo (Andrade-Filho et al. 1997). Uberlândia (Rodrigues et al. 

2011); Volta Grande (Martins et al. 1973b). Pará: Abaetetuba (Ryan 1986); Agrópolis 

(Ryan 1986); Altamira (Young 1979; Ryan 1986); Ananindeua (Ryan 1986); Bacuri (Ryan 

1986); Barcarena (Oliveira et al. 2011); Belém (Damasceno et al. 1949; Ryan 1986); Belo 

Monte (Fraiha et al. 1978); Carajás (Ryan 1986; Souza et al. 2010); Itaituba (Ryan 1986); 

Benevides (Bermúdez 2009); Fordlândia (Root 1934); Jari/Monte Dourado (Ryan 1986); 

João Coelho (Martins et al. 1973b); Marabá (Damasceno et al. 1949); Oriximiná (Ryan 

1986); Paragominas (Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); Presidente Médici (Ryan 1986); 

Rurópolis (Ryan 1986); Santa Izabel (Ryan 1986); São Miguel do Guamá (Damasceno et al. 

1949; Martins et al. 1973b); Santarém (Damasceno et al. 1949); Tucuruí (Ryan 1986). Rio 

de Janeiro: Angra dos Reis (Souza et al. 2009); Duque de Caxias (Bermúdez 2009); Itatiaia 

(Afonso et al. 2007); Nova Iguaçu (Martins et al. 1973b); Magé (Martins et al. 1973b); 

Resende (Afonso et al. 2007); Vassouras (Martins et al. 1973b), Volta Grande (Martins et 

al. 1973b). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 1982); Buritis (Gil et al. 2003); Cacoal 

(Biancardi et al. 1982); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et al. 2003); Costa 

Marques (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Guajará-Mirim (Martins et al. 

1973b ); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); 

Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 

1982; Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et 

al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 2010); Apiaú (Bermúdez 2009); Boa Vista 

(Castellón et al. 1989); Caroebe (Bermúdez 2009); Caracaraí (Martins et al. 1973b); 

Guajará-Mirim (Bermúdez 2009); Ilha de Maracá (Castellón et al. 1991a); Pacaraima 

(Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Bermúdez 2009); São Luiz (Castellón et al. 
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1989); Vista Alegre (Bermúdez 2009). Tocantins: Guaraí (Vilela et al. 2010). Colômbia: 

Araracuara (Morales e Minter 1981); Caquetá (Bejarano 2006); Letícia (Bermúdez 2009); 

Letícia (Young 1979; Bejarano 2006); Meta (Bejarano 2006); Norte Santander (Bejarano 

2006); Orito (Barreto et al. 2000); Puerto Asis (Barreto et al. 2000); Puerto Caicedo 

(Barreto et al. 2000); Puerto Guzman (Barreto et al. 2000); Puerto Leguizamo (Barreto et al. 

2000); Puntumayo (Barreto et al. 2000; Bejarano 2006); Valle del Guamuez (Barreto et al. 

2000); Vaupes (Bejarano 2006); Villa Garzon (Barreto et al. 2000). Equador: Limoncocha 

(Young 1979); Morona Santiago (Alexander et al. 1992); Orellana (Jones et al. 2007); 

Pastza (Alexander et al. 1992); Sucumbios (Alexander et al. 1992). Guiana Francesa: 

Cacao (CIPA 2013); Crique Anguille (Martins et al. 1973b); Kailawa (Gantier et al. 2006); 

Montsinery (Pajot et al. 1986; Fouque et al. 2007); Nacibo (Fouque et al. 2007). Peru: 

Apurimac (Llanos 1973); Cuzco (Llanos 1973; Pérez et al. 1991); Iquitos (Fraiha et al. 

1980b); Junin (Llanos 1973); Huanuco (Llanos 1973); Loreto (Llanos 1973; Martins et al. 

1973b); Madre de Dios (Llanos 1973); Tambopata (Young et al. 1985); Yurimaguas 

(Cabanillas et al. 2001). Suriname: Debike (Burgos e Hudson 1994). Venezuela: Bolivar 

(Piñero 1988); Falcon (Piñero 1988); Serra Parima (Ortiz e Alvares 1972); Tachira (Piñero 

1988); Territorio Federal do Amazonas (Feliciangeli et al. 1988); Zulia (Piñero 1988). 

 

Psychodopygus dorlinsis (Le Pont & Desjeux) (Fig. 15B) 

Psychodopygus dorlinsis Le Pont & Desjeux, 1982: 279 (♂, próximo Maripassoula, Guiana 

Francesa). Galati 2003a: 45 (tax., distr), 2003b: 121 (chave). 

Lutzomyia dorlinsis: Young e Duncan 1994: 573 (♂, chave, tax., figs.). 

Diagnose: Parte apical curvada do parâmero curta e reta, sem dilatação apical ou 

sinuosidade; mesonoto castanho, pronoto ligeiramente esclerotinizado; gonocoxito 

alongado; gonóstilo com quatro espinhos, sendo três reduzidos e um apical desenvolvido. 

Inserção do espinho apical em mesmo sentido do eixo do gonóstilo; lobo lateral curto; 

parâmero com ápice alongado e curvo no seu 1/3 distal. 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Segundo informações do Dr. Philippe Boussès 

(IRD/MIEVEC), o holótipo de Ps. dorlinsis estava sob empréstimo para o Dr. J. Depaquit, 

para o qual foram feitas tentativas de contato, sem êxito.  
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Características gerais: Cabeça: ascóides nos antenômeros não visualizados; cibário com 

pequenos dentes, arco quitinoso incompleto. Tórax: pronoto, paratergito e mesonoto 

ligeiramente esclerotinizado. Terminália dos machos (Fig. 15B): gonocoxito alongado e 

pouco mais longo que o gonóstilo; gonóstilo com quatro espinhos, sendo três reduzidos a 

espinhos curtos e o espinho interno mais fino que os externos; espinho apical desenvolvido 

e com curvatura de cerca de 90º; ápice do gonóstilo mais estreito que a base e com inserção 

do espinho apical simetricamente ao eixo; parte apical curvada do parâmero curta e reta, 

sem dilatação apical ou sinuosidade; edeago com região dorsal e ventral com suave 

sinuosidade, ápice alongado e estreito; lobo lateral curto; parâmero com ápice alongado e 

curvo no seu 1/3 distal; duto ejaculador 3,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba. 

Considerações gerais: A espécie foi descrita por Le Pont e Desjeux (1982) de exemplares 

machos da Guiana Francesa. Segundo os autores Ps. dorlinsis diferencia-se de Ps. 

geniculatus e Ps. corossoniensis por apresentar uma coloração mais clara, parâmero mais 

curto e simples que os demais, as fêmeas são aparentemente indistinguíveis. 

Registros geográficos (Fig. 32B): Maripassoula (Le Pont e Desjeux 1982). 

 

Psychodopygus fairchildi (Barretto) 

Lutzomyia fairchildi Barretto, 1966a: 136 (♂, ♀, Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil; validação 

do nome). Barretto 1961: 34 (tax.). Forattini 1971b: 175 (sin. Ps. carrerai). Martins et 

al. 1973a: 417 (revalidação da espécie).Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.).Young e 

Duncan 1994: 584 (♂, ♀, tax., chave, figs.). 

Phlebotomus fairchildi: Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Psychodopygus fairchildi: Forattini 1971a: 105 (tax.). Galati 2003a: 45 (tax.); 2003b: 121 

(chave).  

Lutzomyia fairchildi Barretto, 1966a: 136 (♂, ♀, Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil). Nomen 

dubium (nov. status). 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Holótipo macho e parátipo não foram encontrados 

na coleção do Prof. Dr. M. P. Barretto depositado no MZUSP ou ainda na FCFRP/USP em 

busca realizada pela Dra. Paloma Shimabukuro e Dr. Andrey Andrade. Provavelmente 

perdido. 
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Diagnose: Lobo lateral mais longo que o gonocoxito, o ápice alcança a base do gonóstilo, 

ápice do duto dilatado em forma de turquez ou gancho. 

Características gerais: Cabeça: ascóides com desenvolvimento rudimentar e pedunculado; 

cibário com quatro dentes posteriores, agrupamento irregular de dentes anteriores na região 

mediana da área esclerotinizada, área esclerotinizada pouco evidente. Tórax: mesonoto 

pouco mais esclerotinizado que as pleuras, que são sem esclerotinização. Terminália dos 

machos (Fig. 16H): gonóstilo com quatro espinhos, inseridos no 1/3 apical, sendo o interno 

inserido em mesmo nível que o externo inferior; parâmero com ápice cerdoso, composto por 

várias fileiras de cerdas grossas, inseridas na metade apical; ramificação ventral longa e 

delgada com duas cerdas mais longas inseridas em seu ápice e algumas cerdas mais curtas; 

lobo lateral mais longo que o gonocoxito, com o ápice alcançando a base do gonóstilo. 

Barretto (1966a) menciona que o comprimento da bomba é de 153 µm, enquanto que o 

comprimento do duto ejaculador é de 100 µm e que o ápice do duto dilatado em forma de 

turquez ou gancho. Genitála das fêmeas (Fig. 27B): corpo da espermateca maior que o 

comprimento do duto individual; duto individual totalmente imbricado; duto comum mais 

largo que o duto individual, duto comum parcialmente imbricado e com a extensão do 

imbricamento ocorrendo na metade apical do duto comum. 

Considerações gerais: Ps. fairchildi foi descrita a partir de exemplares macho e fêmea 

coletados juntos em uma pequena caverna a 2.500m de altitude no Parque Itatiaia, Rio de 

Janeiro. Além de serem coletados juntos, Barretto (1966a) ainda considerou os caracteres 

cromáticos e a falta de qualquer outra espécie de flebotomíneo na mesma amostra para fazer 

a associação entre os sexos.   Os machos de Ps. fairchildi e as fêmeas eram muito similares 

e praticamente indistinguíveis de Ps. pessoanus e Ps. carrerai. Devido a essa similaridade, 

Young (1979) considerou a posição de espécie válida de Ps. fairchildi como incerta. 

Forattini (1971b) não encontrou nenhuma diferença relevante que separesse Ps. carrerai de 

Ps. fairchildi optando pela sinonímia das duas, pois ele acreditava que a diferença no 

comprimento do lobo lateral de Ps. fairchildi e Ps. carrerai não era um caráter suficiente 

para separar as duas espécies.  

Ps. fairchildi foi descrito por Barretto (1966a), entretanto, a citação do nome 

específico ocorreu primeiramente na tese apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo para o concurso à Cátedra de Parasitologia, inclusive 

Barretto (op. cit.) inseriu o macho na chave de identificação proposta nesse trabalho. Essa 



85 
 

citação antes da publicação oficial  não tornou o nome específico válido, mas foi validado 

com a publicação oficial de Barretto (1966a).  

Na descrição da espécie Barretto colocou o comprimento do duto ejaculador como 

sendo menor que o comprimento da bomba, além disso, Martins et al. (1973a), examinaram 

material de Ps. fairchildi de Linhares, Espírito Santo, e suas observações corroboraram os 

caracteres mencionados na descrição original, entretanto, a diferença mencionada por 

Martins et al. (1973a) do comprimento do lobo lateral e o gonocoxito era muito pequena 

para ser um caráter diferencial (248 µm, 218 µm). Um outro comentário feito por Martins et 

al. (1973a) foi a impossibilidade de se observar a dilatação no ápice do duto ejaculador e 

que essa dilatação seria em forma de “turquez”, mencionado por Barretto (1966a) no ato da 

descrição da espécie, e que poderia ser um artefato da estrutura, uma vez que nenhuma 

espécie de Psychodopygus conhecida na época possuía o ápice modificado. Atualmente já 

são conhecidas espécies de Psychodopygus  que apresentam o ápice do duto alargado e com 

pontuações.  

Em medidas realizadas em material do Amazonas (n=1), e Rondônia (n=3), os lobos 

laterais são um pouco mais longos que os gonocoxitos, caráter semelhante à Ps. fairchildi. 

Barretto (1966a) colocou a seguinte diagnose da espécie: “L. (P.) fairchildi sp. n. difere, 

pelo macho, das demais espécies mencionadas porque, entre outras diferenças, tem o lobo 

lateral de comprimento aproximadamente igual ao do basistilo. A fêmea diferiu das demais 

pelos caracteres do cibário e da espermateca, como se pode ver na chave que adiante 

apresentamos”, na chave a espermateca de Ps. fairchildi tinha 12 segmentos, enquanto que 

Ps. carrerai tem 12-13; os dentes posteriores do cibário localizados internamente são muito 

inclinados para dentro em Ps. fairchildi, enquanto que Ps. carrerai os dentes posteriores são 

pouco mais afastados um do outro do que os externos.  

Dependendo da montagem e da observação do espécime, esses caracteres podem ser 

variáveis, a espermateca pode apresentar os segmentos mais ou menos contraídos o que 

pode ocasionar um erro no número de segmentos. O afastamento dos dentes internos do 

cibário é um caráter muito subjetivo e depende da montagem do exemplar em lâmina de 

microscopia. Outro caráter que Barretto (1966a) citou para Ps. fairchildi foi o “espículo 

dilatado e com processo unciforme distal”. O grande problema para Ps. fairchildi é que os 

exemplares utilizados na descrição da espécie, holótipo e alótipo, atualmente encontram-se 

perdidos, impossibilitando a revisão e comparação deste material com outras espécies de 

Psychodopygus. Ao que tudo indica, Forattini (1971b) foi o último a citar os tipos, pois 
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nesse artigo ele mencionou que os espécimes estudados foram identificados por Barretto e 

no estudo ele mencionou a mesma data e local de coleta. Considerando a descrição original 

da espécie, artigos e comentários publicados por outros pesquisadores, propõe-se Ps. 

fairchildi como nomen dubium. 

Registros geográficos (Fig. 33A): Brasil: Espírito Santos: Linhares (Martins et al. 1978). 

Minas Gerais: Caratinga (Alexander et al. 2001). Rio de Janeiro: Itatiaia (Barretto 1966); 

Rezende (Martins et al. 1978). 

 

Psychodopygus fairtigi (Martins) (Figs. 13, 18A-B, 25D) 

Lutzomyia fairtigi Martins, 1970: 279 (♂,♀, Villavicencio, Meta Colômbia). Young e 

Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 36 (tax.). Young 1979: 171 (♂, ♀ 

figs., refs.). 

Phlebotomus squamiventris: Fairchild e Hertig 1951: 414 (♂, ♀, figs., associação errônea de 

sexos). 

Phlebotomus fairtigi: Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Psychodopygus fairtigi: Forattini 1971a: 105 (tax.). Fraiha et al. 1971: 495 (tax.). Forattini 

1973: 409 (figs., tax.). Fraiha et al. 1986: 336 (♂, fig.). Galati 2003a: 45 (tax., dist.), 

2003b: 121 (chave). 

Lutzomyia douradoi Freitas & Fé, 1998: Fé et al., 1998: 332 (♂, ♀, Comunidade São José, 

São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil). Sin. nov. 

Material tipo examinado: Holótipo macho (FSCA/NMNH/WRBU), etiqueta 1: 

“Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, Lutzomyia fairtigi [escrito à lápis], 

det[erminante] Fairchild e Hertig”, etiqueta 2: “♂, 1302, Vic. Villavicencio, Colombia, 

10 June 1948, in stable trap burro, C.V. Chow leg., Holotype”, “Holotype”. [escrito à 

nanquim acima da montagem]. 

Parátipos fêmeas, etiqueta 1: “Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, fairtigi Martins 

[escrito à lápis], det[erminante] Fairchild e Hertig”, etiqueta 2: “♀, 1303, Vic. 

Villavicencio, Colombia, 10 June 1948, in stable trap burro, C.V. Chow leg”. 

Uma fêmea, etiqueta 2: “♀, 1304, Vic. Villavicencio, Colombia, 10 June 1948, in stable trap 

burro, C.V. Chow leg., fairtigi Martins [escrito à lápis, falta a etiqueta 1],”. 

Três fêmeas, etiqueta 1: “Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, fairtigi Martins [escrito 

à lápis], det[erminante] Fairchild e Hertig”, etiqueta 2: “♀,Villavicencio, Int[endencia] 
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Meta, Colombia, 10 June [19]48, in donkey baited stable trap, C.V. Chow coll.”, 

“2888”, “2889”, “2893”. [cada número equivale a uma lâmina com mesmas 

informações. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, fairtigi Martins [escrito 

à lápis], det[erminante] Fairchild e Hertig”, etiqueta 2: “♀, 2894, Villavicencio, Meta, 

Colombia, 10 June [19]48, in donkey baited stable trap, C.V. Chow coll.”. 

Uma fêmea (CPqRR), etiqueta 1: “Phlebotomus squamiventris Lutz e Neiva, L. (P.) fairtigi 

Martins [escrito à nanquim], det[erminante] Fairchild e Hertig”, etiqueta 2: 

“♀,Villavicencio, Int[endencia]. Meta, Colombia, 10 June [19]48, in donkey baited 

stable trap, C.V. Chow coll.”, “2885”. 

Considerações sobre o material tipo: Material da série-tipo em bom estado de 

conservação e montagem, exceto que o holótipo apresenta um artefato de montagem em um 

dos parâmeros, levando a interpretação errônea da forma da estrutura. 

Diagnose: Pronoto com pequena projeção pontiaguda e parâmero com ramificação côncava, 

a parte inferior com pequena curvatura ascendente,  dilatada e alongada, sendo esta 

dilatação direcionada para a base do parâmero. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o antenômero XIII; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III, cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre os 

dentes centrais, dentes anteriores dispostos irregularmente ou em fileiras na área 

esclerotinizada. Tórax: pronoto com pequena projeção pontiaguda; paratergito levemente 

esclerotinizado, mesonoto e escutelo esclerotinizado, coxas e abdômen sem 

esclerotinização, presença de cerdas anepimerais. Terminália do macho (Fig. 18A-B): 

gonocoxito com constrição mediana, cerca de duas vezes mais longo que largo; gonóstilo 

com região dorsal basal dilatada, ápice do gonóstilo curvo em relação ao eixo longitudinal 

do gonóstilo, inserção de quatro espinhos, sendo os externos e internos reduzidos a 

pequenos espinhos inseridos quase que pré-apicalmente, espinho apical com curvatura de 

cerca de 90º; parâmero largo com ramificação apical côncava, a parte inferior com pequena 

curvatura ascendente e dilatação direcionada para a base do parâmero,  parte superior 

estreita, ápice com pequena dilatação e com inserção de uma cerda membranosa que alcança 

quase que a metade da parte superior, outra cerda mais curta na região dorsal da dilatação, 
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fileira de cerca de sete cerdas curtas e grossas, de tamanho decrescente da base para o ápice, 

inseridas na região interna do parâmero, três cerdas estreitas inseridas na região ventral do 

parâmero, logo abaixo da origem da ramificação; edeago triangular e largo, base pouco mais 

estreita que o parâmero; lobo lateral com curvatura acentuada e de mesmo comprimento que 

o gonocoxito; duto ejaculador com comprimento cerca de duas vezes o comprimento da 

bomba, ápice do dutos alargada e com inserção que pequenas pontuações. Genitália da 

fêmea (Fig. 25D): espermateca com duto individual duas vezes mais longo que o 

comprimento do corpo da espermateca, duto individual parcialmente imbricado; duto 

comum não imbricado e mais curto que o comprimento do duto individual; comprimento do 

duto comum não alcançando o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais (Fig. 13): Ps. fairtigi foi primeiramente identificado por Fairchild e 

Hertig (1951) como o possível macho de Ps. squam. squamiventris, em uma tentativa de 

associação com a fêmea dessa espécie descrita por Lutz e Neiva (1912). Martins (1970) 

nomeou formalmente a espécie mantendo todas as informações fornecidas por Fairchild e 

Hertig (1951) com relação à localidade, figuras e material tipo, sem fazer qualquer 

acréscimo de caracteres a espécie. Essa descrição foi um tanto sumarizada por Fairchild e 

Hertig (1951), pois eles não apresentaram uma caracterização morfológica textual, apenas 

mencionaram que os caracteres fossem observados nas figuras. Nenhuma informação foi 

mencionada sobre a projeção do pronoto, um caráter de grande valor taxonômico. Nas 

figuras apresentadas por Fairchild e Hertig (1951), pode-se observar a ramificação apical do 

parâmero como caráter diferencial, no entanto, os autores mostraram o desenho do parâmero 

que se encontrava em plano superior, descrevendo a parte inferior dessa ramificação como 

sendo globosa e com uma linha mediana, esses autores não notaram a diferença existente 

entre os dois parâmeros. Pelo artigo de descrição original de Ps. fairtigi, aparentemente 

Martins (1970) não examinou o holótipo, simplesmente aceitou a sugestão de Fairchild e 

Hertig (1951) que essa nova espécie fosse nomeada por ele (Martins 1970), não fazendo 

uma descrição da espécie baseada no exame do holótipo. Em exame mais cuidadoso do 

holótipo, observa-se que o parâmero que está no segundo plano da montagem, é bem 

diferente do anterior. Nesse segundo parâmero, a parte inferior da ramificação não é 

globosa, e sim uma dilatação alongada direcionada para a base do parâmero, igual ao 

desenho apresentado na descrição de Ps. douradoi (Fé et al. 1998) e do material tipo 

examinado dessa espécie.  
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Em exame de material coletado na região de Barcelos no Amazonas, foi examinado 

quatro exemplares machos e entre eles havia exemplares com parâmero igual ao de Ps. 

fairtigi e outras como Ps. douradoi. Nesses espécimes foi observado que a estrutra dilatada, 

dependendo de como estivesse montada na lâmina, se dobrava e formava um artefato. Ps. 

fairtigi tem uma ampla distribuição na Colômbia, e, através de pesquisa bibliográfica 

encontramos o trabalho de Molina et al. (2008) no qual 55% do total de flebotomíneos 

coletados na cidade de Tauramena, Colômbia, foram identificados como Ps. fairtigi. Foram 

solicitadas fotos de machos e fêmeas que foram gentilmente enviadas pelo pesquisador 

Jorge Alberto Molina e um dos parâmeros era igual ao observado no holótipo mas o outro 

era similar ao parâmero de Ps. douradoi. Psychodopygus douradoi foi descrito de São 

Gabriel da Cachoeira, Amazonas, por Freitas e Fé (1998), mas para tal, não foi examinado o 

holótipo de Ps. fairtigi, e consequentemente, a comparação dos parâmeros não pode ser 

realizada, ensejando a descrição de uma nova espécie. As medidas das estruturas do 

holótipo das duas espécies foram aqui comparadas, incluindo os parátipos de Ps. douradoi e 

um exemplar de Barcelos com parâmero bem característico de Ps. fairtigi, sendo essa 

medidas muito próximas (Anexos 7-8). Com base em todas essas informações, não resta 

dúvida que as duas espécies são sinônimas. 

Registros geográficos (Fig. 33B): Brasil: Amazonas: Barcelos (Alves et al., dados não 

publicados); São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 1998). Colômbia: Casanare (Bejarano 

2006, Molina et al. 2008); Caquetá (Bejarano 2006; Molina et al. 2008); Meta (Bejarano 

2006; Molina et al. 2008); Tauramena (Molina et al. 2008); Vaupés (Bejarano 2006, Molina 

et al. 2008). 

 

Psychodopygus francoisleponti Zapata, Depaquit & León (Figs. 14F) 

Psychodopygus francoisleponti Zapata, Depaquit & León, 2012: 966 (♂,♀, descr.). 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Foi agendada uma visita à coleção da Universidade 

San Francisco em Quito, Equador, que não se realizou porque o material da série-tipo se 

encontrava na França. 

Diagnose: Gonocoxito alargado, extremidade distal do parâmero formando um ângulo 

obtuso, duto ejaculador longo. 
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Características gerais: Cabeça: consta na descrição que não foi possível a observação do 

ascóides nos antenômero ou espinhos de Newstead no palpômero III; cibário com quatro 

dentes posteriores e dentes anteriores implantados irregularmente na área esclerotinizada, 

área esclerotinizada visível. Tórax: pronoto sem esclerotinização, paratergito, mesonoto, 

escutelo esclerotinizado, pós-noto, metanoto, coxas e pleuras sem esclerotinização, 

abdômen castanho claro. Terminália do macho (Fig. 14F): gonocoxito alargado, com 

comprimento maior que duas vezes a largura; gonóstilo com quatro espinhos, os externos e 

o internos reduzidos a espinhos curtos, inseridos no 1/3 apical do gonóstilo, espinho apical 

bem curvo cerca de 90º, região dorsal da base do gonóstilo dilatada; parâmero simples, 

alongado e estreito, com uma curvatura na parte apical; duto ejaculador com comprimento 

4,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba. Genitália da fêmea: corpo da 

espermateca mais curto que o duto individual; duto individual mais curto que o duto 

comum, sendo este imbricado na região apical e rugoso no restante basal, duto comum mais 

longo que o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: A descrição de Ps. francoisleponti foi baseada em dados de análises 

molecular e morfométrica para comparação e diferenciação das espécies Ps. corossoniensis, 

Ps. geniculatus, Ps. dorlinsis e Ps. luisleoni. Para separação das fêmeas foi utilizada a 

análise molecular de fragmentos de rDNA ITS2 e do gene citocromo b. Exemplares 

identificados por nós oriundos de Barcelos, no Estado do Amazonas, assemelham-se muito 

com esta espécie, principalmente na morfologia do gonocoxito e do parâmero. 

Registros geográficos (Fig. 36A): Brasil: Amazonas: Nhamundá (Alves et al. 2012). 

Equador: Parque Nacional Yasuni (Zapata et al. 2012). 

 

Psychodopygus geniculatus (Mangabeira) (Figs. 14E, 21B, 21E) 

Flebotomus geniculatus Mangabeira, 1941: 245 (♂, Aurá, Belém, Pará, Brasil). 

Phlebotomus geniculatus: Fairchild e Hertig 1951: 401 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Floch e 

Abonnenc 1952: 29 (♂, chave, figs.). 

Lutzomyia geniculatus: Barretto 1961: 34 (♂, ♀, tax., chave, figs.). Ortiz 1972: 225 (♂, ♀, 

tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 24 (♂, ♀, tax., figs.). Martins et al. 1978: 48 

(♂,♀, tax., figs.). Murillo e Zeledón 1985: 48 (♂, ♀, figs.). Young et al.1985: 144 

(tax.). 

Lutzomyia guyanensis: Murillo e Zeledón 1985: 64 (♂, figs.). 
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Psychodopygus guyanensis: Forattini 1973: 124 (♂, ♀, tax., sin. sênior, figs.). Forattini e 

Galati, 1977: 26 (♀, ident. errônea). Le Pont e Desjeux 1982: 282 (♂, figs.). 

Psychodopygus geniculatus: Forattini 1971a: 105 (tax.). Ryan 1986: 125 (♂, ♀, figs.). 

Galati 2003a: 45 (tax., dist.), 2003b: 121 (chave). Shimabukuro et al. 2011: 402 (chave, 

figs.). 

Material tipo: Não examinado. 

Considerações sobre o material tipo: O holótipo não foi encontrado na coleção do 

Instituto Oswaldo Cruz, aparentemente se perdeu durante o Massacre de Manguinhos. 

Diagnose: Parâmero alongado e estreito na metade apical, região do 1/3 apical com 

curvatura ascendente, quase formando um ângulo reto e com uma leve concavidade na parte 

curva. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o antenômero XIII; espinhos de Newstead inseridos em mais de 

2/3 do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e com dois dentículos inseridos 

entre eles, dentes anteriores inseridos na região mediana da área esclerotinizada, área 

esclerotinizada bem visível (Fig. 21E). Tórax: pronoto sem esclerotinização, paratergito, 

mesonoto e escutelo esclerotinizado, pós-noto, metanoto, coxas e pleuras sem 

esclerotinização, abdômen castanho claro. Terminália do macho (Fig. 14E): gonocoxito 

alongado cerca de quatro vezes mais longo que largo; gonóstilo com a região dorsal da base 

inflada, ápice estreito, presença de quatro espinhos sendo, três reduzido a espinhos curtos e 

o apical com inserção simétrica ao eixo do gonóstilo e com curvatura com cerca de 90º; 

parâmero alongado e estreito na metade apical, cerca de 1/3 apical com curvatura 

ascendente, quase formando um ângulo reto e com uma leve concavidade na parte curva; 

edeago com metade basal arredondada tanto ventral quanto dorsal, metade apical afilada e 

com quase mesmo tamanho que a basal; lobo lateral mais curto que o gonocoxito, com 

comprimento cerca de 2/3 do gonocoxito; duto ejaculador com comprimento cerca de três 

vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 21E): espermateca com duto 

individual quase duas vezes mais longo que o comprimento do corpo, este é totalmente 

imbricado; duto comum muito longo, cerca três vezes mais longo que duto individual, duto 

comum parcialmente imbricado e com a área basal rugosa e mais larga que a parte apical; 
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região basal do imbricamento com suave estreitamento em relação ao restante da largura do 

duto comum, ápice do duto comum ultrapassa pouco o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. geniculatus foi descrita por Mangabeira (1941) baseada em dois 

exemplares provenientes de Aurá, estado do Pará, e montados na mesma lâmina. Fairchild e 

Hertig (1951) redescreveram o macho e descreveram a fêmea, com material coletado em La 

Victoria, Cerro Jefe, Panamá e a associação foi feita por caráter cromático, morfometria e 

por terem sido coletados juntos na mesma amostra sendo três machos e três fêmeas. As 

fêmeas de Ps. geniculatus, Ps. corossoniensis, Ps. francoisleponti e Ps. guyanensis são 

praticamente indistinguíveis, por isso, vários autores trataram as fêmeas de Ps. geniculatus e 

Ps. guyanensis como sendo a mesma espécie (Floch e Abonnenc 1952; Forattini 1973; 

Young 1979; Ready et al. 1982; Young et al. 1985), até mesmo uma sinonímia foi proposta 

por Forattini (1973). Para Young (1979) Forattini estava correto em propor a sinonímia, mas 

ainda permaneciam dúvidas quanto à correta identidade das duas espécies. Young (1979) 

tinha razão quanto a dúvida, principalmente por ter Ps. corossoniensis, Ps. francoisleponti, 

Ps. luisleoni e Ps. dorlinsis como espécies afins, ainda, esta duas últimas conhecidas apenas 

pelo macho. Entretanto, Martins et al. (1978) tratou Ps. geniculatus e Ps. guyanensis como 

espécies distintas.  

A semelhança das fêmeas de Ps. geniculatus, Ps. guyanensis e Ps. corossoniensis e 

agora Ps. francoisleponti não só dificulta a identificação da espécie, como também essa 

identificação gera incertezas quanto a real distribuição geográfica dessas espécies. Segundo 

Young et al. (1985), as fêmeas capturadas em Tambopata (Peru) identificadas como sendo 

Ps. guyanensis poderiam ser na realidade Ps. geniculatus, uma vez que essa espécie já havia 

sido registrada para o Peru por Martins et al. (1978). Outras localidades questionáveis são 

Nicarágua, Panamá e Colômbia, já no Brasil e Suriname, a situação se complica um pouco 

mais, pois essas espécies já foram registradas por diversos autores (Arias e Freitas 1982a; 

Arias e Freitas 1982b; Dias-Lima et al. 2002, Feitosa e Castellón 2006; Arias e Freitas 

1982b; Dias-Lima et al. 2002, Feitosa e Castellón 2006; Barbosa et al. 2008; Barbosa et al. 

2008; Alves et al. 2012).  

Young e Duncan (1994) mencionaram que a identificação desta espécie 

necessariamente deve ser realizada comparando-se machos e fêmeas. Ryan (1986) fez uma 

ilustração da espermateca de Ps. geniculatus e afirma que não conseguiu separá-la de Ps. 

corossoniensis. Aparentemente a diferença entre Ps. guyanensis e Ps. geniculatus é o 
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comprimento do duto individual que quando comparado ao comprimento do duto comum, 

se apresenta mais longo em Ps. guyanensis e mais curto em Ps. geniculatus.  

Registros geográficos (Fig. 34B): Belize: Guacamallo (Williams et al. 1965). Bolívia: 

Pando (CIPA 2013). Brasil: Acre: Assis Brasil (Alves et al., dados não publicados); 

Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não publicados); Rio Branco (Arias e Freitas 1982a). 

Amapá: Macapá (Bermúdez 2009); Serra do Navio (Forattini 1959; 1960). Amazonas: 

Coari (Bermúdez 2009); Manacapuru (Silva et al. 2007); Manaus (Arias e Freitas 1982b; 

Dias-lima et al. 2002, Feitosa e Castellón 2006; Barbosa et al. 2008); São Gabriel da 

Cacheira (Fé et al. 1998). Barcelos (Alves et al., dados não publicados), Borba (Alves et al. 

2012); Maués (Alves et al. 2012); Nanhundá (Alves et al. 2012); Presidente Figueiredo 

(Dias-Lima et at. 2003). Espírito Santos: Cariacica (Pinto et al. 2010). Maranhão: 

Buriticupu (Rebêlo et. al. 2000). Mato Grosso: (Missawa e Maciel 2007). Pará: Aurá 

(Mangabeira 1941; Barreto e Pessoa 1946; Ryan 1986); Belém (Barretto e Pessoa 1946; 

Ryan 1986); Benevides (Bermúdez 2009); Carajás (Souza et al. 2010); Juriti (Garcez et al. 

2009); Marabá (Martins et al. 1978); Jari/Monte Dourado (Ready et al. 1986; Ryan 1986). 

Paraná: Morretes (Marcondes et al. 2001). Rio de Janeiro: (CIPA 2013). Rondônia: 

Buritis  (Gil et al. 2003); Cacoal (Biancardi et al. 1982); Cacaulândia (Gil et al. 2003); 

Campo Novo  (Gil et al. 2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et 

al. 2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2003); Nova Mamoré 

(Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; (Gil et 

al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena  (Gil et al. 2009). Santa Catarina: 

Blumenau (CRNIF/CPqRR). São Paulo: Cananéia (Shimabukuro e Galati 2011); Ibiúna 

(Shimabukuro e Galati 2011); Iporanga (Shimabukuro e Galati 2011); Miracatu 

(Shimabukuro e Galati 2011); Pedro de Toledo (Shimabukuro e Galati 2011); Ribeirão 

Grande (Shimabukuro e Galati 2011); Santos (Shimabukuro e Galati 2011); Ubatuba 

(Shimabukuro e Galati 2011). Colômbia: Amazonas (Bejarano 2006); Araracuara (Young 

1979; Bejarano 2006); Choco (Bejarano 2006); Meta (Bejarano 2006); Orito. (Barreto et al. 

2000); Puerto Asis (Barreto et al. 2000); Puerto Caicedo (Barreto et al. 2000); Puerto 

Leguizamo (Barreto et al. 2000); Três Esquinas (Young 1979; Bejarano 2006); Valle del 

Guamuez (Barreto et al. 2000). Costa Rica: (CIPA 2013). Equador: Morona Santiago 

(Alexander et al. 1992); Pastaza (Alexander et al. 1992); Sucumbios (Alexander et al. 

1992); Limoncocha (CIPA 2013). Guatemala: Peten (CIPA 2013). Guiana Francesa: 

Maripassoula (CIPA 2013). Panamá: Cerro Jefe (Fairchild e Hertig 1951). Peru: 



94 
 

Yurimagua (Cabanilla et al. 2001); Pilcopata (Pérez et al. 1991); Loreto (CIPA 2013); 

Tambopata (Young et al. 1985). Venezuela: Amazonas (Feliciangeli et al. 1988). 

 

Psychodopygus guyanensis (Floch & Abonnenc)  

Phlebotomus guyanensis Floch & Abonnenc, 1941:18 (♀, Montangner Lucífer, Guiana 

Francesa). Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Floch e Abonnenc 1952: 42 (♀, 

chave, redescr., figs.). 

Lutzomyia guyanensis: Barretto 1961: 35 (♀, tax., chave). Ortiz 1972: 221 (tax., chave, 

figs.). Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). 

Psychodopygus guyanensis: Forattini 1971a: 105 (tax.); 1973: 409 (sin.). Fraiha et al. 1978: 

136 (tax.). Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121. 

sp. de Três Esquinas Young 1979: 195 (♀, tax.).  

Material tipo: Não examinado. Aparentemente perdido. 

Considerações sobre o material tipo: A perda do holótipo de Ps. guyanensis foi 

mencionada por Burgos e Hudson (1994), Young e Duncan (1994) comentam também: 

“(T)his species was described from a single female that is now apparently lost (F. Rodhain, 

Inst. Pasteur Paris, pers. comm. 1987)”. A perda aparente do holótipo impossibilita a 

identificação e comparação desta espécie com as demais do gênero, gerando dúvidas com 

relação à sua identidade, assim, propomos que a espécie seja considerada como nomen 

dubium.  

Características gerais: Cabeça: ascóide com o ápice ultrapassando a base do segmento 

seguinte, cibário com quatro dentes posteriores e cerca de 15 dentes anteriores de diferentes 

tamanhos inseridos em posição central na área esclerotinizada; área esclerotinizada larga e 

longa. Tórax: mesonoto castanho escuro. Genitália: corpo da espermateca formado por 

cinco anéis imbricados; duto individual cerca de duas vezes mais longo o comprimento do 

corpo da espermateca. 

Considerações gerais: Ps. guyanensis foi descrita por Floch e Abonnenc (1941) de 

exemplares fêmeas. A suspeita da perda do holótipo foi mencionada por Burgos e Hudson 

(1994) e Young e Duncan (1994). Sem o exame do holótipo de Ps. guyanensis e como a 

espécie foi descrita apenas pela fêmea, fica praticamente impossível separar essa espécie de 

Ps. corossoniensis e Ps. geniculatus e Ps. francoisleponti. Forattini (1973) acreditava que 
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não havia motivos para separar Ps. geniculatus e Ps. guyanensis, e propôs a sinonímia entre 

elas. Da mesma forma, Ps. guyanensis e sp. de Tres Esquinas são separadas apenas pelo 

aparente comprimento dos dutos individuais e comum, sendo maiores em sp. Tres Esquinas. 

Young (1979) hesitou em fazer uma descrição formal de Ps. sp. de Tres Esquinas, pois, não 

estava totalmente convencido que essa espécie fosse diferente de Ps. guyanensis. Nas 

lâminas examinadas de Ps. sp. de Tres Esquinas da coleção do NMNH/WRBU, utilizadas 

na descrição por Young (1979), foi observado que o comprimento do duto comum era duas 

vezes mais longo que o duto individual, entretanto, a visualização da base do duto comum 

foi muito difícil, de forma que a diferença existente entre Ps. guyanensis e Ps. sp. de Tres 

Esquinas parece ser uma precária condição para manter a separação dessas espécies, pois 

dependendo de como o exemplar foi montado o duto pode parecer um pouco maior ou 

menor.  

Tanto os morfótipos de sp. de Três Esquinas e Ps. guyanensis são conhecidos 

somente pelas fêmeas e uma associação entre machos e fêmeas nesse grupo com base em 

caracteres morfológicos é praticamente inviável. Atualmente existem três espécies (Ps. 

luisleoni, Ps. dorlinsis e Ps. francoisleponti) desse grupo, descritas apenas de exemplares 

machos. Qualquer associação de sexos nesse grupo deverá ser realizada por meio de análise 

molecular ou mesmo da criação das espécies em laboratório. 

Registros geográficos (Fig. 35A): Belize: (Young 1979). Colômbia: Araracuara (Morales e 

Minter 1981); Caquetá (Young 1979; Bejarano 2006); Choco (Young 1979); Putumayo 

(Bejarano 2006); Valle del Guamuez (Barreto et al. 2000). Equador: Napo (Bermúdez 

2009). Guiana Francesa: Cayenne (Léger et al. 1977); Maripassoula (Léger et al. 177); 

Montagne Lucifer (Floch e Abonnenc 1941, Barretto e Pessoa 1946), Mana (Barretto e 

Pessoa 1946); Montsinery (Pajot et al. 1986). Peru: Tambopata (Young et al. 1985). 

Suriname: Aseli Kamp (Burgos e Hudson 1994); Patamacca (Burgos e Hudson 1994). 

 

Psychodopygus hirsutus (Mangabeira) (Figs. 16D, 23D) 

Flebotomus hirsutus Mangabeira, 1942:116 (♂, Abaeté, Pará, Brasil). 

Phlebotomus colasbelcouri Floch e Chassignet, 1947a: 1 (♂, Baduel, Guiana Francesa). 

Fairchild e Hertig 1951: 401 (tax., chave). Barretto 1953: 209 (sin.). Forattini 1973: 412 

(sin.). 

Phlebotomus davisi: Forattini 1960: 477 (♀, descr., figs.). 



96 
 

Phlebotomus hirsutus: Fairchild e Hertig 1951: 404 (♂, chave). Floch e Abonnenc 1952: 30 

(♂, chave, figs.). 

Lutzomyia hirsutus hirsutus: Young 1979: 188 (♂,♀, figs., status de subespécie). 

Lutzomyia hirsutus: Barretto 1961: 35 (♂, tax., chave). Barretto 1966: 142 (♂, chave). Ortiz 

1972: 225 (tax., chave, figs.). Martins et al. 1973b: 420 (♀, tax.). Young e Fairchild 

1974: 25 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 42 (tax., distr.). Carvalho et al. 2006: 131 

(tax., figs., status espécie). 

Psychodopygus hirsutus: Forattini 1960: 469 (♀, figs., descrita como Phlebotomus davisi). 

Forattini 1971a: 105 (tax.). Forattini 1973: 412 (♂, figs. tax.). Fraiha et al. 1978: 136 

(tax.). Shimabukuro et al. 2011: 402 (chave, figs.). 

Psychodopygus hirsutus hirsutus: Ryan 1986: 133 (♂, ♀, figs., distr.). Galati 2003a: 45 

(tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo: Não examinado. Aparentemente perdido. 

Considerações sobre o material tipo: O holótipo não foi encontrado na coleção do 

Instituto Oswaldo Cruz, aparentemente se perdeu durante o Massacre de Manguinho. A 

localidade tipo de Ps. hirsutus que era Abaeté, atualmente é Abaetetuba, Estado doPará. 

Diagnose: Parâmero alargado com a margem apical revestido por duas fileiras de cerdas 

longas e largas; espermateca com ápice do duto comum alargado com um estrangulamento 

no final da porção imbricada e alargando-se novamente. 

Características gerais: Cabeça: presença de duas papilas no antenômero III, base do 

ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar, presente até o XIII antenômero; espinhos de Newstead dispersos ao 

longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos 

entre eles, dentes anteriores agrupados de forma irregular na região da área esclerotinizada, 

área esclerotinizada pouco visível. Tórax: pronoto e paratergitos sem esclerotinização, 

mesonoto e escutelo castanhos, metanoto pouco esclerotinizado, pleuras e coxas sem 

esclerotinização; abdômen esclerotinizado. Terminália do macho (Fig. 16D): gonocoxito 

cerca de três vezes mais longo que largo; parâmero longo e alargado, com inserção de duas 

fileiras de cerdas longas e largas na margem apical, região ventral com inserção de três 

cerdas longas logo abaixo da ramificação, esta ramificação está inserida no 1/3 apical do 

parâmero e com projeção diagonal ascendente; gonóstilo com quatro espinhos, sendo dois 
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externos e um apical desenvolvidos e o interno modificado em um espinho cerdiforme curto 

e fino, todos inseridos acima da região mediana e o interno inserido em mesmo nível que o 

externo superior; edeago alongado, o comprimento ultrapassa a região ventral do parâmero, 

ápice afilado e região dorsal sinuosa; lobo lateral pouco mais longo que o gonocoxito; duto 

ejaculador com comprimento pouco mais de duas vezes o comprimento da bomba. 

Genitália da fêmea (Fig. 23D): comprimento da espermateca pouco mais longo que o 

comprimento do duto individual, duto individual totalmente imbricado; ápice do duto 

comum alargado com um estrangulamento no final da porção imbricada e alargando-se 

novamente até a base; área do duto comum da espermateca sem imbricamento com 

pequenas pontuações, duto comum mais longo que a altura da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. hirsutus foi descrita por Mangabeira (1942) a partir de um 

exemplar macho coletado em Abaetetuba no estado do Pará. Floch e Chassignet (1947) 

descreveram Ps. colas-belcouri da Guiana Francesa, também a partir de um exemplar 

macho. Fairchild e Hertig (1951), achavam que a diferença entre a posição do espinho basal 

de Ps. hirsutus e de Ps. colas-belcouri não era um caráter robusto para separar as duas 

espécies, fato que não passou despercebido por Barretto (1953) que sinonimizou as duas 

espécies. Forattini (1960) examinou material proveniente do Amapá, e acreditando tratar-se 

de Ps. davisi descreveu como sendo fêmea desta espécie, no entando, o desenho contido 

nesse trabalho é de Ps. hirsutus, e na listagem de espécimes coletados Forattini (1960) 

constava que machos de Ps. hirsutus tinham sido capturados na mesma localidade e alguns 

no mesmo período que as fêmeas. A descrição da fêmea de Ps. hirsutus acabou sendo 

reconhecida por Martins et al. (1973b) como sendo a realizada por Forattini (1960) e aceita 

desde então (Young 1979; Ready 1986; Galati 2003a, 2003b; Young e Duncan 1994).  

Young (1979) observou que havia dois morfótipos entre os exemplares que estavam 

sendo identificados como Ps. hirsutus. Esses dois morfótipos encontravam-se separados por 

uma área que atingia desde o norte da Colômbia até o oeste do Panamá. Então para os 

exemplares com ocorrência no Panamá e Nicarágua descreveu a subespécie Ps. hirs. 

nicaraguensis.  

Em revisão de alguns exemplares de algumas espécies de Psychodopygus, Carvalho 

et al. (2006) elevou à categoria de espécie Ps. nicaraguensis, separando-as pelas 

características da terminália do macho: presença de cerda na região dorsal do parâmero e 

menor número de cerdas foliáceas na margem apical do parâmero em Ps. hirsutus do que 

em Ps. nicaraguensis; gonóstilo com espinho externo inferior inserido na região mediana 
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em Ps. nicaraguensis e em Ps. hirsutus está inserido mais apicalmente, e pela 

esclerotinização da coxa anterior que é castanha em Ps. nicaraguensis e sem 

esclerotinização em Ps. hirsutus. A posição dos dentes verticais sugeridos pelos autores é 

um caráter variável e pouco consistente e a presenta de pontuações na região não imbricada 

do duto comum sugeridos pelos autores para Ps. nicaraguensis também está presente em Ps. 

hirsutus. Entretanto, os caracteres da terminália do macho e a esclerotinização da coxa 

anterior são consistentes para considerá-las como espécies distintas. 

Registros geográficos (Fig. 35B): Bolívia: Beni (CIPA 2013); La Paz (Young 1979; Le 

Pont e Desjeux 1986). Brasil: Acre: Rio Branco (Arias e Freitas 1982a; Azevedo et al. 

2008); Cruzeiro do Sul (Arias e Freitas 1982a); Bujari (Azevedo et al. 2008); Xapuri 

(Azevedo et al. 2008). Amapá: Porto Grande (Freitas et al. 2002); Serra do Navio (Forattini 

1960; Young 1979). Amazonas: Coari (Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón et al. 1994); 

Nhamundá (Alves et al. 2012); Manaus (Arias e Freitas 1992b; Barbosa et al. 2008); 

Manicoré (Bermúdez 2009); Tefé (Barrett et al. 1996). Bahia: Três Braços (Vexenat et al. 

1986), Caravelas (CIPA 2013). Espírito Santo: Cariacica (Pinto et al. 2010); Colatina 

(Bermúdez 2009). Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2000); São Luís (Rebêlo et al. 

1999). Minas Gerais: Além Paraíba (Rangel et al. 1985). Mato Grosso: Peixoto de 

Azevedo (Azevedo et al. 2002); Aripuanã (Lainson et al. 1976). Pará: Abaetetuba (Ryan 

1986; Barretto e Pessoa 1946); Altamira (Ryan 1986); Belém (Ryan 1986); Cachoeira 

Porteira/Oriximiná (Ryan 1986); Carajás (Ryan 1986; Souza et al. 2010); Itaituba (Ryan 

1986); João Coelho (Bermúdez 2009); Marabá (Damasceno et al. 1949; Ryan 1986); Monte 

Dourado (Ready et al. 1986); Paragominas (Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); Porto 

Trombetas (Ryan 1986); Presidente Médici (Ryan 1986); Rurópolis (Ryan 1986); Santarém 

(Ryan 1986); Santa Izabel (Ryan 1986); Tucuruí (Ryan 1986). Rio de Janeiro: Itatiaia 

(Afonso et al. 2007); Nova Iguaçu (Bermúdez 2009); Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(Aguiar et al. 1986); Petrópolis (Bermúdez 2009); Resende (Afonso et al. 2007); Silva 

Jardim (Souza et al. 2001). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 1982); Buritis (Gil et al. 

2003); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Cacoal (Biancardi et al. 1982); Campo Novo (Gil et 

al. 2003); Costa Marquez (Gil et al. 2009); Ji-Paraná (Bermúdez 2009); Monte Negro (Gil 

et al. 2003); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova 

União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); 

Vilhena (Gil et al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 2010); Apiaú (Bermúdez 

2009); Boa Vista (Castellón et al. 1989); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha do Maracá 
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(Bermúdez 2009); Pacaraima (Bermúdez 2009); São João do Baliza (Castellón et al. 1989); 

São Luiz (Castellón et al. 1989). São Paulo (Shimabukuro e Galati 2011). Colômbia: 

Amazonas (Bejarano 2006); Caquetá (Young 1979; Bejarano 2006); Meta (Bejarano 2006); 

Orito (Barreto et al. 2000); Puerto Asis (Barreto et al. 2000); Puerto Caicedo (Barreto et al. 

2000); Puerto Neguizamo (Barreto et al. 2000); San Miguel (Barreto et al. 2000); Valle del 

Guamuez (Barreto et al. 2000); Vaupés (Bejarano 2006); Villa Garzon (Barreto et al. 2000). 

Equador: Morona Santiago (Alexander et al. 1992); Limoncocha (Young 1979). Guiana 

Francesa: Baduel (Young 1979); Cayenne (Léger et al. 1977); Maripassoula (Léger et al. 

1977); Mitaraka (Gantier et. al. 2006); Montsinery (Pajot et al. 1986; Fouque et al. 2007); 

Nancibo (Fouque et al. 2007); Regina (Fouque et al. 2007); Saint-Elie (Le Pont 1982). 

Sinnamary (Fouque et al. 2007). Peru: Pilcopata (Pérez et al. 1991); Junin (Cáceres et al. 

2000); Loreto (Young 1979); Tambopata (Young et al. 1985); Yurimagua (Cabanilla et al. 

2001). Suriname: Aseli Kamp (Burgos e Hudson 1994); Kabo  (Burgos e Hudson 1994); 

Patamacca (Burgos e Hudson 1994).  

Psychodopygus joliveti Le Pont, León, Galati & Dujardin (Figs. 17D) 

Psychodopygus joliveti Le Pont, León, Galati & Dujardin, 2009: 437 (♂ descr. Florida, 

Guiana Francesa). 

Material tipo: um parátipo macho (FSP, Profa. Dra. E.A.G. Galati), sem etiqueta 

padronizada. Exemplar coletado na borda do aurífero Florida, na parte ocidental do Petit 

Inini, Guiana Francesa. 

Diagnose: Parâmero alargado, com a margem apical recoberta por três fileiras de cerdas 

foliáceas. 

Características gerais: Cabeça: duas papilas no antenômero III, base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar, antena faltando os último segmentos, o que impossibilitou a observação de 

ascóides nesses segmentos; espinhos de Newsteds inseridos ao longo do palpômero III; 

cibário com pequenos dentes hialinos irregularmente dispostos. Tórax: mesonoto 

esclerotinizado claro, pleuras e coxas sem esclerotinização. Terminália do macho (Fig. 

17D): gonocoxito alongado, cerca de 2,5 vezes mais longo que largo; gonóstilo com quatro 

espinhos, três desenvolvidos e o interno reduzido a uma cerda espiniforme pouco 

perceptível; parâmero alargado, com a margem apical recoberta por três fileiras de cerdas 
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foliáceas, cerca de 15 cerdas longas e delgadas; ramificação ventral originando no 1/3 apical 

do parâmero; duto ejaculador longo, com comprimento equivalendo a quatro vezes o 

comprimento da bomba. 

Considerações gerais: A espécie foi descrita por Le Pont, León, Galati e Dujardin (2009) 

de exemplares machos provenientes da Guiana Francesa. 

Registro geográfico  (Fig. 36A): Guiana Francesa: Aurífero Florida (Le Pont et al. 2009). 

 

Psychodopygus killicki (Feliciangeli, Ramirez Pérez & Ramirez) (Figs. 19B e D, 26A)  

Lutzomyia killicki Feliciangeli, Ramirez Pérez & Ramirez, 1988a: 49 (♂, ♀ Caño Marieta, 

Amazonas, Venezuela). 

Psychodopygus killicki: Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 120 (chave). 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Segundo Feliciangeli (1980), o holótipo estaria 

depositado no Centro Nacional de Referência sobre Taxonomia de Flebotomos (Univ. 

Carabobo, Maracay, VE) e na FSCA. Tentativas de contato com o responsável pela coleção 

da Venezuela foram sem êxito. 

Diagnose: Parâmero com ramo apical articulado e com curvatura ascendente, cerca de 1/3 

apical curvo e afilado,no mesmo sentido do parâmero. 

Características gerais: Cabeça: comprimento da cabeça maior que o labro; cibário com 

quatros dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre eles, cerca de 10 dentes 

anteriores medianos distribuídos em duas fileiras, área esclerotinizada não visualizada. 

Tórax: mesonoto pouco esclerotinizado. Terminália do macho (Figs. 19B e D): 

gonocoxito com constrição mediana, três espinhos modificados em espinhos muito curtos, 

inseridos na região pré-apical, espinho apical muito curvado e com inserção assimétrica ao 

eixo o gonóstilo; parâmero robusto, com ramo apical articulado e com curvatura ascendente, 

cerca de 1/3 apical curvado e afilado, no mesmo sentido do parâmero, cerdas finas inseridas 

na região dorsal da curvatura apical, fileira de cerdas na região interna do parâmero, três 

cerdas inseridas na região ventral do parâmero, logo abaixo da ramificação; edeago cônico, 

base larga e fortemente esclerotinizado; lobo lateral de mesmo comprimento que o 

gonocoxito. Genitália da fêmea (Fig. 26A): espermateca com seis anéis imbricados, 2/3 
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apicais do duto individual parcialmente imbricado e levemente inflado no 1/3 basal; duto 

comum fracamente estriado, sem imbricamento, duto comum curto, com o comprimento 

equivalendo cerca da metade do comprimento do duto individual, ápice do duto comum não 

ultrapassa o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: A espécie foi descrita por Feliciangeli, Ramirez Pérez e Ramirez, 

(1988) de material coletado na Venezuela. A associação foi feita devido machos e fêmeas 

terem sido coletados na mesma amostra. 

Registro geográfico (Fig. 36B): Venezuela: Território Federal do Amazonas (Feliciangeli 

et al. 1988; Piñero 1988). 

 

Psychdodopygus lainsoni Fraiha & Ward (Figs. 17E, 20F, 21C) 

Psychodopygus lainsoni Fraiha & Ward, 1974: 2009 (♂, ♀, Rodovia Transamazônica 

Altamira-Itaituba, Pará). Ward e Ready, 1975: 128 (morfologia de ovos). Ward 1976: 

236 (larva). Ryan 1986: 126 (♂, ♀ figs.). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 120 (tax.).  

Lutzomyia lainsoni: Martins et al. 1978: 49 (refs. distr.). Young e Duncan 1994: 560 (♂, ♀, 

tax., chave). Bermúdez 2009: 120 (tax.). 

Material tipo examinado: Holótipo macho (FSP), etiqueta 1: “Wellcome Parasitology 

Unit, ♂, Psychodopygus lainsoni n. sp. holótipo ♂, Det[erminate]. H. Fraiha”, etiqueta 

2: “Coll. site km 46 Altamira-Itaituba, Transamazônica, Pará, light trap, agosto 1971”. 

etiqueta menor, “n º E- 5474, lamina 3478, divisão 3, gaveta 70”. 

Parátipos: um macho (FSP), etiqueta 1: “Wellcome Parasitology Unit, ♂, Psychodopygus 

lainsoni n. sp. parátipo ♂, Det[erminate]. H. Fraiha”, etiqueta 2: “Coll. site km 46 

Altamira-Itaituba, Transamazônica, Pará, light trap, agosto 1971”. etiqueta menor, “n º 

E- 5475, lamina 3479, divisão 3, gaveta 70”, “n º E- 5476, lâmina 3480, divisão 3, 

gaveta 70”. 

Um macho (FSP), etiqueta 1: “Wellcome Parasitology Unit, ♂, Psychodopygus lainsoni n. 

sp. parátipo ♂, Det[erminate]. H. Fraiha”, etiqueta 2: “Coll. site km 46 Altamira-

Itaituba, Transamazônica, Pará, descendente, criação em laboratório, R.D. Ward”. 

etiqueta 2, “n º E- 5476, lâmina 3480, divisão 3, gaveta 70”. 

Uma fêmea (FSP), etiqueta 1: “Wellcome Parasitology Unit, ♀, Psychodopygus lainsoni n. 

sp. parátipo ♀, Det[erminate]. H. Fraiha”, etiqueta 2: “Coll. site km 46 Altamira-
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Itaituba, Transamazônica, Pará, descendente, criação em laboratório, R.D. Ward”. 

etiqueta menor, “n º E- 5476, lâmina 3482, divisão 4, gaveta 10, 1971”. 

Uma fêmea (FSP), etiqueta 1: “Wellcome Parasitology Unit, ♀♀, Psychodopygus lainsoni 

n. sp. parátipo ♀, Det[erminate]. H. Fraiha, agosto 1971”.”, etiqueta 2: “km 46 

Altamira-Itaituba, Transamazônica, Pará, descendente, criação em laboratório, R.D. 

Ward”. etiqueta menor, “n º E- 54767, lâmina 3482, divisão 4, gaveta 10”.  

Um macho (IEC), sem etiqueta [escrita branca diretamente na lâmina], ♂, Psychodopygus 

lainsoni n. sp. síntipo [?] ♂, Altamira-Itaituba, Rod. Transamazônica, Pará, Brasil”, 

criação em laboratório”. 

Considerações sobre o material tipo: Material em não muito bom estado, exemplares sem 

clarifiação e montados em berlese. Alguns exemplares escureceram com o tempo, 

dificultando ou impossibilitando a visualização de alguns caracteres. 

Diagnose: Gonóstilo curvado com a base alargada e ápice muito estreito; espinho pouco 

curvado e espinhos externos e interno inconspícuos, espinho interno em mesmo nível que o 

externo superior; parâmero inflado e com ápice mais estreito; ocorrência de uma 

ramificação apical e côncava, parte superior da concavidade é longa, alargada e fina, com 

inserções de pequenas cerdas curtas; região mais apical afilada e com tufo de pequenas 

cerdas muito finas inseridas aparentemente em uma dilatação apical; parte inferior alongada 

e estreita com inserção de cerdas longas, largas e ápice curvado. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas, base do ascóide com 

implantação pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o XIV antenômero; espinhos de Neswtead inseridos nos 2/3 do 

palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre eles, 

dentes anteriores pequenos e pouco visíveis, se concentrando mais na região mediana, área 

esclerotinizada ausente (Fig. 21C). Tórax: pronoto, paratergitos, mesonoto, escutelo, 

pleuras, coxas e abdômen sem esclerotinização. Terminália do macho (Fig. 17E): 

gonocoxito alargado, cerca de duas vezes mais longo que largo e sem constrição mediana, 

inserção de uma cerda na face interna basal; gonóstilo curvado com a base alargada e ápice 

muito estreito, espinho pouco curvado e espinhos externos e interno inconspícuos, espinho 

interno em mesmo nível do externo superior; parâmero inflado e com ápice mais estreito, 

ocorrência de ramificação apical e côncava, parte superior da concavidade longa, alargada e 

fina, com inserções de pequenas cerdas curtas, região mais apical afilada e com tufo de 
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pequenas cerdas muito finas inseridas aparentemente em uma dilatação apical; parte inferior 

alongada e estreita com inserção de cerdas longas, largas e de ápice curvado, inserção de 

inúmeras cerdas curtas e muito finas na região interna do parâmero; edeago curto, com a 

região dorsal e ventral inflados, apice estreito e muito curto, fortemente esclerotinizado; 

lobo lateral longo, comprimento com cerca do dobro do comprimento do gonocoxito, ápice 

alcança a parte apical do gonóstilo; duto ejaculador com comprimento maior que 3,5 vezes o 

comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 20F): espermateca com comprimento do 

corpo equivalendo à metade do comprimento do duto individual, duto individual totalmente 

imbricado; duto comum duas vezes mais longo que o duto individual, duto comum com a 

parte apical imbricada e cerca de 2/3 basais não imbricados, pouco rugosos, comprimento 

do duto comum ultrapassando o ápice da haste da furca. 

Considerações gerais: Ps. lainsoni foi descrito por Fraiha e Ward (1974) de machos e 

fêmeas coletados juntos e procedentes da Rodovia Transamazônica Altamira-Itaituba. Esta 

espécie é facilmente distinguível das outras espécies do gênero pelo conjunto de caracteres; 

corpo não esclerotinizado; gonóstilo alargado na base e afilando com o espinho apical quase 

sem curvatura e pouco mais curto que o espinho apical das demais espécies e a forma do 

parâmero. 

Registros geográficos (Fig. 37A): Bolívia: Pando (CIPA 2013). Brasil: Acre: Rio Branco 

(Azevedo et al. 2008); Bujari (Azevedo et al. 2008); Xapuri (Azevedo et al. 2008). 

Amazonas: Apuí (Bermúdez 2009). Mato Grosso: Alta Floresta (De Luca et al. 2003); 

Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2002; Freitas, R.A., dados não publicados). Pará: 

Agrópolis (Ryan 1986, Bermúdez 2009); Altamira (Fraiha et al. 1978; Ryan 1986, 

Bermúdez 2009); Carajás (Souza et al. 2010); Tucuruí (Ryan 1986). Rondônia: Buritis (Gil 

et al. 2003); Cacaulândia (Gil et al. 2003); Campo Novo (Gil et al. 2003); Costa Marques 

(Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 

2009); Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho 

(Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Gil et al. 

2009). Peru: Tambopata (Young et al. 1985). 

Psychodopygus leonidasdeanei Fraiha, Ryan, Ward, Lainson & Shaw (Figs. 18A, 19C, 

20E) 

Psychodopygus leonidasdeanei Fraiha, Ryan, Ward, Lainson & Shaw, 1986: 333 (♂, ♀, 

Santarém, Pará, Brasil). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 120 (chave).  
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Psychodopygus sp. nº 401.63 Fraiha et al. 1978: 134 (distr.). Ryan 1986: 138 (♂, ♀, figs.). 

Lutzomyia leonidasdeanei: Young e Duncan 1994: 560 (chave, tax., figs.). Bermúdez 

2009:123 (tax.). 

Material tipo examinado: Parátipo fêmea (IEC), etiqueta 1: “122[escrita a caneta], 

Wellcome Parasitology, ♀, slide nº sq. grp., [e]sp[écie] Lu. leonidasdeanei, 

det[erminante] Lee Ryan”, etiqueta 2”, coll. site Santarém, Serra do BEC, met[odo] 

sh[annon] (2) 18-19hs., date 20.7.1984”. 

Um macho (IEC), etiqueta 1: “121[escrita a caneta], Wellcome Parasitology, ♂, slide nº ?, 

[e]sp[écie] Lu. leonidasdeanei, det[erminante] Lee Ryan”, etiqueta 2”, coll. site 

Sanatarém, Serra do BEC, met[odo] sh[annon] (2) 18-19hs., date 20.7.1984”. 

Um fêmea (IEC), etiqueta 1: “32[escrita a caneta], Wellcome Parasitology, ♀, slide, 

[e]sp[écie] Ps. leonidasdeanei [escrita a lápis], det.”, etiqueta 2”, coll. site km 112, 

Itaituba-Altamira, mét[odo] isca humana 18-19hs., date 3/4/[19]75, Fraiha e Ward, 

col[etores]”. 

Considerações sobre o material tipo: Exemplares com montagem em berlese que 

dificultam o exame dos mesmos. O holótipo e vários outros parátipos não foram 

encontrados. Exame do material através de fotos cedidas pelo Dr. Andrey Andrade. 

Diagnose: Parâmero com ramificação apical articulada, ramificação perpendicular ao eixo 

do parâmero, larga e com cerca de 1/3 apical afilado e curvado em mesmo sentido do 

parâmero, região dorsal da curva com uma projeção pontiaguda, inserção de duas cerdas 

finas na região apical; espermateca com duto individual e comum totalmente imbricados, 

região mediana do duto individual com 1/3 do comprimento com imbricamento diferenciado 

do restante. 

Características gerais: Cabeça: duas papilas no antenômero III; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide  

rudimentar, presença de ascóides até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao 

longo do palpômero III, cibário com quatro dentes posteriores e com dois dentículos 

inseridos entre eles; dentes posteriores inseridos irregularmente na região mediana da área 

esclerotiniza; área esclerotinizada visível. Tórax: pronoto sem esclerotinização, ápice do 

paratergito e mesonoto castanhos, escutelo, metanoto, pleuras, coxas e abdômen sem 

esclerotinização; cerdas anepimerais presentes. Terminália do macho (Figs. 18A e 19C): 
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gonocoxito alargado, com constrição mediana e cerca de duas vezes mais longo que largo; 

gonóstilo com dilatação basal da região dorsal, ápice estreito, quatro espinhos, o apical com 

curvatura de 90º, inserido assimetricamente ao eixo do parâmero, espinhos externos e 

internos reduzidos a cerdas espiniformes; parâmero com ramificação apical articulada, 

ramificação perpendicular ao eixo do parâmero, larga e com cerca de 1/3 apical afilado e 

curvo em mesmo sentido do parâmero, região dorsal da curva com uma projeção 

pontiaguda, inserção de duas cerdas finas na região apical; edeago triangular e ápice afilado, 

bem esclerotinizado, com base larga, pouco mais curto que a largura do parâmero; lobo 

lateral mais curto que o comprimento do gonocoxito; duto ejaculador com comprimento 

cerca de 3,5 vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 20A): espermateca 

com duto individual duas vezes mais longo que o comprimento do corpo, região mediana do 

duto individual com cerca de 1/3 do comprimento com imbricamentos distinto do restante; 

duto comum totalmente imbricado ou a maior parte dele, longo com comprimento 

aproximado de 1,5 vezes o comprimento do duto individual, ápice ultrapassa o ápice da 

haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. leonidasdeanei foi descrito a partir de machos e fêmeas 

coletados no Pará e a associação de machos e fêmeas foi confirmada por exemplares criados 

em laboratório por Fraiha e Ward (Fraiha et al. 1986). A espécie é facilmente identificada 

pelos caracteres da terminália do macho e da espermateca. 

Registros geográficos (Fig. 37B): Brasil: Mato Grosso: Peixoto de Azevedo (Freitas, 

R.A., dados não publicados). Pará: Altamira (Ryan 1986); Itaituba (Ryan 1986); Santarém 

(Ryan 1986). 

 

Psychodopygus llanosmartinsi Fraiha & Ward (Figs. 16E, 22A) 

Psychodopygus llanosmartinsi Fraiha & Ward, 1980b: 10 (♂, ♀, Pilcopata, Cuzco, Peru). 

Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 120 (chave). 

Lutzomyia amazonensis: Llanos et al. 1975: 665 (♂, descr., ♀ redescr., figs., identificação 

errônea). 

Lutzomyia llanosmartinsi: Young e Duncan 1994: 578 (♂, ♀, chave, tax. figs.). 

Material tipo examinado:. Parátipo fêmea (CRNIF/CPqRR), etiqueta 1: “N.E. 1904/73, ♀, 

L. amazonensis, B, A.V.M. det[erminante] 46.250, etiqueta 2: “46.250, desenhado”. 
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Dois parátipos fêmeas (IEC), etiqueta 1: “ Loc[alidade] Pilcopata, Dep[artamento] Cuzco, 

Peru, cap[turado] por J. E. Silva, em 21/6/[19]73, etiqueta 2: “Lam[ina] nº 46.297, N.E 

nº 1905/73, esp[écie] L[utzomyia] amazonensis ♀, det[erminante] A.V. Martins, em 

set[tembro] 1973”. etiqueta 1: mesmas informações que a anterior, etiqueta 2 idem, 

exceto “lâm[ina] nº 46.293”. 

Considerações sobre o material tipo: A primeira descrição dos exemplares foi realizada 

como sendo Ps. amazonensis por Llanos et al. (1975), os quais designaram macho alótipo 

(lâmina 46.137) e aloparátipo (46.138), plesiótipo fêmea (nº 46.250), depositados na 

Universidade Federal de Minas Gerais, e ainda, dois aloparátipos machos no Instituto de 

Salud Publica, Lima, Peru. Na descrição feita de Ps. llanosmartinsi por Fraiha e Ward 

(1980a), os autores designaram o holótipo como lâmina nº 46.137 e parátipo nº 46.138, e os 

outros parátipos já haviam sido designados por Llanos et al. (1975) e aceitos por Fraiha et 

al. (1980).  

Os exemplares da coleção de flebotomíneos de A. V. Martins (UFMG), foram 

incorporados à coleção do CRNIF/CPqRR, Belo Horizonte, porém as lâminas designadas 

como holótipo e parátipo machos não foram encontradas. Na coleção existem duas lâminas 

de machos com anotações de alótipo e aloparátipo feitas com caneta vermelha, escritas 

perpendicularmente ao lado da segunda etiqueta, mas com numeração da lâminas diferentes 

das citadas pelos autores, 46.155 e 46.156 respectivamente. Nas lâminas em questão, alótipo 

e aloparátipo, o nome da espécie Ps. llanosmartinsi já consta na identificação de A. V. 

Martins determinada em 1973, mas a espécie só foi descrita como Ps. llanosmartinsi por 

Fraiha et al. (1980).  

Diagnose: Parâmero com três lobos, uma ramificação ventral curta, arredondada com seis 

cerdas longas e fortes, inserida na base do parâmero, ápice do parâmero dilatado com cerdas 

curtas inseridas; lobo dorsal delgado e curvado, com inserção de três cerdas longas e fortes 

de tamanhos desiguais. 

Características gerais: Cabeça: duas papilas no antenômero III; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide  

rudimentar e presente até o XIV antenômero; palpos com inserção de espinhos de Newstead 

ao longo do palpômero III, cibário com quatro dentes posteriores equidistantes e igualmente 

desenvolvidos, inserção de dois dentículos entre eles; dentes anteriores reduzidos e 

distribuídos irregularmente sendo pouco visíveis; área esclerotinizada ausente; arco 
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esclerotinizado incompleto. Tórax: pronoto e paratergito sem esclerotinização, mesonoto e 

escutelo esclerotinizado, pleuras sem esclerotinização, catepisterno e coxas esclerotinizadas. 

Terminália do macho (Fig. 16E): gonocoxito alongado, três vezes mais longo do que a 

largo; gonóstilo com três espinhos desenvolvidos e um reduzido a uma cerda espiniforme, 

inseridos no 1/3 apical do gonóstilo; parâmero com três lobos, uma ramificação ventral 

curta, arredondada com seis cerdas longas e fortes, inserida na base do parâmero, ápice do 

parâmero dilatado com cerdas curtas, lobo dorsal delgado e curvo, com inserção de três 

cerdas longas e fortes de tamanhos desiguais; lobo lateral longo, maior que o gonocoxito, 

ápice alcançando a metade do gonóstilo; edeago cônico e alongado; duto ejaculador longo, 

com comprimento com cerca de 3,8 vezes o comprimento da bomba. Genitália da fêmea 

(Fig. 22A): corpo da espermateca com anéis imbricados com sete a oito segmentos; duto 

individual curto e imbricado; duto comum com imbricamento apical e a parte restante lisa, 

longo com cerca de seis vezes mais longo que o corpo da espermateca; mais longo que a 

haste da furca genital.  

Considerações gerais: A espécies foi identificada erroneamente por Llanos et al. (1975) 

como Ps. amazonensis. Fraiha e Ward (1980) após comparações realizadas com material 

coletado no estado do Pará, do Amazonas e Pilcopata (Peru), com o lectótipo de Ps. 

amazonensis observaram tratar-se de espécies distintas e fizeram a descrição da mesma com 

um nomem novum. 

Registros geográficos (Fig. 38A): Bolívia: Beni (CIPA 2013); Pando (CIPA 2013); La Paz 

(Le Pont e Desjeux 1986). Brasil: Acre: Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não 

publicados); Bujari (Azevedo et al. 2008); Rio Branco (Azevedo et al. 2008); Xapuri 

(Azevedo et al. 2008). Amazonas: Coari (Alves et al., dados não publicados); Lábrea 

(Shimabukuro et al., dados não publicados), Nhamundá (Alves et al. 2012). Mato Grosso: 

Alta Floresta (De Luca et al. 2003); Peixoto de Azevedo (Azevedo et al. 2002). Pará: Juriti 

(Fraiha et al., dados não publicados). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 1982); Cacoal 

(Biancardi et al. 1982); Costa Marques (Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); 

Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Monte Negro (Gil et al. 2009); Nova Mamoré (Gil et al. 

2009); Nova União (Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); 

Vale do Anari (Gil et al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009). Peru: 

Pilcopata (Fraiha e Ward 1980b; Pérez et al. 1991). 
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Psychodopygus lloydi (Antunes) (Figs. 14C, 20A e C) 

Phlebotomus lloydi Antunes, 1937: 24 (♀, descr., Perús, São Paulo, Brasil). Fairchild e 

Hertig 1951: 401 (tax., chave). 

Flebotomus arthuri: Fonseca 1939: 181 (♂, descr.) 

Lutzomyia lloydi: Barretto 1961: 35 (♂, tax., chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Young e Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 46 (sin.). Young e Duncan 

1994: 575 (♂, ♀, tax. chave, figs.). 

Psychodopygus lloydi: Forattini 1971a: 105 (tax.). Forattini 1973: 412 (tax., figs.). Galati 

2003a: 44 (tax., distr.), 2003b: 122 (chave). Shimabukuro et al. 2011: 402 (chave, 

figs.). 

Material tipo examinado: Holótipo fêmea (FSP) [lâminas 103 e 104], “Flebotomus lloydi 

Antunes, São Paulo, Perús, iv. [19]47, [1937], S.F.A col., nº 725, divisão 5, gaveta 

132”. 

Parátipos: alótipo fêmea (IB) (duas lâminas), etiqueta 1: “Instituto Butantan, Allotypo, 

2273, etiqueta adicional: Diptera, 2273, 16, alótipo”, segunda lâmina idem as 

informações anteriores acrescentado de “terminalia”. 

Uma fêmea (FSP) (5 lâminas), etiqueta original: “Flebotomus lloydi Antunes, iv.[19]37, São 

Paulo, Perús, S. F. A. col, etiqueta 2: nº 726 lâmina 106, divisão 5, gaveta 132”. [2 

lâminas, 1 tórax e abdome, 1 cabeça]. 

Uma fêmea (FSP), etiqueta 1: idem anterior, etiqueta 2: “nº 727, lâmina 128, divisão 5 

gaveta 132”. 

Uma fêmea (FSP), etiqueta 1:“Flebotomus lloydi Antunes, iv. [19]37, n. 883, São Paulo 

Perús, S.F.A. col.” , etiqueta 2: “nº 728, lâmina 109, divisão 5, gaveta 132”, nº 728, 

lâmina 110, divisão 1, gaveta 133”. [2 laminas, 1 cibário, espermateca e peças bucais]. 

Considerações sobre o material tipo: Holótipo em bom estado de conservação, o exemplar 

foi montado em duas lâminas, uma contendo a terminália e a outra, contendo cabeça e 

corpo. A data de coleta na lâmina do holótipo foi anotada erroneamente (1947) que deveria 

ser 1937, entretanto, na descrição da espécie o número da lâmina citada confere com o da 

lâmina original.  
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Diagnose: Cibário com três ou quatro dentes posteriores; gonótilo longo e com quatro 

espinhos desenvolvidos e inseridos na região pré-apical; espermateca com anel apical 

prologando-se lateralmente à cabeça da espermateca. 

Características gerais: Cabeça: presença de três papilas no antenômero III, base do 

ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e presente até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao 

longo dos 2/3 apicais do palpômero III; cibário com seis ou oito dentes posteriores e com 

dois dentículos implantados entre eles; dentes anteriores implantados na região mediana da 

área esclerotinizada; área esclerotinizada bem marcada (Fig. 20A). Tórax: pronoto, 

paratergito, mesonoto, escutelo, metanoto, posnoto e primeiro tergito esclerotinizado, 

pleuras e coxas sem esclerotinização; abdômen castanho claro. Terminália do macho (Fig. 

14C): gonocoxito alongado e curvo, quatro vezes mais longo do que largo; gonóstilo com 

quatro espinhos desenvolvidos, implantados no 1/3 apical; parâmero simples, com ápice 

digitiforme e estreito; edeago triangular e curto, não ultrapassando a região ventral do 

parâmero; lobo lateral mais longo que o gonocoxito, o ápice ultrapassa a metade do 

gonóstilo; duto ejaculador cerca de 2,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba. 

Genitália da fêmea (Fig. 20C): espermateca com duto individual imbricado e com 

comprimento equivalendo à metade do comprimento do corpo da espermateca, anel apical 

com expansão lateral quase enconbrindo a cabeça da espermateca, que se encontra 

levemente inclinada; parte não imbricada do duto comum aparentemente com suave 

rugosidade duto comum parcialmente imbricado e mais longo que o ápice da haste da furca 

genital. 

Considerações gerais: Ps. lloydi foi descrita por Antunes (1937) a partir de um exemplar 

fêmea. O exemplar macho foi erroneamente associado a fêmea, pois o macho de Ps. lloydi 

foi descrito como Ps. arthuri por Fonseca (1939). Ortiz (1972) sinonimizou o macho de Ps. 

arthuri com L. rachoui e também mencionado por Martins et al. (1978), entretanto, a 

sinonímia não se aplicava a Ps. arthuri devido ao erro de associação dos sexos dessa 

espécie, a qual a fêmea descrita era de Ps. arthuri e o macho de Ps. lloydi. A correta 

associação de macho e fêmea de Ps. arthuri e a correção dessa sinonímia foi feita por Galati 

(1981). 

Registros geográficos (Fig. 38B): Brasil: Maranhão: Buriticupu (Rebêlo et al. 2010). Zé 

Doca (Rebêlo et al. 2010). Minas Gerais: Belo Horizonte (Andrade-Filho et al. 1997); Belo 
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Vale (Andrade-Filho et al. 1997); Caeté (Andrade-Filho et al. 1997); Conceição da 

Aparecida ( Loiola et al. 2007); Conceição do Mato Dentro (Andrade-Filho et al. 1997); 

Entre Rios de Minas (Andrade-Filho et al. 1997); Ibitipoca (Quaresma et al. 2012); Itabira 

(Andrade-Filho et al. 1997); Nova Lima (Andrade-Filho et al. 1997); Oliveira (Andrade-

Filho et al. 1997); Ouro Preto (Andrade-Filho et al. 1997); Pirapora (Andrade-Filho et al. 

1997); Sabará (Andrade-Filho et al. 1997); Santa Bárbara (Andrade-Filho et al. 1997); 

Pitangui (Andrade-Filho et al. 1997). Paraná: São Mateus do Sul (Santos et al. 2007). Rio 

de Janeiro: Petrópolis (Andrade-Filho et al. 1997). São Paulo: Cajamar (Shimabukuro e 

Galati 2011); Cananéia (Shimabukuro e Galati 2011); Caraguatatuba (Shimabukuro e Galati 

2011); Casa Grande (Shimabukuro e Galati 2011); Eldorado (Shimabukuro e Galati 2011); 

Iporanga (Shimabukuro e Galati 2011); Mairiporã (Shimabukuro e Galati 2011); Miracatu 

(Shimabukuro e Galati 2011); Osasco (Andrade-Filho et al. 1997); Pariquera-Açú 

(Shimabukuro e Galati 2011); Pedro de Toledo (Shimabukuro e Galati 2011); Piedade 

(Andrade-Filho et al. 1997); Ribeirão Grande (Shimabukuro e Galati 2011); São José dos 

Campos (Shimabukuro e Galati 2011); São Paulo (Andrade-Filho et al. 1997; Shimabukuro 

e Galati 2011); Ubatuba (Shimabukuro e Galati 2011); Ibiúna (Shimabukuro e Galati 2011). 

 

Psychodopygus luisleoni León, Mollinedo & Le Pont (Fig. 15C) 

Psychodopygus luisleoni León, Mollinedo & Le Pont, 2009a: 86 (♂, Orellana, Equador). 

Material tipo: Não examinado. 

Considerações sobre o material tipo: Foi agendada uma visita à coleção da Universidade 

San Francisco em Quito no Equador, que não se realizou  porque o material da série-tipo 

ainda se encontra na França. 

Diagnose: Parâmero curvado apicalmente com cerdas fortes na região dorsal, que diminuem 

de tamanho e quantidade ao se aproximarem do ápice; edeago cônico, pigmentado, em 

forma de funil com ápice expandido. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; ascóides curtos; cibário 

com quatro pequenos dentes posteriores e vários anteriores bem esclerosados. Tórax: 

pronoto e mesonoto bem esclerotinizados. Terminália do macho (Fig. 15C): gonocoxito 

mais longo que 3 vezes a sua largura; gonóstilo com quatro espinhos, um apical 

desenvolvido, dois externos menores que o apical e o interno atrofiado; parâmero curvo 
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apicalmente, com cerdas fortes na região dorsal, que diminuem de tamanho e quantidade ao 

se aproximarem do ápice; edeago cônico, pigmentado, em forma de funil com ápice 

expandido; lobo lateral curto, mais curto que o gonocoxito; duto ejaculador 3,5 vezes mais 

longo que o comprimento da bomba. 

Considerações geriais: A espécie foi descrita por León, Mollinedo e Le Pont (2009) de 

exemplar macho proveniente do Esquador. Os exemplares dessa espécie são muito similares 

à Ps. geniculatus. 

Registro geográfico (Fig. 39A): Equador: Orellana (León et al. 2009). 

Psychodopygus matosi (Barretto & Zago) (Fig. 14B, 19E) 

Sergentomyia matosi Barretto & Zago, 1956: 180 (♂, Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, 

Brasil). 

Lutzomyia matosi: Barretto 1961: 35 (♂, ♀, tax., chave). Barretto 1962: 94 (♂,♀, tax.). 

Barretto 1966a: 135 (♀, descr.). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). Young e Fairchild 

1974: 25 (tax., figs.). 

Psychodopygus matosi: Forattini 1971a: 105 (tax.). Galati 2003a: 44 (tax., dist.); 2003b: 120 

(chave). 

Material tipo examinado: Holótipo macho (MZUSP), etiqueta 1: “Itaipava, Petrópolis, 

R[io de] J[aneiro], em luz, Dean[e] + Mat[os] 9-5-[19]50; tipo” (escrito com caneta), 

etiqueta 2: “Lutz[omyia] mattosi, Bar[retto] e Zago, 1956, holótipo” (escrito a caneta).  

Parátipos: 5 machos e 4 fêmeas (MZUSP), 4 machos. Idem holótipo e um macho, etiqueta 

1: “Caitetus, Petrópolis, R[io de] J[aneiro], em luz, Dean[e] e Mat[os], 2-5-[19]50”, 

etiqueta 2: “Lutz[omyia] mattosi, Bar[retto] e Zago, 1956”. 

Considerações sobre o material tipo: Exemplares em bom estado. Exame dos exemplares 

feito através de fotos cedidas pelo Dr. Andrey Andrade. Espécime utilizado na descrição da 

fêmea não foi encontrado.  

Diagnose: Parâmero simples, com ápice digitiforme com tufo de cerdas longas e finas na 

região médio-dorsal. 

Características gerais: Cabeça: presença de três papilas no antenômero III; base do 

ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e presente até o XIV antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao 
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longo do palpômero III, cibário com quatro dentes posteriores equidistantes, sem inserção 

de dentículos entre eles; dentes anteriores pequenos dispersos na região mediana; área 

esclerotinizada pouco visível ou ausente. Tórax: pronoto e paratergito sem esclerotinização, 

mesonoto, escutelo, metanoto, pós-noto, catepisterno, catepímero e abdômen 

esclerotinizados. Terminália do macho (Fig. 14B): gonocoxito alongado, cerca de 2,5 

vezes mais longo do que largo; gonóstilo curto com a base estreita e região de implantação 

dos espinhos bem mais larga que o restante basal, quatro espinhos desenvolvidos ocorrendo 

no 1/3 apical do parâmero, espinho interno em mesmo nível que o externo inferior; 

parâmero simples, com tufo de cerdas longas e finas implantadas na região médio-dorsal, 

ápice digitiforme e cerdas espiniformes curtas e finas inseridas na margem do ápice; edeago 

triangular, alongado e delgado, bem esclerotinizado; lobo lateral praticamente de mesmo 

tamanho que o gonocoxito; duto ejaculador com comprimento de quase seis vezes o 

comprimento da bomba. Genitália da fêmeas (Fig. 19E): espermateca com duto individual 

imbricado e mais longo que o corpo da espermateca, anel apical com expansão lateral 

encobrindo parcialmente a cabeça da espermateca; duto comum longo, comprimento cerca 

de duas vezes a altura da haste da furca genital. 

Considerações gerais: A descrição da espécie foi baseada em exemplar macho coletado no 

Rio de Janeiro e descrita por Barretto e Zago (1956). A fêmea só foi mencionada por 

Barretto (1961) e descrita posteriormente por ele (Barretto 1966a). A associação dos dois 

sexos foi feita com base do encontro de machos e fêmeas na mesma localidade, inclusive 

fêmeas que foram coletadas junto com os machos da série tipo e que não foram descritas. 

Outra justificativa para a associação dos sexos foi o comprimento do duto ejaculador que 

coincidiu com o comprimento do duto comum da espermateca, além dos autores 

mencionarem que na localidade que coletaram machos e fêmeas, não foi coletada nhenhuma 

outra espécie afins que poderia impossibilitar a associação dos sexos. 

Registros geográficos (Fig. 39B): Brasil: Bahia: Três Braços (Vexenat et al. 1986). 

Espírito Santo: Cariacica (Pinto et al. 2010); Sooterama (Virgens et al. 2008). Minas 

Gerais: Caparaó (Saraiva et al. 2006). Rio de Janeiro: Itatiaia (Afonso et al. 2007); 

Petrópolis (Barretto e Zago 1956); Resende (Afonso et al. 2007). 

Psychodopygus nicaraguensis (Fairchild & Hertig) (Figs. 16C, 23E) 

Phlebotomus nicaraguensis Fairchild & Hertig, 1961: 26 (♂, Villa Somoza, Nicaragua). 



113 
 

Lutzomyia nicaraguensis: Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 25 

(tax., figs.).  

Lutzomyia hirsuta nicaraguensis: Young 1979: 189 (tax., ♀, descr., status subespécie). 

Williams 1983: 489 (tax.). Carvalho et al. 2006: 131 (tax., figs., status espécie). 

Psychodopygus nicaraguensis: Forattini 1971a: 105 (tax.), 1973: 413 (♂, figs.). Galati 

2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Não encontrado no (FSCA/NMNH/WRBU). Apenas 

três machos e quatro fêmeas utilizadas na descrição da fêmea, lâminas 7939, 7941, 7942 e 

7943 (♀), e 7932, 7937 e 7945 (♂) foram encontrados, mas que não fazem parte da série-

tipo. 

Diagnose: Parâmero com duas fileiras de cerdas foliáceas implantadas na margem apical, 

presença de uma cerda em pequeno tubérculo na região dorsal do parâmero e um tufo de 

cerdas ventrais longas ocorrendo em um pequeno tubérculo; coxas anteriores castanhas, 

ramificação ventral do parâmero em sentido diagonal ascendente. 

Características gerais: Cabeça: presença de duas papilas no antenômero III; ascóides com 

inserção pedunculada e desenvolvimento posterior rudimentar, ascóides inseridos até o XIV 

antenômero; espinhos de Newstead implantados em 2/3 apicais do palpômero III; cibário 

com quatro dentes posteriores e dois dentículos implantados entre os dentes centrais, dentes 

anteriores ocorrendo irregularmente na área esclerotinizada; área esclerotinizada bem 

marcada. Tórax: mesonoto, escutelo, tergitos abdominais e coxas anteriores eslerotinizados. 

Terminália do macho (Fig. 16C): gonocoxito cerca de cinco vezes mais longo que largo; 

gonóstilo com quatro espinhos, sendo três desenvolvidos e espinho interno modificado em 

uma cerda curta e muito fina; parâmero alongado e alargado com margem apical com duas 

fileiras de cerdas foliáceas; região dorsal com uma cerda implantada em um pequeno 

tubérculo, cerdas ventrais no parâmero implantadas em um tubérculo. Genitália da fêmea 

(Fig. 23E): espermateca, com duto individual formando “Y” bem evidente; duto comum 

com alargamento no ápice e leve estrangulamento na parte final do imbricamento, parte 

final do duto comum hialina e com pequenas pontuações. 

Considerções gerais O macho de Ps. nicaraguensis foi descrito por Fairchild e Hertig 

(1961), e a fêmea foi descrita por Young (1979), quando ele também estabeleceu a categoria 



114 
 

de subespécie para Ps. hirsutus hirsutus e Ps. hirsutus nicaraguensis. A associação dos 

sexos foi feita com base em coletas de ambos os sexos na mesma amostra, na semelhança da 

coloração do corpo e ausência de outras espécies na mesma localidade (Young 1979). Ps. 

nicaraguensis pode ser distinguida das demais espécies pelos caracteres da teminália do 

macho, implantação de uma longa cerda em um pequeno lobo dorso-basal do parâmero e a 

fêmea apenas pela esclerotinização da coxa anterior que em Ps. nicaraguensis possui 

esclerotinização e Ps. hirsutus é sem esclerotinização. Carvalho et al. (2006) elevou Ps. hir. 

hirsutus e Ps. hir. nicaraguensis a categoria de espécie em uma breve revisão do grupo 

panamensis com base nos caracteres do parâmero propostos por Fairchild e Hertig (1961) 

para machos e de Young (1979) para fêmeas. 

Registros geográficos (Fig. 40A): Nicarágua: Villa Somoza (Fairchild e Hertig 1961; 

Young 1979). Panamá: Bocas del Toro (Young 1979). 

 

Psychodopygus nocticolus (Young) (Figs. 17C, 24B e F) 

Lutzomyia nocticola Young, 1973: 109 (♂, ♀, Rio Anori, Antioquia, Colômbia). Young e 

Fairchild 1974: 25 (tax., figs.). Martins et al. 1978: 43 (figs. distr.). Young 1979: 190 

(figs.). Williams 1983: 489 (tax.). Young e Duncan 1994: 585 (chave, tax., figs., distr.). 

Psychodopygus nocticolus: Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo examinado: Parátipos (FSCA/NMNH/WRBU), um macho, etiqueta 1: 

“Colômbia: Antioquia, 24 km sul of Zaragoza (Rio Anori), light trap, 17 sept[tember] 

1970, Coll[ector] D.G. Young, #18”, etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♂, Young, n. 

sp., paratype, det[erminat] D.G. Young, 225” [escrito em tinta nanquim acima da 

montagem]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 17 sept[tember] 1970, Coll[ector] D.G. Young”, 

etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, 1973, allotype, det[erminat] D.G. Young, 

216”.  [escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 3 May 1970, Coll[ector] Charles Porter”, etiqueta 2: 

“Lutzomyia nocticola, ♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young, 221”. 

[escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 
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Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 7 May 1970, Coll[ector] Charles Porter, LO 507-

D1203-2”, etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, n.sp., paratype, det[erminat] 

D.G. Young, 222”. [escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 23 May 1970, Coll[ector] Charles Porter, CHP 70-

130”, etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, n.sp., paratype, det[erminat] D.G. 

Young, 223”. [escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 

Três fêmeas, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 3 May 1970, Coll[ector] C.H. Porter”, etiqueta 2: 

“Lutzomyia nocticola, ♀, Young, n.sp, paratype, det[erminat] D.G. Young, 217”, 

“220”, “219”. [escrito em tinta nanquim acima da montagem, um número para cada 

lâmina, todas as outras informações são iguais]. 

Dois machos, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), CDC light trap, 20 sept[tember] 1970, Coll[ector] D.G. Young, 

elev. 600m, #23”, etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♂, Young, n. sp., paratype, 

det[erminat] D.G. Young, 229”, “230”,  [escrito em tinta nanquim acima da montagem, 

um número para cada lâmina, todas as outras informações  são iguais]. 

Duas fêmeas, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), CDC light trap, 20 sept[tember] 1970, Coll[ector] D.G. Young, 

elev. 600m, #23”, etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, n. sp., paratype, 

det[erminat] D.G. Young, 231”, “232”,  [escrito em tinta nanquim acima da montagem, 

um número para cada lâmina, todas as outras informações  são iguais]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 17 sept[tember] 1970, Coll[ector] D.G. Young”, 

etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young, 

228”.  [escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colômbia: Antioquia Dept., 24 km south and 21 km west of 

Zaragoza (Rio Anori), light trap, 17 sept[tember] 1970, Coll[ector] D.G. Young”, 

etiqueta 2: “Lutzomyia nocticola, ♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young, 

226”.  [escrito em tinta nanquim acima da montagem]. 

Considerações sobre o material tipo: Em bom estado. 
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Diagnose: Parâmero estreito, largura do ápice mais estreita que a base e quase que com a 

mesma largura do lobo lateral; presença de cinco fileiras apicais de cerdas largas dispostas 

irregularmente, podendo apresentar até 15 cerdas espiniformes pré-apicais; espermateca 

com junção do duto individual formando um ângulo de cerca de 180º ou mais. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III. Tórax: pronoto, paratergito e mesonoto fracamente esclerotinizados. 

Terminália do macho (Fig. 17C): gonocoxito longo, cerca de 3,5 vezes mais longo do que 

largo; gonóstilo com quatro espinhos, sendo três desenvolvidos e o interno reduzido a uma 

cerda inconspícua, inserida em posição mais basal do que o espinho externo inferior; 

parâmero estreito, largura do ápice mais estreito que a base e quase que com a mesma 

largura do lobo lateral, com cinco fileiras apicais de cerdas largas, retas, longas e dispostas 

irregularmente, podendo apresentar até 15 cerdas espiniformes pré-apicais; lobo lateral mais 

longo que o gonocoxito, com o ápice alcançando a base do gonóstilo; edeago com 

sinuosidade dorsal e ápice afilado, levemente esclerotinizado. Genitália da fêmea (Fig. 

24B): espermateca com junção dos dutos individuais formando um ângulo de cerca de 180º 

ou mais, totalmente imbricados; corpo da espermateca cerca de duas vezes mais longo que o 

duto individual; duto comum com comprimento pouco mais longo que o ápice da haste da 

furca genital. 

Considerações gerais: A espécie foi descrita por Young (1973) de exemplares machos e 

fêmeas e a associação Ps. nocticolus foi feita com base na coleta de dados, medidas e 

coloração. 

Registros geográficos (Fig. 40B): Bolivia: La Paz (Le Pont e Desjeux 1986) Brasil: Acre: 

Cruzeiro do Sul (Alves et al., dados não publicados). Colômbia: Amazonas (Wolff et al. 

2003); Antioquia (Young 1979). Equador: Limoncocha (Young 1979); Sucumbios 

(Alexander et al. 1992). Guiana Francesa: Saint-Elie (Le Pont 1982). México: Quintana 

Roo (Cruz-Ruiz 1994). Panamá: Bocas del Toro (Young 1979). Peru: Pilcopata (Pérez et 

al. 1991), Yurimaguas (Cabanillas et al. 2001). 
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Psychodopygus panamensis (Shannon) (Figs. 17A, 22E, 23B) 

Phlebotomus panamensis Shannon, 1926: 192 (♂,♀, Cano Saddle, Canal Zone, Panama). 

Fairchild e Hertig 1951: 402 (♂, ♀, redescr., chave, figs.). Floch e Abonnenc 1952: 43 

(chave, figs.). 

Flebotomus panamensis: Barretto 1946: 279 (tax., figs., chave). 

Lutzomyia panamensis: Barretto 1961: 35 (♂, ♀, tax., chave). Theodor 1965: 188 (tax.). 

Barretto 1966a: 142 (chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). Young e Fairchild 

1974: 25 (tax., figs.). Zimmerman et al. 1977: 575 (ovos). Léger et al. 1977: 224 (figs.). 

Martins et al. 1978: 43 (tax.). Young 1979: 190 (figs.). Feliciangeli 1980: 246 (chave). 

Ramirez Pérez et al. 1982: 14 (♂, ♀, figs.). Williams 1983: 489. Murillo e Zeledón 

1985:60 (♂, ♀, figs.). Young e Duncan 1994:  579 (♂, ♀, chave, tax. figs.,distr.). 

Carvalho et al. 2006: 131 (tax., figs.). 

Psychodopygus panamensis: Lewis 1965: 376 (morfol. interna). Forattini 1971a: 105 (tax.). 

Forattini 1973: 89 (♂, ♀, figs. tax.). Ward 1976: 239 (chave para larvas). Galati 2003a: 

45 (tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo examinado: Holótipo (NMNH/WRBU), macho, “Phlebotomus panamensis 

S[ha]nn[on], Cano Saddle, C.Z., June, 1923, R. C. Shannon, Type nº 28726, U.S.N.M”. 

Considerações sobre o material tipo examinado: Apenas o holótipo foi encontrado, a 

montagem e o exemplar estão em bom estado. 

Diagnose: Parâmero com o ápice apresentando uma curvatura ascendente de uma forma que 

ele aparenta ser uma estrutura contínua com duas divisões cerdosas na região dorsal; 

presença de um tufo de cerdas largas e longas; mais longo que a metade do comprimento do 

gonocoxito, e outro tufo apical com inúmeras cerdas menores que as basais; presença de um 

ramo ventral originado no 1/3 apical, afilado, longo e com duas cerdas apicais de 

comprimento similar ao comprimento da ramificação, inseridas em níveis diferentes; edeago 

com região ventral e dorsal arredondadas e ápice curto; cabeça do corpo da espermateca 

visivelmente assimétrica em relação ao eixo do corpo. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com três papilas; base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascoide 

rudimentar e presente até o XIII antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e dois dentículos inseridos entre os 
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dentes centrais; dentes anteriores agrupados irregularmente na área central da área 

esclerotinizada, área esclerotinizada vem marcada (Fig. 22E). Tórax: pronoto, paratergito, 

mesonoto e escutelo pouco esclerotinizados. Terminália do macho (Fig. 17A): gonocoxito 

longo, cerca de 3,5 vezes mais longo que largo; gonóstilo com quatro espinhos, três 

desenvolvidos e o interno reduzido, pouco menor que os externos; espinhos externos 

implantados no 1/3 apical, interno ao mesmo nível do externo superior ou acima deste; 

parâmero com o ápice com uma curvatura ascendente de forma que ele aparenta ser uma 

estrutura contínua com duas divisões cerdosas na região dorsal; um tufo de cerdas largas e 

longas, com comprimento maior que a metade do comprimento do gonocoxito, outro tufo 

apical com inúmeras cerdas menores que as basais; presença de um ramo ventral originado 

no 1/3 apical, afilado, longo e com duas cerdas apicais de comprimento similar ao 

comprimento da ramificação, implantadas em níveis diferentes; lobo lateral longo, ápice 

alcança a metade apical do gonóstilo; comprimento do duto ejaculador três vezes mais longo 

que o comprimento da bomba. Genitália da fêmea (Fig. 23B): corpo da espermateca mais 

longo que o comprimento do duto individual; cabeça da espermateca assimétrica em relação 

ao eixo do corpo; duto individual totalmente imbricado e junção com o duto comum 

formando um “Y”; duto comum parcialmente imbricado e aparentemente hialino na parte 

não imbricada; comprimento do duto comum mais longo que o ápice da haste da furca 

genital. 

Considerações gerais: Shannon (1926) fez uma breve descrição do macho e da fêmea Ps. 

panamensis, apresentando um desenho esquemático da terminália do macho e a morfologia 

externa dos últimos segmentos abdominais da fêmea. Devido a falta de certeza quanto a 

forma da terminália do macho, Dyar (1929) e Root (1934) redescreveram, entretanto pouco 

acrescentaram às informações além daquelas descritas por Shannon (1926). Da mesma 

forma, Barretto (1946) fez uma redescrição da terminália do macho, apresentando 

informações a cerca das existentes na descrição original, mas Fairchild e Hertig (1951) 

acharam que a redescrição feita por Barretto (1946), ainda não esclarecia suficientemente o 

caráter das cerdas no parâmero e assim fizeram uma nova redescrição de Ps. panamensis. 

As características da terminália do macho (parâmero com tufos de cerdas distinto das 

demais espécies de Psychodopygus) e da espemateca das fêmeas (posição assimétrica da 

cabeça da espermateca) são caracteres que podem distinguir Ps. panamensis das demais 

espécies. 
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Registros geográficos (Fig. 41A): Belize: Chiquibul (Williams 1966b); Gallon Jug 

(Williams 1966a); Guacamallo (Lewis e Garnham 1959; Williams et al. 1965); Millionários 

(Williams 1966a); Toledo (Williams 1966a). Brasil: Roraima: Amajari (Gama-Neto et al. 

2010); Boa Vista (Bermúdez 2009); Caracaraí (Bermúdez 2009); São João do Baliza 

(Castellón et al. 1989); São Luiz (Castellón et al. 1989). Colômbia: Antioquia (Young 

1979; Bejarano 2006); Caldas (Young 1979; Bejarano 2006); Caquetá (Young 1979; 

Bejarano 2006); Casanare (Bejarano 2006); Cauca (Bejarano 2006); Chocó (Young 1979; 

Bejarano 2006); Córdoba (Bejarano 2006); Dolima (Bejarano 2006); Goyacá (Young 1979; 

Bejarano 2006); El Caibe (Barretto e Pessoa 1946); Guajira (Young 1979; Bejarano 2006); 

Meta (Young 1979; Bejarano 2006); Nariño (Bejarano 2006); Norte de Santander (Young 

1979; Bejarano 2006); Santander (Young 1979; Bejarano 2006); Putumayo (Bejarano 

2006); Restrepo (Barretto e Pessoa 1946); Risaralda (Bejarano 2006); Sardinata (Barretto e 

Pessoa 1946); Sucre (Bejarano 2006); Valle (Young 1979); Valle del Cauca (Bejarano 

2006). Costa Rica: Limon (Fairchild e Hertig 1959); Serra de Guapiles (Fairchild e Hertig 

1959); Gimenez de Guapilles (Fairchild e Hertig 1959); San Carlos (Fairchild e Hertig 

1959); Torrialba (Fairchild e Hertig 1959); Valle Hermoso (Fairchild e Hertig 1959). 

Equador: Bolívar (Alexander et al. 1992); Cañar (Alexander et al. 1992); Manabi 

(Alexander et al. 1992); Orellana (Jones et al. 2010); Pichinha (Alexander et al. 1992); 

Santo Domingo de los Colorados (Young 1979). Guatemala: Tikal (Rowton et al. 1991). 

Guiana Francesa: Capao (Fouque et al. 2007); Maripassoula (Léger et al. 1977); Nancibo 

(Fouque et al. 2007); Regina (Fouque et al. 2007). Honduras: (CIPA 2013). México: 

Chiapas (Vargas e Nágera 1953); Arroyo (Vargas e Nájera 1953); Escarcega (Vargas e 

Nájera 1953); Palenque (Vargas e Nájera 1953); Quintana Roo (Vargas e Nájera 1953; 

Cruz-Ruiz 1994). Nicarágua: Bocas del Toro (Young 1979); Chagres River (Barretto e 

Pessoa 1946); Chontales (Fairchild e Hertig 1959). Panamá: Barro Colorado (Barretto e 

Pessoa 1946; Azpurua et al. 2010); Cabrina (Barretto e Pessoa 1946); Cerro Campana 

(Hanson 1961); Cerro Galera (Hanson 1961); Juan Mina (Barretto e Pessoa 1946); Panamá 

(Shannon 1926; Barretto e Pessoa 1946; Martins et al. 1978; Young 1979; Young e Duncan 

1994); Piña (Hanson 1961). Peru: Iquitos (Barretto e Pessoa 1946). Venezuela: Apuri 

(Piñero 1988); Aragua (Barretto e Pessoa 1946, Piñero 1988); Bolivar (Gonzalez e Devera 

1999); Barinas (Piñero 1988); Bolivar (Piñero 1988); Carabobo (Piñero 1988); Cojedes 

(Piñero 1988); Falcon (Barretto e Pessoa 1946; Piñero 1988); Guarico (Piñero 1988); Lara 

(Barretto e Pessoa 1946; Piñero 1988); Maracay (Dyar 1929); Merida (Piñero 1988); 
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Miranda (Piñero 1988); Nova Esparta (Piñero 1988); Portuguesa (Piñero 1988); San Estevan 

(Feliciangeli 1987; Torgerson et al. 2003); Sucre (Piñero 1988); Tachira (Piñero 1988); 

Trejillo (Piñero 1988); Yaracuy (Piñero 1988); Zulia (Piñero 1988). 

 

Psychodopygus paraensis (Costa Lima) (Figs.16H, 23F, 24D) 

Flebotomus paraensis Costa Lima, 1941: 7 (♂, Aurá, Belém, Pará, Brazil).  

Phlebotomus paraensis: Floch e Abonnenc 1952: 30 (chave, tax.). Fairchild e Hertig 1951: 

402 (tax., chave, ♀, descr.). 

Flebotomus ayrozai: Barretto e Pessoa 1946: 79 (sin. júnior). Barretto 1946: 283 (♂, 

redescr., revalidação da espécie). 

Lutzomyia paraensis: Barretto 1961: 35 (♂, ♀, tax., chave). Ortiz 1972: 225 (tax., chave, 

figs.). Martins et al. 1973a: 411 (tax., ♀, descr.). Young e Fairchild 1974: 25 (tax., 

figs.). Martins et al. 1978: 44 (♀, figs., rev. espécie, distr.). Young e Duncan 1994: 581 

(♂,♀, chave, tax.,figs., distr.). 

Psychodopygus paraensis: Forattini 1971a: 105 (tax.). Forattini 1973: 413 (em parte, figs.). 

Ward e Ready 1975:128 (ovos). Ward 1976: 233 (larva). Ryan 1986: 134 (♂,♀, figs. 

Pará, Brasil). Fraiha et al. 1978: 136 (tax.). Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121 

(chave). 

Psychodopygus carrerai: Forattini 1971b: 175 (sin.). Martins et al. 1973a: 417 (rev.). 

Psychdodpygus fairchildi: Forattini 1971b: 175 (sin.). Martins et al. 1973a: 417 (rev.). 

Psychodopygus pessoanus: Forattini 1971b: 175 (sin.). Martins et al. 1973a: 417 (rev.). 

Material tipo examinado: Holótipo macho (CRNIF/CPqRR), “caixa 147, nº 4500, nº 4387, 

divisão, Aurá, Belém, Pará, [armadilha tipo] Shannon, Costa Lima [determinante]. 

Considerações sobre o material tipo: Holótipo em bom estado, acervo da Coleção Costa 

Lima/Fiocruz/IOC, emprestado pelo professor Amilcar Vianna Martins em 1970, e 

atualmente se encontra na CPqRR/CRNIF (CP 202.1). 

Diagnose: Espécime esclerotinizado; parâmero com cerca de cinco fileiras de cerdas largas 

apicais e com até 15 cerdas espiniformes pré-apiais; gonóstilo com quatro espinhos, sendo 

três desenvolvidos e um reduzido a uma cerda quase imperceptível; corpo da espermateca 

cerca de duas vezes mais longo que o duto individual; duto individual imbricado e com 

junção formando um ângulo maior que 180º. 
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Características gerais: Cabeça: esclerotinizada; presença de duas papilas no antenômero 

III; base do ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior 

da base do ascóide rudimentar e presente até o antenômero XIII; espinhos de Newstead 

implantados ao longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores, sendo os dois 

centrais mais afastados entre si que entre os laterais; implante de um agrupamento de vários 

dentículos entre os dentes centrais; dentes anteriores agrupados irregularmente na região 

central da área esclerotinizada; área esclerotinizada bem visível (Fig. 24D). Tórax: pronoto, 

paratergito, mesonoto, escutelo, metanoto, pós-noto, catepisterno e catepímero; coxas 

anteriores, medianas, posteriores e abdômem esclerotinizados. Terminália do macho (Fig. 

16H): gonocoxito cerca de 3,5 vezes mais longo do que largo; gonóstilo com quatro 

espinhos, sendo três desenvolvidos e o interno reduzido a uma cerda quase imperceptível, 

espinho interno inserido em mesmo nível que o externo inferior; parâmero com cerca de 

cinco fileiras irregulares de cerdas largas apicais, implante de até 15 cerdas espiniformes 

pré-apicais; ramificação ventral maior que o comprimento do parâmero e originando-se no 

1/3 apical do parâmero; ápice da ramificação com três cerdas espiniforme inseridas em sua 

margem e outras menores inseridas irregurlamente no 1/3 apical; lobo lateral mais longo que 

o gonocoxito, ápice alcança a base do gonóstilo; edeago cônico, com a região dorsal 

sinuosa, ápice afilado e ultrapassando a região ventral do parâmero; duto ejaculador quatro 

vezes mais longo que a bomba. Genitália da fêmea (Fig. 23F): espermateca cerca de duas 

vezes mais longa que o comprimento do duto individual; duto individual imbricado e com 

junção formando um ângulo maior que 180º; duto comum mais longo que o ápice da haste 

da furca genital, parcialmente imbricado, base do imbricamento geralmente não apresenta 

área clara formando um “V” invertido, mas algumas vezes essa área clara pode ser 

observada (Carvalho et al. 2006). 

Considerações gerais: Ps. paraensis foi descrita sucintamente por Costa Lima (1941) a 

partir de um exemplar macho proveniente de Belém no estado do Pará. Sem apresentar os 

caracteres morfológicos ou qualquer justificativa Barretto e Pessoa (1946) colocaram Ps. 

paraensis em sinonímia com Ps. ayrozai. Barretto (1946) mencionou que a sinonímia havia 

sido proposta por julgar que as duas espécies eram idênticas, mesmo sem examinar e 

comparar exemplares de Ps. ayrozai e Ps. paraensis, assim, quando ele examinou espécimes 

de Ps. ayrozai percebeu tratar-se de espécies distintas, e reconsiderou a sinonímia. Nesse 

mesmo trabalho ele redescreveu Ps. paraensis de um exemplar de Abaetetuba, Pará.  
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Fairchild e Hertig (1951) identificaram erroneamente morfótipos de Ps. thula de 

material proveniente do Panamá como sendo Ps. paraensis. Com base nesses morfótipos 

redescreveram o macho e descreveram a fêmea de Ps. paraensis, mesmo percebendo a 

diferença existente entre seus espécimes e o do Pará descrito no trabalho de Costa Lima 

(1941). Barretto (1962, 1966) acreditou que Ps. pessoanus (Barretto, 1955) era igual aos 

exemplares descritos por Fairchild e Hertig (1951) de Ps. paraensis e que posteriormente 

sinonimizou. Além desta sinonímia, Forattini (1971b) por acreditar que não havia caracteres 

diferenciais consistentes para manter como espécies distintas propôs sinonímias para Ps. 

carrerai, Ps. fairchildi e Ps. pessoanus com Ps. paraensis. No trabalho de Martins et al. 

(1973a) a fêmea foi associada ao macho e finalmente foi descrita de exemplares do estado 

do Pará e as espécies sinonimizadas por Forattini foram revalidadas. 

Registros geográficos (Fig. 41B): Brasil: Acre: Bujari (Azevedo et al. 2008); Rio Branco 

(Azevedo et al. 2008);  Xapuri (Azevedo et al. 2008); Cruzeiro do Sul (Bermúdez 2009). 

Amapá: Porto Grande (Freitas et al. 2002); Macapá (Bermúdez 2009). Amazonas: 

Barcelos (Alves et al., dados não publicados); Coari (Bermúdez 2009); Humaitá (Castellón 

et al. 1994); Lábrea (Shimabukuro et al., dados não publicados); Manaus (Arias e Freitas 

1982b; Feitosa e Castellón 2006; Barbosa et al. 2008; Silva et al. 2010); Manacapuru (Silva 

et al. 2007); Nhamundá (Alves et al. 2012); Presidente Figueiredo (Dias-Lima et at. 2003); 

São Gabriel da Cachoeira (Fé et al. 1998); Tefé (Barrett et al. 1996). Maranhão: Buriticupu 

(Rebêlo et al. 2000); São Luís (Marinho et al. 2008). Mato Grosso: (Missawa e Maciel 

2007). Pará: Abaetetuba (Barretto 1961); Agrópolis (Ryan 1986); Altamira (Ryan 1986); 

Aurá (Costa Lima 1941; Young e Duncan 1994); Barcarena (Oliveira et al. 2011); Belém 

(Ryan 1986); Benevides (Bermúdez 2009); Carajás (Ryan 1986; Souza et al. 2010); Irituia 

(Martins et al. 1978); Itaituba (Ryan 1986); Juriti (Garcez et al. 2009); Marabá (Ryan 

1986); Monte Dourado (Souza et al. 2010); Oriximiná (Ryan 1986); Paragominas (Ryan 

1986; Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); Piratuba (Barretto 1961); Porto Trombetas (Ryan 

1986); Presidente Médice (Ryan 1986); Rurópolis (Ryan 1986); Santarém (Ryan 1986). 

Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 1982); Buritis (Gil et al. 2003); Cacaulândia (Gil et 

al. 2003); Cacoal (Biancardi et al. 1982); Campo Novo (Gil et al. 2003); Costa Marques 

(Gil et al. 2009); Espigão do Oeste (Gil et al. 2009); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); 

Monte Negro (Gil et al. 2003; Gil et al. 2009); Nova Mamoré (Gil et al. 2009); Nova União 

(Gil et al. 2009); Porto Velho (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009); Vale do Anari (Gil et 

al. 2009); Vilhena (Biancardi et al. 1982; Gil et al. 2009). Roraima: Amajari (Gama-Neto 



123 
 

2010); Apiaú (Bermúdez 2009); Boa Vista (Castellón et al. 1989); Caracaraí (Bermúdez 

2009); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha de Maracá (Castellón et al. 1991a); São Luiz 

(Castellón et al. 1989); Pacaraima (Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Bermúdez 

2009); São Luiz (2009). Colômbia: Amazonas (Bejarano 2006); Araracuara (Morales e 

Minter 1981); Caquetá (Bejarano 2006); Puerto Caicedo (Barreto et al. 2000); Puerto 

Leguizamo (Barreto et al. 2000); Putumayo (Bejarano 2006). Equador: Pastaza (Alexander 

et al. 1992). Guiana Francesa: Aut Oyapock (CIPA 2013); Montsinery (Fouque et al. 

2007); Nacibo (Fouque et al. 2007); Regina (Fouque et al. 2007); Saint-Elie (Le Pont 1982); 

Sinnamary (Fouque et al. 2007) Peru: San Antonio (Martins et al. 1978); Iquito (Fraiha et 

al. 1980); Tambopata (Young et al. 1985). Suriname: Patamacca (Burgos e Hudson 1994); 

Pico Ricardo Franco (Martins et al. 1978; Burgos e Hudson 1994).Venezuela: Território 

Federal do Amazonas (Piñero 1988); Bolivar (Piñero 1988). 

 

Psychodopygus recurvus (Young) (Figs. 16F, 22C, 23A) 

Lutzomyia recurva Young, 1973:106 (♂, ♀, Curiche, Choco, Colômbia). Young e Fairchild 

1974: 25 ((♂, ♀, tax. chave, figs.). Martins et al;1978:75 ((♂, ♀tax. distr.). Young 

1979: 193 (♂, ♀, figs.). Young e Duncan 1994: 578. 

Psychodopygus recurvus: Galati 2003a: 45 (tax., distr.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo examinado: Holótipo macho (FSCA/NMNH/WRBU), etiqueta 1: 

“Colombia, Chocó Dept., Curiche River, in Shannon trap, 22 April 1967, Coll[ector] 

D.G. Young, B-1077”; etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, holotype, 

det[erminat] D.G. Young”;” #61”, [escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Parátipos fêmea (FSCA/NMNH/WRBU): etiqueta 1: “Colombia, Chocó Dept., Curiche 

River, in Shannon trap, 22 April 1967, Coll[ector] D.G. Young”; etiqueta 2: “Lutzomyia 

recurva, ♂, Young, 1973, allotype, det[erminat]. D.G. Young”;” #62”, [escrito acima 

da montagem em tinta nanquim]. 

Seis fêmeas (mesmas informações), etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, biting man, 

8 June 1967 [a data do ano foi corrigida], coll[ector] D.G. Young, lot 5934”, etiqueta 2: 

“Lutzomyia recurva, ♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young”, “#136, 

“#137”, “#138”, “#139”, “#140”, “#141”;  [escrito acima da montagem em tinta 

nanquim, cada número é de uma lâmina diferente]. 
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Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, biting man, 8 June 1967 [a data do 

ano foi corrigida], coll[ector] D.G. Young, lot 5934”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, 

♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young”, “#142”.  

Cinco fêmeas (mesmas informações), etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, biting 

man, 8 June 1967 [a data do ano foi corrigida], coll[ector] D.G. Young, lot 5934”, 

etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♀, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. Young”, 

“#143”, “#144”, “#145”; “#146”; “#147”; [escrito acima da montagem em tinta 

nanquim, cada número é de uma lâmina diferente]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, biting man, 8 June [1967], 

coll[ector] D.G. Young, lot 5934, lot 5934 [escrito à lápis], head drawing [escrito à 

lápis], B-1439”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♀, Young, 1973, paratype, 

det[erminat] D.G. Young”, “#127” [escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, malasie trap, 29 May 1967,  

coll[ector] D.G. Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, det[erminat] 

D.G. Young, lot 2889”, “#123”, [escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, 1 July 1967, malaise trap, 

coll[ector] D.G. Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♀, Young, 1973, paratype, 

det[erminat] D.G. Young”, “#150”. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, biting man, 23 May 1967,  leg., lot 

5885, coll[ector] D.G. Young, leg [escrito a lapis], measurement [escrito à lápis], B-

1267”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. 

Young, lot 2889”, “#151”, [escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Um macho, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, malasie trap, 29 May 1967,  

coll[ector] D.G. Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, det[erminat] 

D.G. Young”, “#122” [escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Um macho, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, malasie trap, 3 April 1967,  

coll[ector] D.G. Young, B-1007”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, 

det[erminat] D.G. Young”. 

Um macho, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, shannon trap, 17 set 1967, 

Oct(ober] coll[ector] D.G. Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, 

paratype, det[erminat] D.G. Young”, “#152”, [número foi escrito acima da montagem 

em tinta nanquim]. 



125 
 

Um macho, etiqueta 1: “OICS, nº B-1375, Colombia: Chocó Dept., 4 km east of Coredo, 

1km inland from Humbolt Bay, malaise trap, in forest, 4 June 1967, coll[ector] D.G. 

Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, paratype, det[erminat] D.G. 

Young”, “#126”, [número foi escrito acima da montagem em tinta nanquim]. 

Um macho (CPqRR/CRNIF), etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Rio Curiche, malasie trap, 29 

May 1967, coll[ector] D.G. Young”, etiqueta 2: “Lutzomyia recurva, ♂, Young, 1973, 

paratype, det[erminat] D.G. Young”, “#129” [número foi escrito acima da montagem 

em tinta nanquim]. 

Considerações sobre o material tipo: Os exemplares estão em bom estado, na sua maioria, 

em algumas lâminas a montagem dificulta a visualização da espermateca e da terminália do 

macho devido a sobreposição das estruturas. 

Diagnose: Parâmero ramificado, afilado e com cerca de duas fileiras de cerdas longas e 

largas com tamanho crescente e ocorrendo no ápice no sentido dorso-ventral; ramificação 

longa e afilada originando na região dorso-basal do parâmero, onde estão implantadas uma 

cerda longa e delgada e outras três menores e curtas; ramificação ventral longa e afilada 

com inserção de duas cerdas longas e largas. Todas as cerdas inseridas, exceto as dorsais, 

tem seu ápice curvado no sentido da base do parâmero. 

Características gerais: Cabeça: presença de duas papilas no antenômero III; ascóides com 

inserção pedunculada no antenômero, base do ascóide com desenvolvimento posterior 

rudimentar e presente até o X antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do 

palpômero III; inclusão de quatro dentes posteriores, dentes anteriores do cibário quase 

imperceptíveis, com apenas alguns dentículos implantados na região central; área 

esclerotinizada bem visível (Fig. 23A). Tórax: pronoto e paratergito sem esclerotinização, 

mesonoto e escutelo esclerotinizados; coxa anterior esclerotinizadas, coxas medianas e 

posteriores sem esclerotinização; abdômen levemente castanho. Terminália do macho (Fig. 

16F): gonocoxito longo, cerca de cinco vezes mais longo do que largo; gonóstilo com quatro 

espinhos, três desenvolvidos e o espinho interno reduzido a um espinho delgado; parâmero 

afilado e com cerca de duas fileiras de cerdas longas e largas com tamanho crescente 

inseridas no ápice; ramificação longa e afilada originando na região dorso-basal, onde estão 

implantadas uma cerda longa e delgada e outras três menores e curtas; ramificação ventral 

longa e afilada com duas cerdas longas e largas; todas as cerdas implantadas, exceto as 

dorsais, tem seu ápice curvado no sentido da base do parâmero; lobo lateral de mesmo 
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comprimento que o gonocoxito; edeago cônico, alongado, com um suave sinuosidade na 

parte dorsal e um pequeno lobo na base do edeago. Genitália da fêmea (Fig. 22C): corpo 

da espermateca com comprimento similar ao do duto individual; junção dos dutos 

individuais todo imbricado e formando uma forquilha evidente; duto comum parialmente 

imbricado e com parte basal aparentemente hialina, comprimento do duto comum mais 

longo que o comprimento da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. recurvus foi descrita a partir de machos e fêmeas da Colômbia 

por Young (1973). As fêmeas de Ps. recurvus podem facilmente ser separadas das fêmeas 

de Ps. llanosmartinsi pelos caracteres da área esclerotinizada do cibário bem visível, dutos 

individuais mais robustos, somente coxa anterior esclerotinizada em Ps. recurvus, enquanto 

que Ps. llanosmartins a área esclerotinizada do cibário é praticamente imperceptível, todas 

as coxas e o catepisterno são castanhos. 

Registro geográficos (Fig. 42A): Colômbia: Chocó (Young 1979; Bejarano 2006). 

Panamá: Darien (Young 1979). 

 

Psychodopygus squamiventris maripaensis (Floch & Abonnenc)  (Figs. 18E-F, 26C) 

Phlebotomus maripaensis Floch & Abonnenc, 1946: 1 (♂, Oyapock, Maripa, Guiana 

Francesa), 1952: 29 (♂, chave, tax., figs.). Fairchild e Hertig 1951: 402 (tax., chave, ). 

Phlebotomus squamiventris: Floch e Abonnenc 1944: 3 (♀, tax.). Forattini 1960: 472 (♀, 

descr., identificação errônea). 

Lutzomyia squamiventris: Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). 

Lutzomyia squamiventris maripaensis: Young e Duncan 1994: 561 (chave, tax., figs.). 

Bermúdez 2009: 124 (distr.). 

Lutzomyia maripaensis: Barretto 1961: 35 (♂, tax., chave). Theodor 1965: 188 (♂, ♀, tax.). 

Barretto 1966a: 142 (chave). Martins et al. 1968: 18 (♀, tax., valid.). Martins et al. 

1978: 36 (tax., distr.). 

Psychodopygus maripaensis: Forattini 1971a:105 (tax., sin.). Forattini 1973: 398 (sin. júnior 

de Ps. squamiventris). 

Psychodopygus squamiventris maripaensis: Ready et al. 1982: 201 (figs. tax.). Ryan 1986: 

139 (♂, ♀, figs.). Fraiha et al.. 1986: 336 (♂, figs.). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 120 

(♂, ♀, tax., chave). 
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Material tipo: Não examinado. 

Considerações sobre o material tipo: Sem confirmação da coleção de depósito sobre 

exemplares da série-tipo (Instituto Pasteur/IRD, França). 

Diagnose: Pronoto sem esclerotinização; parâmero alonga-se aproximadamente na metade 

apical; a partir desse alongamento ele estreita-se fazendo uma curvatura ascendente e com 

um processo alargado no ápice; na região dorsal observa-se uma forma portuberante e 

triangular com uma cerda com ápice arredondado implantada na face oposta deste processo, 

que dependendo da posição do espécime na montagem poderá lembrar um espinho delgado. 

Características gerais: Cabeça: presença de duas papilas no antenômero III, base do 

ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e presente até o antenômero XIII; espinhos de Newstead inseridos ao 

longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores, dentes anteriores 

implantados irregularmente na área esclerotinizada, área esclerotinizada triangular e visível. 

Tórax: pronoto sem esclerotinização, paraterito, mesonoto, escutelo e metanoto bem 

esclerotinizado, pleuras e coxas anteriores, medianas e posteriores sem esclerotinização, 

presença de cerdas anepimerais. Terminália do macho (Figs. 18E e F): gonocoxito com 

constrição mediana e alargado; cerca de duas vezes mais longo do que largo; presença de 

uma cerda na região basal da face interna; gonóstilo com a região dorsal da base alargada; 

ápice curvado em relação eixo do gonóstilo; ocorrência de quatro espinhos, sendo apenas o 

apical desenvolvido e com curvatura formando um ângulo de cerca de 90º; os outros três 

reduzidos a uma cerda espiniforme pouco perceptível e implantados na região pré-apical; 

parâmero alongado, mais ou menos na metade apical, sendo que a partir desse alongamento, 

estreita-se e faz uma curvatura ascendente e com um processo alargado no ápice; região 

dorsal do processo apical apresenta uma forma triangular; na face oposta a esta  ocorre uma 

cerda com ápice arredondado, que dependendo da posição do espécime na montagem 

poderá lembrar um pequeno espinho delgado; edeago triangular e cerca da mesma largura 

que o parâmero; lobo lateral bem curvo e pouco mais longo que o gonocoxito; duto 

ejaculador cerca 2,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba, ápice alargado com 

fileira de pontuações refrigentes. Genitália da fêmea (Fig. 26C): duto individual 

parcialmente imbricado, com a parte basal hialina e inflada em relação ao ápice, cerca de 

duas vezes mais longo que o corpo da espermateca; cabeça da espermateca bem 

desenvolvida e levemente inclinada em direção à furca genital; duto comum curto, menor 
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que a metade do comprimento do duto individual, não ultrapassando o ápice da furca 

genital, duto comum não imbricado e hialino. 

Considerações gerais: A espécie foi descrita por Floch e Abonnenc (1946) a partir de 

exemplares machos da Guiana Francesa. Anteriormente à descrição da espécie, Floch e 

Abonnenc (1944) fizeram a descrição de uma fêmea da Guiana Francesa acreditando tratar-

se de Ps. squam. squamiventris, contudo, Theodor (1965) a considerou como sendo a fêmea 

não descrita de Ps. squam. maripaensis. Forattini (1960) identificou espécimes de Ps. 

squam. maripaensis  como Ps. squam. squamiventris. Martins et al. (1968) supuseram que 

pelo fato de terem sido coletados dois machos de Ps. squam. maripaensis junto com 88 

fêmeas de Ps. squam. squamiventris e a proximidade entre a localidade-tipo de Ps. squam. 

maripaensis e os locais de coleta estudados por Forattini (1960) no Amapá, os espécimens 

poderiam ser na verdade Ps. squam. maripaensis e não de Ps. squam. squamiventris como 

identificado por Forattini (1960). Martins et al. (1968) estudando as espécies semelhantes 

procedentes de Roraima, Manaus e o lectótipo de Ps. squam. squamiventris, observaram que 

os caracteres montados em um diagrama, o qual analisaram a relação dos números de dentes 

anteriores do cibário/comprimento do antenômero III dos espécimes de Roraima, 

assemelhavam aos da Guiana Francesa, deste modo concluíram que o material identificado 

por Floch e Abonnenc (1944, 1952) e por Forattini (1960) eram as fêmeas de Ps. squam. 

maripaensis e não Ps. squam. squamiventris como julgavam Theodor (1965) e Forattini 

(1960). Forattini (1971c) discordou dessa associação por acreditar que caracteres 

quantitativos baseados em medidas do corpo utilizados por Martins et al. (1968) eram 

variáveis e pouco consistentes, assim propôs a sinonímia de Ps. squam. maripaensis e Ps. 

squam. squamiventris. Young e Fairchild (1974) e Martins et al. (1978) não aceitaram a 

sinonímia e trataram essas duas subespécies como espécies distintas. Ready et al. (1982) 

caracterizaram machos e fêmeas de Ps. squam. maripaensis e Ps. squam. squamiventris, 

todavia, sem reconhecer como espécies distintas, mas por considerarem Ps. squam. 

maripaensis e Ps. squam. squamiventris como sendo espécies alopátricas e pelo fato de 

serem muito semelhantes trataram-nas como subespécies.  

Registros geográficos (Fig. 42B): Brasil: Amapá: Campo Verde (CIPA 2013); Macapá 

(Martins et al. 1978; Ready et al. 1982); Porto Grande (Freitas et al. 2002); Serra do Navio 

(Forattini 1959; 1960). Pará: Monte Dourado (Ready et al. 1982; Ryan 1986). Roraima: 

Boa Vista (Martins et al. 1968; Castellón et al. 1989); Caracaraí (Martins et al. 1968; 
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Bermúdez 2009); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha de Maracá (Castellón et al. 1991a); 

Pacaraima (Castellón et al. 1991b); São João do Baliza (Bermúdez 2009); São Luiz 

(Castellón et al. 1989); Tricumã (Bermúdez 2009). Guiana Francesa: Cacao (Fouque et al. 

2007); Maripa (Floch e Abonnenc 1944; Martins et al. 1978); Marone River (Fouque et al. 

2007); Montsinery (Pajot et al. 1986; Fouque et al. 2007); Nancibo (Fouque et al. 2007); 

Regina (Fouque et al. 2007); Saint-Elie (Le Pont 1982); Sinnamary (Fouque et al. 2007). 

Suriname: Aseli Kamp (Burgos e Hudson 1994); Saramacca (Burgos e Hudson 1994); 

Ovia-Ollo (Burgos e Hudson 1994); Patamacca (Burgos e Hudson 1994). 

 

Psychodopygus squam. squamiventris (Lutz & Neiva) (Figs. 18C-D, 26B) 

Phlebotomus squamiventris Lutz & Neiva, 1912: 89 (♀, Rio Trombeta, Pará, Brasil). Pinto 

1930: 522 (♂, identificação errônea). Fairchild e Hertigi 1951: 402 (♀, tax., chaves, 

figs.). Floch e Abonnenc 1952: 42 (♀, chave, figs.). 

Phlebotomus squamipennis: Lutz e Neiva 1912: 94 (lapsus calami). 

Lutzomyia squamiventris: Barretto 1961: 35 (♀, tax., chave). Barretto 1966a: 142 (chave). 

Ortiz 1972: 225 (tax., chave, figs.). Young e Fairchild 1974: 24 (tax.). 

Lutzomyia squamiventris squamiventris: Young e Duncan 1994: 561 (chave, tax., figs.). 

Bermúdez 2009: 124 (tax., distr.). 

Psychodopygus fairtigi: Forattini 1971c: 154 (sin.). 

Psychdodopygus squamiventris: Martins et al. 1968: 9 (♀, redescr.). Forattini 1971a: 105 

(tax.). 

Psychodopygus squamiventris squamiventris: Ready et al. 1982: 201 (♂, ♀, figs, tax.). Ryan 

1986:140 (♂, ♀, figs.). Fraiha et al 1986: 336 (♂, figs.). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 

120 (♂, ♀, chave). 

Material tipo examinado: Lectótipo (IOC), fêmea, etiqueta 1: “Inst. 
, 

Osw. Cruz -

Phlebotomus squamiventris, L. e N., Pará -A. Lutz det[terminate] 1912, C.L. prep. 6-

931-N. 1393”, etiqueta 2: “ Instituto Oswaldo Cruz, nº 1393, divisão 3, caixa 47”. 

[lâmina com quatro espécimes montados, o espécime designado é o da parte superior 

direita]. 

Paralectótipos (IOC), três fêmeas, etiqueta 1: “Inst[ituto] Osw[aldo] Cruz, Phlebotomus 

squamiventris, L. e N., Pará -A. Lutz det[terminate] 1912, C.L. prep. 6-931-N. 1394”, 

etiqueta 2: “ Instituto Oswaldo Cruz, nº 1394, divisão 4, caixa 47”. 
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Uma fêmea, etiqueta 1: “Inst[ituto] Osw[aldo] Cruz, Phlebotomus squamiventris, Lutz e 

Neiva, Pará -A. coll. Dr. A. Lutz, C.L, vii-931”, etiqueta 2: “ Instituto Oswaldo Cruz, nº 

1442, divisão 28, caixa 48”. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Inst[ituto] Osw[aldo] Cruz, Phlebotomus squamiventris, Lutz e 

Neiva, Pará -A. coll. Dr. A. Lutz, C.L, vii-931”, etiqueta 2: “ Instituto Oswaldo Cruz, nº 

1443, divisão 23, caixa 48”. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Inst[ituto] Osw[aldo] Cruz,Phlebotomus squamiventris, Lutz e 

Neiva, Pará -A. coll. Dr. A. Lutz, C.L, vii-931”, etiqueta 2: “ Instituto Oswaldo Cruz, nº 

1444, divisão 24, caixa 48”. 

Considerações sobre o material tipo: A lâmina 1393 apresenta três exemplares fêmeas, 

com cabeça, tórax e abdômen, um exemplar só com tórax e abdômen. Lâmina 1394 

apresenta três exemplares fêmeas, com cabeça, tórax e abdômen, alguns com asas muito 

estragadas, lâmina 1442 contém três asas, a lâmina 1443 contém um exemplar fêmea 

quebrado, lâmina 444 contém um exemplar fêmea, com cabeça, torax e abdômen, sem asas. 

Martins et al. (1968), após uma revisão do material tipo de Ps. squamiventris designa nova 

série tipo, lectótipo e paralectótipos, pois eles não encontraram o exemplar da lâmina 1443 e 

acreditava-se que havia sido extraviado, entretanto, quando o material foi examinado por 

mim no IOC, a lâminas estavam juntas com as demais e incluídas como paralectótipos. 

Diagnose: Pronoto esclerotinizado; parâmero alongado; sendo que a partir desse 

alongamento, mais ou menos na metade apical, estreita-se e faz uma curvatura ascendente e 

com um processo alargado no ápice, a região dorsal do processo apical apresenta uma forma 

arredondada; na face oposta a esta encontra-se uma cerda com ápice arredondado; 

espermateca com a área não imbricada do duto individual, este apresenta-se inflado em 

relação a parte superior do duto. 

Características gerais: Cabeça: ocorrência de duas papilas no antenômero III; base do 

ascóide com inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e presente até o antenômero XIV; espinhos de Newstead inseridos ao 

longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores e com implante de dois 

dentículos entre eles; dentes anteriores agrupados irregularmente na área central; área 

esclerotinizada triangular e visível. Tórax: pronoto, paraterito, mesonoto, escutelo, 

metanoto bem esclerotinizado; pleuras e coxas anteriores, medianas e posteriores sem 

esclerotinização; presença de cerdas anepimerais. Terminália do macho (Figs. 19C-D): 
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gonocoxito com constrição mediana e alargado, cerca de duas vezes mais longo do que 

largo; implante de uma cerda na região basal da face interna; gonóstilo com a região dorsal 

da base alargado e ápice curvado em relação eixo do gonóstilo; inclusão de quatro espinhos, 

sendo apenas o apical desenvolvido e com curvatura formando um ângulo de cerca de 90º, 

os outros três reduzidos a uma cerda espiniforme pouco perceptível e presentes na região 

pré-apical; parâmero alongado até mais ou menos na metade apical, sendo que a partir desse 

alongamento, estreita-se fazendo uma curvatura ascendente e com um processo alargado no 

ápice, cuja região dorsal apresenta uma forma protuberante e arredondada; na face oposta a 

esta, está inserida uma cerda com ápice arredondado e que dependendo da posição do 

espécime na montagem poderá lembrar uma cerda espiniforme; edeago triangular e cerca da 

mesma largura que o parâmero; lobo lateral curvo e com comprimento de mesmo tamanho 

que o gonocoxito; duto ejaculador com comprimento duas vezes mais longo que o 

comprimento da bomba, ápice alargado com fileira de pontuações refrigentes. Genitália da 

fêmea (Fig. 26B): duto individual parcialmente imbricado, com a parte basal hialina e 

inflada em relação ao ápice, duas vezes mais longo que o comprimento do corpo da 

espermateca; duto comum curto, menor que a metade do comprimento do duto individual, 

não ultrapassando o ápice da furca genital, não imbricado e hialino; cabeça da espermateca 

bem desenvolvida e levemente inclinada em direção à furca genital. 

Considerações gerais: Ps. squamiventris foi a segunda espécie de flebotomíneo a ser 

descrita do Brasil. A espécie foi descrita a partir de exemplares fêmeas por Lutz e Neiva 

(1912), de material coletados no Pará e juntamente com os exemplares fêmeas receberam 

também dois machos que se encontravam mofados. Devido as condições dos machos, eles 

não foram descritos. Desse material, Lutz fez o desenho esquemático da terminália de um 

dos machos e que foi apresentado por Pinto (1930), entretanto, Barretto (1961) mencionou 

em seu estudo que o macho citado por Lutz e Neiva (1912) não pertencia a Ps. squam. 

squamiventris e sim a Trichophoromyia ubiquitalis (Mangabeira, 1942). Já Martins et al. 

(1968) mencionaram que esses dois machos poderiam não ser de Trichophoromyia 

ubiquitalis e sim de Trichophoromyia rostrans (Summers, 1912) ou espécie afim.  

Para a associação entres os sexos das espécies segundo alguns autores, a maior 

dificuldade é a baixa densidade de machos capturados em relação às fêmeas na mesma 

amostra (Fairchild e Hertig 1951; Forattini 1960; Martins et al. 1968). Fairchild e Hertig 

(1951), classificaram a descrição de Ps. squam. squamiventris feita por Lutz e Neiva (1912) 

como inadequada e muito suscinta e a falta de material da localidade tipo para comparação 
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fez com que Fairchild e Hertig (1951) hesitassem em sinonimizar Ps. squam. squamiventris 

com Ps. complexus. Nas figuras descritas por estes autores, eles apresentaram o desenho de 

uma genitália de morfótipos machos de Ps. fairtigi (coletados na Colômbia), acreditando ser 

do macho de Ps. squam. squamiventris. Apesar de descreverem esses morfótipos, eles ainda 

tinham dúvidas quanto a correta associação e suspeitavam que os exemplares identificados 

como Ps. complexus seria realmente o macho de Ps. squam. squamiventris, pois eram 

espécies da mesma localidade no Pará. Assim, devido a esta afirmação todas as fêmeas 

semelhantes a Ps. squam. squamiventris passaram a ser identificadas como Ps. complexus.  

Barretto (1961) apresentou duas possibilidades para associação de machos com as 

fêmeas de Ps. squam. squamiventris: uma que a espécie descrita por Fairchild e Hertig 

(1951) era realmente o macho de Ps. squam. squamiventris; a outra hipótese era que Ps. 

complexus seria o macho de Ps. squam. squamiventris, sendo assim, a descrição feita por 

Fairchild e Hertig (1951) seria uma espécie diferente.  

Com base no material tipo de Ps. squam. squamiventris Martins et al. (1968) 

redescreveram a fêmea de Ps. squam. squamiventris e buscaram alguns caracteres 

diferenciais para espécie das demais semelhantes. além disso, estes autores reconheceram os 

exemplares de morfótipos de Ps. fairtigi como espécie distinta de Ps. squam. squamiventris, 

e que o macho de Ps. complexus seria o macho das fêmeas de Ps. squam. squamiventris. 

Essa proposta que foi aceita por Young e Fairchild (1974). Entretanto, para Forattini 

(1971c) o morfótipo de Ps. fairtigi era o macho de Ps. squam. squamiventris, uma vez que 

as fêmeas destas duas espécies eram indistinguíveis, propondo a sinonímia entre elas.  

Na descrição de Ps. chagasi Costa Lima (1941) tentou encontrar caracteres para uma 

correta identificação de Ps. squam. squamiventris, conseguindo apenas caracteres 

quantitativos como a diferença no comprimento dos dutos da espermateca que seria maior 

em Ps. chagasi do que em Ps. squam. squamiventris, a relação da soma do comprimento dos 

palpômeros II+III menor que três vezes o comprimento de IV+V em Ps. chagasi do que em 

Ps. squamiventris. Martins et al. (1968) além de obter os mesmos resultados proposto por 

Costa Lima (1941) ainda observaram que a área basal dos dutos individuais de Ps. chagasi 

não tinham dilatação na área não esclerozada, sendo praticamente de mesma largura que a 

base imbricada, caráter que ocorria em Ps. squam. squamiventris.  

No trabalho de Martins et al. (1968) eles conseguiram separar as espécies Ps. squam. 

squamiventris e Ps. squam. maripaensis. Forattini (1971c), devido a semelhança entre as 

fèmeas de Ps. squam. maripaensis e Ps. squam. squamiventris e considerando que 
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possivelmente o macho de Ps. squam. maripaensis era das fêmeas de Ps. squam. 

squamiventris, sinonimizou a primeira com a segunda. No entanto, estas duas espécies 

foram tratadas como distintas nos trabalhos de Young e Fairchild (1974) e Martins et al. 

(1978).  

Ready et al. (1982) fez um estudo morfométrico com exame de fêmeas provenientes 

de várias localidades como Guiana Francesa e Brasil (Amapá, Roraima, Pará e Amazonas), 

inclusive de exemplares de criação de laboratório de macho e fêmeas coletadas na 

localidade tipo de Ps. squam. squamiventris, na tentativa de separar fêmeas semelhantes. 

Neste estudo Ready et al. (1982) observaram que independente do tamanho do corpo de 

cada espécie, o comprimento do antenômero III e IV tinha valor taxonômico e era mais 

significativo para as fêmeas do que para os machos. Com base nesta morfometria do 

antenômero III Ready et al. (1982) fizeram a comparação com o lectótipo designado por 

Martins et al. (1968) de Ps. squam. squamiventris para correta confirmação da espécie.  

Ready et al. (1982) conseguiram diferenciar ainda os machos de Ps. squam. 

squamiventris de Ps. complexus, mas fizeram uma observação sobre a similaridade com Ps. 

squam. maripaensis, não reconhecendo dessa forma, Ps. squam. squamiventris e Ps. squam. 

maripaensis como espécies totalmente distintas, passando a tratá-las como subespécies. Um 

estudo maior no Amapá se faz necessário, pois em exames de exemplares provenientes de 

Porto Grande, coletados por Freitas et al. (2002), foi difícil confirmar a identidade de Ps. 

squam. maripaensis, o que sugere a possibilidade de ocorrência de Ps. squam. 

squamiventris nessa mesma região vivendo em simpatria com Ps. squam. maripaensis.  

Além da grande dificuldade gerada pela descrição de apenas um dos sexos de uma 

espécie, principalmente quando ela faz parte de um grupo com características muito 

similares, fica difícil fazer a correta associação entre os sexos, consequentemente os dados 

sobre a distribuição dessa espécie também ficam prejudicados. Ready et al. (1982), 

salientaram que devido a similaridade dos caracteres das fêmeas da série squamiventris, a 

distribuição citadas por Martins et al. (1978) de Ps. squam. squamiventris pode ser errônea 

para Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname, uma vez que a identificação foi 

baseada em espécimes fêmeas, ainda, que as fêmeas identificadas da Guiana Francesa eram 

a maioria de Ps. squam. maripaensis e que os espécimes identificados de Manaus como 

sendo de Ps. squam. maripaensis (Arias e Freitas 1977) eram na verdade Ps. squam. 

squamiventris. 
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Registros geográficos (Fig. 43A): Brasil: Amapá: Porto Grande (Alves et al., dados não 

publicados). Amazonas: Manaus (Arias e Freitas 1982b; Feitosa e Castellón 2006; Barbosa 

et al. 2008; Silva et al. 2010); Maués (Alves et al. 2012); Nhamundá (Alves et al. 2012); 

Presidente Figueiredo (Dias-Lima et at. 2003). Maranhão (Rebêlo et al. 1999). Mato 

Grosso. (Galati 2003a). Pará: Abaetetuba (Martins et al. 1978); Belém (Martins et al. 

1978); Monte Dourado (Ready et al. 1986); Oriximiná (Bermúdez 2009); Porto Trombetas 

(Martins et al. 1978); Tirios (Bermúdez 2009): Pernambuco: Iguaraçú (Dantas-Torres et al. 

2010); Paulista (Dantas-Torres et al. 2010); Recife (Dantas-Torres et al. 2010). Roraima: 

Amajari (Gama-Neto 2010); Apiaú (Bermúdez 2009); Boa Vista (Martins et al. 1978; 

Castellón et al. 1989); Caracaraí (Martins et al. 1978); Caroebe (Bermúdez 2009); Ilha de 

Maracá (Bermúdez 2009); Mucajaí (Bermúdez 2009); Pacaraima (Bermúdez 2009); 

Pricuman (Bermúdez 2009); São João do Baliza (Castellón et al. 1989); São Luiz (Castellón 

et al. 1989). Guiana Inglesa: Kaieteur Plateau (Martins et al. 1978). Peru: Iquitos (Barretto 

e Pessoa 1946); Loreto (Cáceres et al. 2000). Venezuela: Bolivar (Martins et al. 1978; 

Piñero 1988).  

 

Psychodopygus thula (Young) (Figs. 16A, 24C, 25A) 

Lutzomyia carrerai thula Young, 1979: 181 (♂, ♀, descr., Cerro Campana, Panamá). Young 

e Duncan 1994: 584 (chave, tax., figs.). 

Phlebotomus paraensis: Fairchild e Hertig 1951: 406 (♂, ♀, descr., chave, Cerro Campana, 

Panamá, identificação errônea). 

Phlebotomus pessoanus: Hanson 1961: 320 (imaturos). 

Lutzomyia pessoanus: Barretto 1962: 94 (tax.). 

Lutzomyia thula: Carvalho et al. 2006: 131 (tax., figs.). 

Psychodopygus pessoanus: Forattini 1971a: 103 (tax.). Ward 1976: 239 (chave, larva). 

Psychodopygus carrerai thula: Galati 2003a: 44 (tax., dist.), 2003b: 121 (chave). 

Material tipo examinado: Parátipos (FSCA/NMNH/WRBU), 17 fêmeas, etiqueta 1: 

“Lutzomyia (Psychodopygus) carrerai thula, Young, 1979, ♀, paratype, det[erminat]: 

D.G. Young”, etiqueta 2: “♀, Cerro Campana, R.P., 20 June [19]50, Y[ellow] F[ever] 

Sta[tion], F-O, 1800, biting man daytime, 2223”, “2225”; “2226”; “2227”; “2228”; 

“2229”; “2230”; “2231”, “2232”; “2233”; “2235”;“2236”; “2237”; “2238”;“2239”; 
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“2240”; “2249”. [as lâminas 2240 e 2249 estavam sem a etiqueta 1: cada número é de 

uma lâmina diferente, com  mesmas informações]. 

Três macho, etiqueta 1: “Colômbia, Antioquia, 24 km Sw of Zaragoza (Rio Anori), light 

trap, 22 sept[tember] [19]70, coll[ector]”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, 

Young, ♂, det[erminant] D.G. Young”. 

Quatro fêmeas, etiqueta 1: “Colômbia, Antioquia, 24 km Sw of Zaragoza (Rio Anori), light 

trap, 22 sept[tember] [19]70, coll[ector]”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, 

Young, ♀, det[erminant] D.G. Young”. 

Duas fêmea, etiqueta 1: “Colômbia, Antioquia, 24 km Sw of Zaragoza (Rio Anori), light 

trap, 15 sept[tember] [19]70, coll[ector]”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, 

Young, ♀, det[erminant] D.G. Young”. 

Nove fêmeas, etiqueta 1: “Panama, Bocas del Toro, Rio Changena, Shannon trap, lower 

camp, 8 sept[ember] 1961, P. Galindo, paratype #676”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai 

thula, Young , 1979,  det[erminant] D.G. Young, ♀, paratype #676”; “644”; “645”; 

“640”; ¨457”; “638”; “639”; “636”; “637”. 

Um macho, etiqueta 1: “Panama, Bocas del Toro, Rio Changena, Shannon trap, lower camp, 

8 sept[ember] 1961, P. Galindo, paratype #634”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, 

Young , 1979,  det[erminant] D.G. Young, ♂, paratype #634” 

Dois machos, etiqueta 1: “Panama, light trap, upper Pacora River, 21 oct [ober] 1953, F.S. 

Blanton”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, Young , 1979,  det[erminant] D.G. 

Young, ♂, paratype #648”; “647”. 

Uma fêmea, etiqueta 1: “Colombia, Chocó, Marmosa, oil trap, 12 Apr[il] 1967, lot 5780, B-

68”; etiqueta 2: “Lutzomyia carrerai thula, Young, det[erminant] D.G. Young, ♀”. 

Considerações o sobre material tipo: A maioria dos espécimes está em bom estado. 

Diagnose: Corpo sem esclerotinização; área clara da região basal do imbricamento sem 

formar o “V” invertido. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas, base do ascóide com 

inserção pedunculada no antenômero, desenvolvimento posterior da base do ascóide 

rudimentar e presente até o XIV antenômero; palpômero III com inserção de espinhos de 

Newstead nos 2/3 da extensão do segmento; cibário com quatro dentes posteriores e dois 

dentículos inseridos entre eles, dentes anteriores implantados em fileira irregulares na região 

mediana da área esclerotinizada, área esclerotinizada visível (Fig. 25A). Tórax: pronoto, 
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paratergito, mesonoto, escutelo e abdômen sem esclerotinização. Terminália do macho 

(Fig. 16A): gonocoxito mais de três vezes mais longo que largo; gonóstilo com quatro 

espinhos inseridos, sendo os externos e apical desenvolvido e o interno reduzido a um 

espinho cerdiforme; parâmero ramificado com três fileira de cerdas foliáceas apicais e de 15 

a 20 cerdas espiniformes pré-apicais, ramificação ventral originando no 1/3 apical do 

parâmero; edeago com a região dorsal sinuosa e ápice afilado; lobo lateral mais longo que o 

gonocoxito; duto ejaculador cerca de 3,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba. 

Genitália da fêmea (Fig. 24C): duto individual mais curto que o comprimento da 

espermateca; totalmente imbricado, área imbricada do duto comum sem área clara em “V” 

invertido, duto comum mais longo que a altura da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. thula foi descrita a priori por Fairchild e Hertig (1951) quando 

eles redescreveram o macho e descreveram a fêmea de material proveniente do Panamá, 

pensando em tratar-se de Ps. paraensis e cuja espécie foi descrita apenas de espécime 

macho por Costa Lima (1941). Na descrição feita por Costa Lima (1941), Ps. paraensis foi 

caracterizada como sendo um espécime “enegrecido”, enquanto que os espécimes 

examinados e descritos por Fairchild e Hertig (1951) não eram esclerotinizados. Barretto 

(1962, 1966a) reconheceu que esses exemplares descritos Fairchild e Hertig (1951) eram 

semelhantes a Ps. pessoanus (Barretto, 1955) desta forma, colocou em sinonímia com Ps. 

paraensis. Young (1979) revisou o material descrito por Fairchild e Hertig (1951) e 

reconheceu ser um morfótipo diferente de Ps. carrerai, porém sem caracteres suficientes 

para manter como espécie distinta de Ps. carrerai, deste modo, Young (1979) descreveu 

como subespécie Ps. carrerai thula. Em um trabalho de revisão para série panamensis, 

Carvalho et al. (2006) elevou a categoria de espécie Ps. thula com base em caracteres da 

espermateca, na comparação das medidas alométricas entre as duas espécies e a área clara 

em “V” invertido ao final do imbricamento do duto comum, presente em Ps. carrerai e 

ausente em Ps. thula.  

No guia de identificação de Young e Duncan (1994), eles inseriram Ps. pessoanus na 

lista sinonímica de Ps. thula, entretanto, neste trabalho há um erro nessa informação, pois o 

que deveria constar era Ps. paraensis, conforme as informações do estudo de Fairchild e 

Hertig (1959). 

Registros geográficos (Fig. 43B): Colômbia: Antioquia (Young 1979; Bejarano 2006);  

Cauca (Bejarano 2006); Chocó (Young 1979; Bejarano 2006); Nariño (Bejarano 2006); 
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Valle (Young 1979); Valle del Cauca (Bejarano 2006). Costa Rica: Alajuela (Young 1979). 

Equador: Bolivar (Alexander et al. 1992); Cañar (Alexander et al. 1992); Pichincha 

(Alexander et al. 1992); Santo Domingo de los Colorados (Young 1979); Tiputini (Jones et 

al. 2010). Honduras: Lancetilla Valley (Fairchild e Hertig 1959); Tela (Young 1979). 

Panamá: Barro Colorado (Azpurua et al. 2010); Bocas del Toro (Young 1979); Cerro 

Campana (Hanson 1961, Young 1979); Cerro Galera (Hanson 1961); Panamá (Young 

1979); Piña (Hanson 1961). 

 

Psychodopygus wellcomei Fraiha, Shaw & Lainson (Figs. 18G, 26D) 

Psychodopygus wellcomei Fraiha, Shaw & Lainson, 1971: 490 (♂, ♀, Serra dos Carajás, 

Pará, Brasil). Ward 1972: 15 (imaturos). Ready e Silva.. 1984: 3 (tax., análises de 

aloenzimas). Lane e Ready 1985: 459 (morfometria). Ryan et al. 1986: 85 (tax., anal. 

cuticular por hidrocarbonetos). Ryan 1986:141 (♂,♀, figs.). Fraiha et al.. 1986: 336 

(♂,♀, figs.). Ready et al.. 1991: 41 (tax., DNA). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 120 

(chave). 

Lutzomyia wellcomei: Young e Fairchild 1974: 25 (♂,♀, tax., figs.). Lewis 1975: 502 

(morf.). Young e Duncan 1994: 561 (♂,♀, chave, tax., figs.). Bermúdez 2009: 120 

(tax., distr.). 

Material tipo examinado: Síntipos (IEC) uma fêmea, “Psychodopygus wellcomei, Fraiha, 

Shaw e Lainson, 1971, síntipo ♀, Serra Norte, área 2, Serra dos Carajás, Marabá, Pará, 

BR, isca humana, área de cerrado, na borda da mata, 23.nov[embro] 1968. 

Síntipos (IEC) um macho, “Psychodopygus wellcomei, Síntipo ♂, Serra Norte, área 1, Serra 

dos Carajás, Marabá, Pará, BR, 23-24/xi/1968”, etiqueta 2: “P. wellcomei, Fraiha, Shaw 

e Lainson, 1971, (capt[urado] em armad[ilha] Disney c/ cobaia”. 

Síntipos (CPqRR) uma fêmea, “wellcomei, área 2, síntipo ♀, cerrado edge, forest Serra do 

Norte, bait Is/RL, Lindomar, Belém 23/11/1968”, novas etiquetas no verso, “L. 

wellcomei ♀, det. Fraiha, isca humana, 23/xi/1968, Serra Norte, Serra dos Carajás, 

mun[icípio] Marabá, área 2, PA, mata, borda do cerrado”. 

Considerações sobre o material tipo: As exemplares não estão boas condições, o macho 

foi montado em Berlese que oxidou deixando a lâmina escura e a fêmea não está em boas 

condições para a visualização das estruturas. Cinco machos e as quatro fêmeas deveriam 
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estar depositados na FSP, e um macho e duas fêmeas que deveriam estar no IOC, porém não 

foram encontrados.  

Diagnose Parâmero complexo, com base larga que se estreita pouco antes do ápice e alarga-

se no ápice novamente formando uma concavidade de aparência hialina, parte inferior da 

concavidade mais alargada que a superior, sendo essa mais estreita e digitiforme; fileira de 

cerdas grossa de tamanhos decrescente da base para o ápice, inseridas próximas a àrea 

estreita do parâmero da região dorsal; ramificação lateral do parâmero larga e fusiforme e 

ápice alargado; presença de uma cerda apical hialina e membranosa da ramificação, que 

dependendo da posição, assemelha-se a uma cerda espiniforme; inserção de três cerdas na 

região ventral do parâmero próxima base da ramificação; duto individual duas vezes mais 

longo que o comprimento do corpo da espermateca, parcialmente imbricado com a região 

basal levemente rugosa e pouco mais larga que a apical. 

Características gerais: Cabeça: antenômero III com duas papilas, base do ascóide com 

implante pedunculado no antenômero, desenvolvimento posterior da base do rudimentar e  

presente até o XIV antenômero; espinhos de Newstead inseridos ao longo do papômero III, 

cibário com implantação de quatro dentes posteriores com dois dentículos entre os centrais, 

dentes anteriores agrupados irregularmente e ocorrendo na região mediana da área 

esclerotinizada, área esclerotinizada triangular e evidente. Tórax: mesonoto e escutelo 

esclerotinizado, pleuras e coxas sem esclerotinização, abdômen pouco mais claro que o 

mesonoto, cerdas anepimerais presentes. Terminália do macho (Fig. 18G): gonocoxito 

com constrição mediana, alargado e cerca de duas vezes mais longo do que largo, implante 

de uma cerda longa na face interna próxima à base; gonóstilo com alargamento basal da 

região dorsal, ápice curvo em relação eixo do gonóstilo, quatro espinhos, o apical 

desenvolvido e com curvatura acentuada e ângulo aproximado de 90º, e três espinhos 

reduzidos, pouco perceptíveis e implantados quase que pré-apicalmente; parâmero 

complexo, com base larga, estreita mais apicalmente e alargando-se apicalmente e formando 

uma concavidade de aparência hialina, parte inferior da concavidade mais alargada que a 

superior, sendo essa mais estreita e digitiforme, fileira de cerdas grossas, de tamanhos 

decrescentes da base para o ápice, ocorrendo próximas a àrea estreita do parâmero da região 

dorsal; ramificação lateral do parâmero larga e fusiforme e ápice alargado, presença de uma 

cerda apical hialina e membranosa da ramificação, que dependendo da posição, assemelha-

se a uma cerda espiniforme; inserção de três cerdas ma região ventral do parâmero próxima 
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à inserção da ramificação; edeago triangular com largura pouco menor que a largura do 

parâmero; lobo lateral com curvatura acentuada e com mesmo comprimento do gonocoxito; 

duto ejaculador com comprimento pouco mais de duas vezes mais longo que o comprimento 

da bomba, ápice alargado e com fileira de pequenas pontuações refringentes a luz. Genitália 

da fêmea (Fig. 26D): duto individual duas vezes mais longo que o comprimento do corpo 

da espermateca, parcialmente imbricado com a região basal levemente rugosa e pouco mais 

larga que a apical; duto comum não imbricado, aparentemente hialino e com comprimento 

com cerca da metade do comprimento do duto individual, não alcaçando o ápice da haste da 

furca genital; cabeça da espermateca bem desenvolvida e levemente inclinada em direção à 

furca genital. 

Considerações gerais: Ps. wellcomei foi descrita da Serra dos Carajás por Fraiha et al. 

(1971) a partir de machos e fêmeas associados obtidos da criação em laboratório. Os 

machos são identificados facilmente pelas características do parâmero, entretanto as 

similaridades das fêmeas as tornam quase indistinguíveis. Além da semelhança entre Ps. 

wellcomei e Ps. complexus, Ps. wellcomei foi encontrada na localidade tipo em simpatria 

com Ps. complexus. Martins et al. (1968) na tentativa de separar estas espécies montou um 

diagrama com informações sobre a relação de número de dentes anteriores e o tamanho do 

antenômero III para separar as espécies semelhantes a Ps. squam. squamiventris, Ps. 

wellcomei, Ps. complexus, entre outras.  Fraiha et al. (1971) utilizou os caracteres propostos 

no diagrama de Martins et al. (1968) e ainda acrescentou informações de caracteres dos 

dutos individuais da espermateca, no qual inseriu os dados de Ps. wellcomei, a distribuição 

resultante deste estudo das espécies confirmou os resultados de Martins et al. (1968), além 

da separação de Ps. wellcomei das demais espécies.  

Uma confirmação correta de identificação das fêmeas de cada espécie foi feita após a 

criação em laboratório pelo Dr. Richard Ward (Ready et al. 1982) e pelas análises de 

eletroforese de enzimas (Ready e Silva 1984), hidrocarboneto cuticular (Ryan et al. 1986) e 

análise de DNA (Ready et al. 1991). A criação em laboratório possibilitou os estudos e o 

conhecimento da morfologia e com base no duto individual da espermateca permitiu a 

separação de Ps. chagasi, Ps. squam. squamiventris e Ps. squam. maripaensis, Ps. 

complexus e Ps. wellcomei. Neste estudo, em exame de Ps. complexus proveniente de 

Peixoto de Azevedo, Mato Grosso e de Ps. wellcomei proveniente da Serra dos Carajás, 

Pará, mostraram que existe uma pequena diferença na relação da largura do 

clípeo/comprimento do olho e coloração do posnoto, dessa forma, um estudos de espécimes 
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de populações diferentes se faz necessário para a verificação das variações dos caracteres 

para uma melhor definição da diagnose das fêmeas de cada espécie. 

Registros geográficos (Fig. 44A): Brasil: Amazonas: Humaitá (Castellón et al. 1994); 

Itacoatiara (Bermúdez 2009). Ceará: Baturité (Bermúdez 2009). Maranhão: São Luís 

(Rebêlo et al. 1999). Mato Grosso: Nova Xavantina (Shimabukuro et al., dados não 

publicados). Pará: Benevides (Bermúdez 2009); Carajás (Ryan 1986; Souza et al. 2010); 

Marabá (CIPA 2013); Paragominas (Ryan 1986; Rebêlo e Oliveira-Pereira 2001); São 

Geraldo do Araguaia (Bermúdez 2009); Santarém (Ryan 1986); Tucuruí (Ryan 1986). 

Pernambuco: Igarassu (Silva e Vasconcelos 2005; Dantas-Torres et al. 2010). Rondônia: 

Buritis (Bermúdez 2009); Cacaulândia (Bermúdez 2009); Campo Novo (Bermúdez 2009); 

Monte Negro (Bermúdez 2009). Venezuela: (Galati 2003a). 

 

Psychodopygus yasuniensis León, Neira & Le Pont (Fig. 15H) 

Psychodopygus yasuniensis León, Neira & Le Pont, 2009b:167 (♂, Orellana, Equador) 

Material tipo: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: Foi agendada uma visita à coleção da Universidade 

San Francisco em Quito no Equador, que não se realizou  porque o material da série-tipo 

ainda se encontra na França.  

Diagnose: Corpo não esclerotinizado; parâmero curvado na base, dando um aspecto 

arredondado; ápice do parâmero pouco cerdoso, com cerdas largas e retas. 

Características gerais: Corpo sem esclerotinização. Cabeça: cibario com quatro dentes 

posteriores e cerca de 12 pequenos dentes esclerosados, distribuídos irregularmente na 

região central; arco do cibário não visível na posição mediana. Tórax: pronoto, paratergito, 

mesonoto, escutelo, metanoto e abdômem sem esclerotinização. Terminália (Fig. 15H): 

gonóstilo com três espinhos desenvolvidos e o interno atrofiado; espinho externo superior 

implantado no 1/3 apical e o externo inferior na metade do gonóstilo; parâmero ramificado, 

com tufo apical com cerdas divergentes e retas, inserção de cerdas longas e cilíndricas pré-

apicais; edeago cônico e pouco esclerosado; lobo lateral cerca de 1,5 vezes mais longo que o 

gonocoxito; duto ejaculador mais de 3 vezes mais longo que o comprimento da bomba. 



141 
 

Considerações gerais: Ps. yasuniensis é uma espécie descrita do Equador por exemplares 

machos, além de ocorrer em simpatria com Ps. carrerai são espécies muito semelhantes. 

Segundo León, Neira & Le Pont (2009b), as diferença entre Ps. yasuniensis e Ps. carrerai 

estaria na curvatura dorsal do parâmero que em Ps. yasuniensis é “reta” e na quantidade de 

cerdas apicais no parâmero. 

Registro geográfico (Fig. 44B): Equador: Orellana. 

 

Psychodopygus yucumensis Le Pont, Caillard, Tibayrenc & Desjeux (Figs. 17B, 25B) 

Psychodopygus yucumensis Le Pont, Caillard, Tibayrenc & Desjeux, 1986: 79 (♂,♀, 

Serrania del Pilon, Beni, Bolivia). Caillard et al.. 1986: 489 (análise de izoenzimas com 

Ps. carrerai carrerai). Galati 2003a: 45 (tax.), 2003b: 121 (chave). Carvalho et al. 

2006: 131 (tax., figs.). 

Psychodopygus sp. nº 2: Biancardi et al. 1982: 177 (tax.). 

Lutzomyia yucumensis: Young e Duncan 1994: 587 (♂,♀, chave, tax., figs.) 

Lutzomyia carrerai carrerai: Young et al. 1985: 144 (morf., forma escura, identificação 

errônea). 

Diagnose: Espécime sem esclerotinização exceto pelo mesonoto castanho claro; 

espermateca com área clara na base do imbricamento do duto comum formando um “V” 

invertido. 

Material tipo examinado: Não examinado.  

Considerações sobre o material tipo: holótipo, alótipo, dois parátipos machos e duas 

fêmeas depositados no IRD/MIVEGEC, França. De acordo com a descrição da espécie, 

parátipos, dois machos e duas fêmeas que deveriam estar depositados na FSP e dois machos 

e duas fêmeas no IEC, não foram encontrados. Ainda, dois machos e duas fêmeas deveriam 

estar na Florida State Collection of Arthropods, mas não estavam na lista recebida para 

exame dos tipos no momento de minha visita ao NMNH/WRBU. 

Características gerais: Cabeça: presença de duas papilas no antenômero III; base do 

ascóide com implante pedunculado no antenômero, desenvolvimento posterior da base do 

ascóide rudimentar e ascóide podem ser observados até o antenômero XIV; espinhos de 

Newstead inseridos ao longo do palpômero III; cibário com quatro dentes posteriores com 
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dois dentículos inseridos entre os dentes centrais, dentes anteriores bem desenvolvidos 

formando fileiras centrais irregulares com 6-7 dentes, área esclerotinizada do cibário 

fracamente visível, arco esclerosado do cibário não visualizado. Tórax: mesonoto pouco 

esclerotinizado. Terminália do macho (Fig. 17B): gonocoxito alongado, cerca de 3,5 vezes 

mais longo do que largo; gonóstilo com quatro espinhos, três desenvolvidos e o interno 

reduzido a uma cerda pouco visível, implantados na metade apical do gonóstilo; espinho 

interno do gonóstilo ocorrendo na maioria das vezes, em mesmo nível que o externo 

inferior; comprimento do gonóstilo pouco maior que a metade do comprimento do 

gonocoxito; parâmero alongado, ramificado e com ápice cerdoso, com cinco fileiras de 

cerdas fortes e largas apicais e com cerca 15-20 espiniformes pré-apicais; comprimento das 

cerdas apicais não ultrapassando o ápice da ramificação; ramificação do parâmero 

originando no 1/3 apical do parâmero; metade basal da ramificação mais estreita que a 

metade apical, na qual três cerdas espiniformes presentes em sua margem apical; edeago 

com a região dorsal sinuosa, ápice afilado alcançando a região ventral do parâmero; 1/3 

apical do edeago esclerotinizado; lobo lateral longo, com o ápice alcançando a metade 

apical do gonóstilo; duto ejaculador 3,5 vezes mais longo que o comprimento da bomba. 

Genitália da fêmea (Fig. 25B): espermateca imbricada, aproximadamente duas vezes ou 

mais longa que o duto individual; duto individual totalmente imbricado; duto comum 

parcialmente imbricado e com área clara na base do imbricamento formando um “V” 

invertido; parte basal do duto comum sem imbricamento, aparentemente hialino; duto 

comum ultrapassando o ápice da haste da furca genital. 

Considerações gerais: Ps. yucumensis foi descrita somente após a realização de análise de 

isoenzimas para a constatação do isolamento dessa espécie em relação a Ps. carrerai, a qual 

era encontrada em simpatria (Caillard et al. 1986). A espécie foi descrita por Le Pont et al. 

(1986), da região de Beni na Bolívia. Até mesmo entre os exemplares de Ps. yucumensis 

existem pequenas variações nos caracteres. Em exame de exemplares da Bolívia e de Assis 

Brasil (AC) de Ps. yucumensis, observou-se que a posição do espinho interno do gonóstilo 

pode ser variável, esse espinho pode estar inserido em mesmo nível que o externo inferior, 

tanto quanto em Ps. carrerai, ou estar implantado em porção mais basal que o externo 

inferior. Exceto pelo mesonoto castanho claro de Ps. yucumensis, essa espécie e Ps. carrerai 

são morfologicamente indistinguíveis. Até a realização da análise de isoenzimas para 

separação das duas espécies, Ps. yucumensis era identificado como uma variação de Ps. 

carrerai, no Peru, espécimes coletados de Ps. yucumensis foram identificados como Ps. 
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carrerai com “forma escura” (Young et al. 1985). Biancardi et al. (1982) capturaram 

espécimes em Rondônia e identificaram apenas como Psychodopygus sp. nº 2 mencionando 

a relação próxima com Ps. carrerai. Nos machos, as cerdas espiniformes pré-apicais estão 

em número de 15-20 em Ps. yucumensis e de 25-30 em Ps. carrerai. Uma pequena 

diferença no comprimento palpômero V em relação ao palpômero III das fêmeas foi 

observado em espécimes de Ps. yucumensis (V<III) e Ps. carrerai (V≥III), de Peixoto de 

Azevedo (MT) e Ps. carrerai de Nhamundá (AM), o que poderia auxiliar na identificação 

da espécie quando o exemplar é dissecado para análise molecular e o tórax não pode ser 

observado. 

Registros geográficos (Fig. 45): Bolívia: Beni (Le Pont et al. 1986); Cochabamba (CIPA 

2013); La Paz (Le Pont e Desjeux 1986); Santa Cruz (Galati E.A.B., dados não publicados). 

Brasil: Acre: Assis Brasil (Freitas, R.A., dados não publicados). Mato Grosso: Peixoto de 

Azevedo (Freitas, R.A., dados não publicados). Rondônia: Ariquemes (Biancardi et al. 

1982); Ji-Paraná (Biancardi et al. 1982); Porto Velho (Bianacardi et al. 1982). Colômbia: 

Puerto Caicedo (Barreto et al. 2000); Puerto Leguizamo (Barreto et al. 2000); Puntumayo 

(Bejarano 2006). Peru: Pilcopata (Pérez et al. 1991); Madre de Dios (Young et al. 1985). 
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Figura 13: Terminálias de Psychodopygus fairtigi e Ps. douradoi. Vista lateral. A. Holótipo 

Ps. fairtigi/NMNH/WRBU. B. Holótipo de Ps. douradoi/INPA. C. Detalhe do segundo 

parâmero  do holótipo de Ps. fairtigi. D. Ps. fairtigi/Colombia/Foto: Molina, A.J. E. 

Espécime de Barcelos/AM. F. Exemplar da Colombia/CRNIF/CPqRR. G. Parátipo Ps. 

douradoi/INPA. H. Espécime de Barcelos/AM. 
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Chave de Identificação para as espécies de Psychodopygus 

Machos 

1 Parâmero simples (Figs. 14A-15C)............................................................................. 2 

Parâmero modificado................................................................................................. 10 

2(1) Parâmero digitiforme (Figs. 14A-D)........................................................................... 3 

Parâmero não digitiforme (14E-15C).......................................................................... 6 

3(2) Gonóstilo com dois espinhos desenvolvidos (Fig. 14A)........................ Ps. bispinosus 

Gonóstilo com quatro espinhos  desenvolvidos (Figs. 14B-14D)............................... 4 

4(3) Parâmero com agrupamento de cerdas dorsais longas e finas (Fig. 14B).... Ps. matosi 

 Parâmero sem agrupamento de cerdas dorsais (Fig.14B e 14D)................................. 5 

5(4) Pronoto e paratergito esclerotinizados; anepisterno, catepisterno, catepímero e coxa 

anterior não esclerotinizados; espinhos interno do gonóstilo inseridos no 1/3 apical 

(Fig. 15B)....................................................................................................... Ps. lloydi  

Pronoto, paratergito não esclerotinizados; anepisterno, catepisterno,  catepímero e 

coxa anterior esclerotinizados; espinho interno do gonóstilo inserido na região 

mediana basal (Fig. 14D)............................................................................. Ps. arthuri 

6(2) Curvatura do parâmero com ângulo ca. 90º e região apical sinuosa (Fig. 14E-F)...... 7 

Curvatura do parâmero com ângulo maior que 90º e região apical não sinuosa (Figs. 

15A-C)......................................................................................................................... 8 

7(6) Gonocoxito três vezes mais longo do que largo (Fig. 14E).................. Ps. geniculatus 

Gonocoxito três vezes mais curto do que a largura (Fig. 14F)....... Ps. francoisleponti 

8(6) Parâmero com curvatura maior que 90º e dilatação alongada no ápice (Fig. 

15A)................................................................................................. Ps. corossoniensis 

Parâmero com curvatura ca. de 90º e ápice afilado, sem dilatação (Figs. 16B-

C)................................................................................................................................. 9 

9(8) Parâmero com inserção de cerdas curtas na região mediana dorsal e ápice sem 

dilatação; ápice do edeago de mesma largura que a região pré-apical (Fig. 

15B)........................................................................................................... Ps. dorlinsis 

Parâmero com inserção de cerdas longas e curtas na região mediana dorsal;  ápice 

ligeiramente dilatado; ápice do edeago de mesma largura que a região pré-apical 

(Fig. 15C)....................................................................................................Ps. luisleoni  

10(1)  Gonóstilo com mais de um espinho desenvolvido (Figs. 15D-17D)......................... 11 
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Gonóstilo com apenas  um espinho desenvolvido (Figs. 17E-19D)...................... 26 

11(10) Gonóstilo com cinco espinhos desenvolvidos (Figs. 15D-G)................................... 12 

Gonóstilo com três espinhos desenvolvidos (Figs. 15H-17D).................................. 14 

12(11) Pronoto e paratergito não esclerotinizados; presença de espinhos de Newstead no 

palpômero II; edeago com expansão na região ventral (Figs. 15D-E)... 

............................................................................................................. Ps. amazonensis 

Pronoto e paratergito esclerotinizados; ausência de espinho de Newstead no 

palpômero II; edeago sem expansão na região ventral (Figs. 15F-G)....................... 13 

13(12) Pronoto, paratergito e mesonoto  bem esclerotinizados, abdômem e pleuras não 

esclerotinizados; razão do comprimento do duto/bomba ejaculadora maior que 4,5 

vezes; ramo ventral do parâmero estreito na região mediana, com uma fileira de 

cerdas foliáceas inseridas em toda margem apical do parâmero e contínua em toda 

margem; edeago com ápice afilado e longo, ultrapassando a região ventral do 

parâmero (Fig. 15F)................................................................................... Ps. davisi 

Pronoto, paratergito, mesonoto,  e abdômen bem esclerotinizados, razão do 

comprimento do duto/bomba ejaculadora cerca de 3,5 vezes; ramo ventral do 

parâmero largo, de mesma largura em toda extensão, com uma fileira de cerdas 

foliáceas inseridas na margem apical do parâmero com espaçamento entre as cerdas 

mais basais, edeago com ápice afilado e curto, não ultrapassando a região ventral do 

parâmero (Fig. 15G)............................................................................... Ps. claustrei 

14(11) Escudo não esclerotinizado....................................................................................... 15 

Escudo esclerotinizado.............................................................................................. 17 

15(14) Parâmero retangular, margem apical com cerdas foliáceas ...................................... 16 

Parâmero arredondado, margem apical com cerdas espiniforme (Fig. 15H).... 

................................................................................................................Ps. yasuniensis 

16(15) Parâmero com presença de três fileiras de cerdas foliáceas apicais, 15-20 cerdas 

espiniformes anteriores às foliáceas (Fig. 16A).............................................. Ps. thula 

Parâmero com presença de cinco fileiras de cerdas foliáceas apicais, 25-30 cerdas 

espiniformes anteriores às foliáceas (Fig. 16B)......................................... Ps. carrerai 

17(14) Ramo ventral do parâmero em sentido diagonal (Figs. 16C-D)................................ 18 

Ramo ventral do parâmero em mesmo sentido do parâmero.................................... 19 

18(17) Coxas anteriores esclerotinizadas; cerda longa implantada em tubérculo curto na 

região dorsal do parâmero (Fig. 16C)............................................... Ps. nicaraguensis 
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Coxas anteriores não esclerotinizadas;  sem implantação de cerda na região dorsal do 

parâmero (Fig. 16D)................................................................................... Ps. hirsutus 

19(17) Parâmero com cerdas implantadas em tubérculo longo inseridas na região dorsal 

(Figs. 16E-F)............................................................................................................. 20 

Parâmero sem cerdas implantadas em tubérculo longo inseridas na região 

dorsal......................................................................................................................... 21 

20(19) Ápice do parâmero com lobo arredondado e com implantação de cerdas curtas (Fig. 

16E).................................................................................................. Ps. llanosmartinsi 

Ápice do parâmero afilado e com implantação de cerdas longas (Fig. 

16F)........................................................................................................... Ps. recurvus 

21(19) Pelo menos as coxas anteriores esclerotinizadas....................................................... 22 

Coxas anterior, mediana e posterior não esclerotinizadas......................................... 23 

22(21) Coxa anterior esclerotinizada, coxas mediana e posterior não 

esclerotinizadas............................................................................................ Ps. ayrozai 

Coxas anterior, mediana e posterior esclerotinizadas.............................. Ps. paraensis 

23(21) Parâmero com tufo cerdas foliáceas implantadas na margem dorsal e apical (Fig. 

17A)...................................................................................................... Ps. panamensis 

Parâmero sem tufos de cerdas foliáceas implantadas na margem dorsal e apical..... 24 

24(23) Escudo castanho escuro; largura da região cerdosa do parâmero maior que três vezes 

a largura do ápice do ramo ventral; com 15-20 cerdas espiniformes implantadas 

antes das foliáceas (Fig. 17B)................................................................Ps. yucumensis 

Escudo castanho claro; largura da região cerdosa do parâmero menor que três vezes 

a largura do ápice do ramo ventral; menos de 15 cerdas espiniformes implantadas 

antes das foliáceas variável....................................................................................... 25 

25(24) Parâmero com cinco fileiras de cerdas foliáceas apicais e com até 15 cerdas 

espiniformes implantadas antes das foliáceas (Fig. 17C)....................... Ps. nocticolus 

Parâmero com três fileiras de cerdas foliáceas apicais e com até seis cerdas 

espiniformes implantadas antes das foliáceas (Fig. 17D)............................ Ps. joliveti 

26(10) Escudo não esclerotinizado; gonóstilo curvo e alargado na base, sem expansão dorsal 

da base (Fig. 17E)....................................................................................... Ps. lainsoni  

Escudo esclerotinizado; gonóstilo reto com a região dorsal da base expandida (Figs. 

17F-19F)................................................................................................................... 27 

27(26) Parâmero com cerdosidade apical (Fig. 17F)............................................. Ps. chagasi 
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Parâmero sem cerdosidade apical ............................................................................. 28 

28(27) Pronoto com projeção (Fig. 17G).............................................................................. 29 

Pronoto sem projeção................................................................................................ 30 

29(28) Parâmero com a região inferior da ramificação apical afilada; tufo de cerdas longas 

implantadas na região dorso-basal da ramificação apical do parâmero (Fig. 

17H).............................................................................................................Ps. bernalei 

Parâmero com a região inferior da ramificação dilatada; sem tufo de cerdas longas na 

região dorso-basal da ramificação apical do parâmero (Fig. 18A-B)..................... Ps. 

fairtigi 

30(28) Parâmero sem ramificação, com ápice longo, afilado e com curvatura ascendente 

(Figs. 18C-F)............................................................................................................. 31 

Parâmero ramificado e forma não como acima......................................................... 32 

31(30) Pronoto bem esclerotinizados; ápice do parâmero com dilatação mediana e 

arredondada (Figs. 18C-D)....................................... Ps. squamiventris squamiventris 

Pronoto com pouca ou nenhuma esclerotinização; ápice do parâmero com dilatação 

apical e triangular (Figs. 18E-F)............................................. Ps. squam. maripaensis 

32(30) Parâmero com ápice côncavo e ramificação lateral  (Figs. 18G-H).......................... 33 

Parâmero de outra forma e ramificação apical (Figs. 19A-D).................................. 34 

33(32) Ramificação lateral do parâmero com ápice dilatado e triangular (Fig. 

18G)......................................................................................................... Ps. wellcomei 

Ramicação lateral do parâmero com ápice afilado e com dilatação antes do 

estreitamento (Fig. 18H)......................................................................... Ps. complexus 

34(33) Razão duto/bomba ejaculadora 3,5 vezes; ramificação apical do parâmero articulada 

e ascendente, com projeção posterior na base da curvatura superior (Figs. 19A, 19C 

20E)................................................................................................. Ps. leonidasdeanei 

Razão duto/bomba ejaculadora menor que 2,5 vezes; ramificação apical do parâmero 

articulada e com curvatura ascendente, sem projeção posterior na base da curvatura 

superior (Fig. 19B, 19D)............................................................................... Ps. killicki 

Fêmeas 

1 Espermateca com projeção lateral no anel apical (Figs. 19E-F, 20C-F).................... 2 

Espermateca sem projeção lateral no anel apical........................................................ 5 

2(1) Duto individual mais longo que o corpo da espermateca (Fig. 19E)........... Ps. matosi 

Duto individual de compimento igual ou mais curto que o corpo da espermateca.... 3 
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3(2) Cibário com quatro dentes posteriores; junção dos dutos individuais da espermateca 

formando ângulo de cerca 180º; duto comum com imbricamento em quase toda sua 

extensão (Fig. 19F)..................................................................................Ps. bispinosus 

Cibário com mais de quatro dentes posteriores (Figs. 21C-D); junção dos dutos 

individuais da espermateca formando ângulo menor 180º; duto comum com 

imbricamento na região apical .................................................................................... 4 

4(3) Cibário com oito dentes posteriores (Fig. 20A); pronoto e paratergito 

esclerotinizados, pleuras e coxas não esclerotinizados; expansão lateral do anel 

apical da espermateca enconbrindo quase que totalmente a cabeça da espermateca 

(Fig. 20C)....................................................................................................... Ps. lloydi 

Cibário com seis a oito dentes posteriores (Fig. 20B); pronoto e paratergito sem 

esclerotinização, coxa anterior, anepisterno, catepisterno e catepímero 

esclerotinizados; expansão lateral do anel apical da espermateca enconbrindo parte 

da cabeça da espermateca (Fig 20D).............................................................Ps. arthuri 

5(1) Duto individual mais longo que o comprimento do corpo da espermateca (Figs. 20E-

F)............................................................................................................................ 6 

Duto individual mais curto que o comprimento do corpo da espermateca............... 10 

6(5) Dutos individuais totalmente imbricados (Figs. 20E-F, 21A-B).............................. 7 

Dutos individuais parcialmente imbricados (Figs. 27C-28D)................................... 23 

7(6) Dutos individuais fortemente imbricados com área mais larga na sua região mediana; 

junção dos dutos individuais sem formarem “Y” evidente; duto comum imbricado 

em toda sua extensão (Fig. 20E)..................................................... Ps. leonidasdeanei 

Imbricamento dos dutos individuais com imbricamento suave; junção dos dutos 

individuais formando “Y”; duto comum imbricado no 1/3 apical.............................. 8 

8(7) Cibário sem área esclerotinizada e sem agrupamento visível de dentes anteriores bem 

desenvolvidos (Fig. 21C), mesonoto não esclerotinizado.......................... Ps. lainsoni 

Cibário com área esclerotinizada e com agrupamento visível de dentes anteriores 

bem desenvolvidos (Figs. 21D-E); mesonoto esclerotinizado.................................... 9 

9(8) Tegumento da cabeça castanho escuro; antenômero III menor que a soma dos 

palpômeros II e III; cibário com dentes anteriores bem desenvolvidos ocupando toda 

área esclerotinizada (Fig. 21A); largura do clípeo de mesmo comprimento do 

olho.................................................................................................. Ps. corossoniensis 
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Tegumento da cabeça castanho claro; antenômero III de mesmo comprimento que a 

soma dos palpômeros II e III, cibário com dentes anteriores bem desenvolvidos 

distribuídos geralmente em duas fileira verticais (Fig. 21B); largura do clípeo menor 

que o comprimento do olho.................................................................. Ps. geniculatus 

......................................................................................................... Ps. francoisleponti 

10(5) Espermateca com junção dos dutos individuais formando “Y” (Figs. 21F, 22A-B) 

................................................................................................................................11 

Espermateca com junção dos dutos individuais não formando “Y”......................... 16 

11(10) Comprimento do duto comum cerca de duas vezes a altura da haste da furca 

genital........................................................................................................................ 12 

Comprimento  do duto comum menor que duas vezes a altura da haste da furca 

genital........................................................................................................................ 13 

12(11) Região não imbricada do duto comum com pontuações ao longo da parte hialina 

(Fig. 21F)........................................................................................................Ps. davisi 

Região não imbricada do duto comum sem pontuações ao longo da parte hialina 

(Fig. 22A)......................................................................................... Ps. llanosmatinsis 

13(11) Cibário sem dentes anteriores bem desenvolvidos na região mediana; coxa anterior 

esclerotinizada .......................................................................................... Ps. recurvus  

Cibário com dentes anteriores desenvolvidos; coxa anterior não esclerotinizada.....14 

14(13) Cibário com dentes desenvolvidos pouco evidentes e dispersos na região central da 

área esclerotinizada (Fig. 22D); espinhos de Newstead no palpômero II; pronoto e 

paratergito não esclerotinizados........................................................ Ps. amazonensis 

 Cibário com dentes anteriores desenvolvidos formando duas fileiras centrais na 

região central da área esclerotinizada (Figs. 22E-F); ausência de espinhos de 

Newstead no palpômero II; pronoto e paratergito esclerotinizados;  coxa anterior não 

esclerotinizada........................................................................................................... 15 

15(14) Abdômen não esclerotinizado; cabeça da espermateca implantada assimetricamente 

ao eixo central do anel apical (Fig. 23B)............................................. Ps. panamensis 

Abdômen esclerotinizado; cabeça da espermateca implantada simetricamente ao eixo 

central do anel apical (Fig. 23C)............................................................... Ps. claustrei 

16(10) Espermateca com região basal do imbricamento do duto comum mais estreita que o 

restante dos duto (Figs. 23D-E)................................................................................. 17 
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Espermateca com região basal do imbricamento do duto comum sem 

estreitamento.............................................................................................................. 18 

17(16) Coxa anterior sem esclerotinização............................................................ Ps. hirsutus 

Coxa anterior esclerotinizado............................................................ Ps. nicaraguensis 

18(17) Espermateca com a junção dos dutos individuais formando ângulo com cerca de 180º 

(Figs. 23E-F, 24A-C); região final do imbricamento do duto comum sem área clara 

em forma de “V” invertido (exceto Ps. paraensis)................................................... 19 

Espermateca com a junção dos dutos individuais formando ângulo menor que 180º; 

região final  do imbricamento do duto comum com área clara em forma de “V” 

invertido (Figs. 24C, 25B-C)..................................................................................... 22 

19(18) Cibário com dentes centrais posteriores com inclinação convergente (Figs. 24D-E); 

pronoto, paratergito, mesonoto, escutelo, catepisterno e coxas anteriores 

esclerotinizados......................................................................................................... 20 

Cibário com dentes centrais posteriores sem inclinação convergente (Figs. 24F, 

25A); pronoto, paratergito, mesonoto, escutelo, catepisterno e coxas não 

esclerotinizados......................................................................................................... 21 

20(19)  Cibário com agrupamento de dentículos entre os dentes centrais posteriores bem 

evidentes (Fig. 24D); coxas anteriores, medianas, posteriores, catepisterno, 

catepímero e abdômen bem esclerotinizado, pode apresentar área clara em “V” no 

duto comum (Fig. 23F)........................................................................... Ps. paraensis 

Cibário com agrupamento de dentículos entre os dentes centrais posteriores pouco 

evidentes 24E); coxas anteriores, catepisterno, catepímero e abdômen pouco 

esclerotinizados; coxas mediana e posteriores não esclerotinizadas, sem área clara 

em “V” no duto comum ...........................................................................Ps. ayrozai 

21(19) Escudo esclerotinizado............................................................................ Ps. nocticolus 

Escudo não esclerotinizado............................................................................. Ps. thula 

22(18) Escudo esclerotinizado...........................................................................Ps. yucumensis 

Escudo não esclerotinizado........................................................................ Ps. carrerai 

23(6) Pronoto com projeção (Fig. 17G).............................................................................. 24 

Pronoto sem projeção................................................................................................ 25 

24(23) Palpômero III três vezes mais longo que o palpômero V............................. Ps. fairtigi 

Palpômero III duas vezes mais longo que o palpômero V......................... Ps. bernalei 
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25(23) Paratergito não esclerotinizado; cabeça da espermateca arredondada (Figs. 25F, 

26A)............................................................................................................ Ps. chagasi 

...................................................................................................................... Ps. killicki 

Paratergito esclerotinizado; cabeça da espermateca não arredondada (Figs. 28A-

D)............................................................................................................................... 26 

26(25) Área não imbricada do duto individual inflada, mais larga que a parte basal do 

imbricamento (Fig. 28A)...................................................... Ps. squam. squamiventris 

Área não imbricada do duto individual não inflada, com mesma largura da parte 

basal do imbricamento (Figs. 28B-D)....................................................................... 27 

27(26) Comprimento do palpômero II menor que duas vezes o comprimento do palpômero 

V; pronoto não esclerotinizado............................................. Ps. squam. maripaensis 

Comprimento do palpômero II cerca de três vezes o comprimento do palpômero V; 

pronoto esclerotinizado............................................................................................. 28 

28(27) Clípeo mais largo que o comprimento do olho; pós-noto 

esclerotinizado......................................................................................... Ps. wellcomei 

Clípeo mais estreito que o comprimento do olho; pós-noto não 

esclerotinizado........................................................................................ Ps. complexus 
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Figura 14: Vista lateral de terminálias de Psychodopygus: A. Ps. bispinosus; B. Ps. matosi; 

C. Ps. lloydi; D. Ps. arthuri; E. Ps. geniculatus; F. Ps. francoisleponti (Fonte: Zapata et al. 

2012). 
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Figura 15: Vista lateral de terminálias de Psychodopygus: A. Ps. corossoniensis; B. Ps. 

dorlinsis (Fonte: Le Pont e Desjeux 1982); C. Ps. luisleoni (Fonte: León et al. 2009a); D. 

Ps. amazonensis; E. Detalhe da dilatação ventral do edeago de Ps. amazonensis (indicado 

pela seta); F. Ps. davisi; G. Ps. claustrei; H. Ps. yasuniensis (Fonte: León et al. 2009b).  
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Figura 16: Vista lateral de terminálias de Psychodopygus: A. Ps. thula; B. Ps. carrerai; C. 

Ps. nicaraguensis; D. Ps. hirsutus; E. Ps. llanosmartinsi; F. Ps. recurvus; G. Ps. ayrozai; H. 

Ps. paraensis.  
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Figura 17: Estruturas de Psychodopygus em vista lateral. A-G: Terminálias. A. Ps. 

panamensis; B. Ps. yucumensis; C. Ps. nocticolus; D. Ps. joliveti (Fonte: Le Pont et al. 

2009); E. Ps. lainsoni; F. Ps. chagasi; . G. Tórax: Projeção do pronoto (indicado pela seta), 

Ps. bernalei; Terminália. H. Ps. bernalei. 
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Figura 18: Terminálias de Psychodopygus em vista lateral: A. Ps. fairtigi; B. Detalhe do 

ápice do segundo parâmero de Ps. fairtigi (plano inferior do holótipo); C. Ps. squam. 

squamiventris; D. Detalhe do ápice do parâmero de Ps. squam. squamiventris; E. Detalhe do 

ápice do parâmero de Ps. squam. maripaensis. F. Ps. squam. maripaensis; G. Ps. wellcomei; 

H. Ps. complexus. 
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Figura 19: Estruturas de Psychodopygus: A-C: Terminálias em vista lateral: A. Detalhe do 

ápice do parâmero Ps. leonidasdeanei; B. Detalhe do ápice do parâmero Ps. killicki (Fonte: 

Feliciangeli 1980); C. Ps. leonidasdeanei; D. Ps. killicki (Fonte: Feliciangeli 1980). E-F: 

Espermatecas de em vista ventral: E. Ps. matosi; F.  Ps. bispinosus. 
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Figura 20: Estruturas de Psychodopygus em vista ventral: A-B: Cibários. A. Ps. lloydi; B. 

Ps. arthuri; C-F: Espermatecas. C. Ps. lloydi; D. Ps. arthuri; E. Ps. leonidasdeanei; F. Ps. 

lainsoni. 
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Figura 21: Estruturas de Psychodopygus em vista ventral: A-B, F: Espermatecas. A. Ps. 

corossoniensis; B. Ps. geniculatus; C-E: Cibários. C. Ps. lainsoni; D. Ps. corossoniensis; E. Ps. 

geniculatus; Espermateca. F: Ps. davisi. 
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Figura 22: Estruturas de Psychodopygus em vista ventral. A-C: Espermatecas. A. Ps. 

llanosmartinsi; B. Ps. amazonensis; C. Ps. recurvus. D-F: Cibários. D. Ps. amazonensis; E. 

Ps. panamensis; F. Ps. claustrei. 
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Figura 23: Estrututras de Psychodopygus em vista ventral: Cibário: A. Ps. recurvus; B-F: 

Espermatecas. B. Ps. panamensis; C. Ps. claustrei; D. Ps. hirsutus; E. Ps. nicaraguensis; F. 

Ps. paraensis.  
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Figura 24: Estruturas de Psychodopygus em vista ventral. A-C: Espermatecas. A. Ps. 

ayrozai; B. Ps. nocticolus; C. Ps. thula; D-F: Cibários. D. Ps. paraensis; E. Ps. ayrozai; F. 

Ps. nocticolus. 



164 
 

 

Figura 25: Estruturas de Psychodopygus em vista ventral: Cibário. A. Ps. thula; B-E: 

Espermatecas. B. Ps. yucumensis; C. Ps. carrerai; D. Ps. fairtigi; E. Ps. bernalei (Fonte: 

Feliciangeli 1980); F. Ps. chagasi.  
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Figura 26: Espermatecas de Psychodopygus em vista ventral. A. Ps. killicki (Fonte: 

Feliciangeli 1980); B. Ps. squam. squamiventris; C. Ps. squam. maripaensis; D. Ps. 

wellcomei; E: Ps. complexus. 
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Figura 27: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus amazonensis. B. 

Psychodopygus arthuri. 
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Figura 28: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus ayrozai. B. Psychodopygus 

bernalei. 
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Figura 29: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus bispinosus. B. 

Psychodopygus carrerai. 
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Figura 30: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus chagasi. B. Psychodopygus 

claustrei. 
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Figura 31: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus complexus. B. 

Psychodopygus corossoniensis. 
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Figura 32: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus davisi. B. Psychodopygus 

dorlinsis. 
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Figura 33: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus fairchildi. B. Psychodopygus 

fairtigi. 



173 
 

 

Figura 34: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus francoisleponti. B. 

Psychodopygus geniculatus. 



174 
 

 

Figura 35: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus guyanensis. B. 

Psychodopygus hirsutus. 
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Figura 36: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus joliveti. B. Psychodopygus 

killicki. 
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Figura 37: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus lainsoni. B. Psychodopygus 

leonidasdeanei. 
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Figura 38: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus llanosmartinsi. B. 

Psychodopygus lloydi. 
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Figura 39: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus luisleoni. B. Psychodopygus 

matosi. 
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Figura 40: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus nicaraguensis. B. 

Psychodopygus nocticolus. 
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Figura 41: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus panamensis. B. 

Psychodopygus paraensis. 
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Figura 42: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus recurvus. B. Psychodopygus 

squam. maripaensis. 
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Figura 43: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus squam. squamiventris. B. 

Psychodopygus thula. 
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Figura 44: A-B: Mapas de registros geográficos. A. Psychodopygus wellcomei. B. 

Psychodopygus yasuniensis. 
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Figura 45: Mapa de registros geográficos. Psychodopygus yucumensis. 
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Conclusões 

A monofilia resultante na análise filogenética do gênero Psychodopygus corrobora a 

hipótese de Galati (1995, 2003) formando um grupo bem definido e natural, suportado por 

sete sinapomorfias e o valor de Bremer igual a sete. Estes resultados demonstram que esse 

gênero é muito bem suportado e que dificilmente irá se desfazer. 

As espécies do gênero Psychodopygus sofreram uma série de modificações 

morfológicas em relação às outras espécies de flebotomíneos, por comparação com o grupo 

externo, como por exemplo a redução no tamanho dos palpos, o imbricamento das 

espermatecas e a diversidade das terminálias dos machos. As terminálias dos machos são 

muito diversificadas e variáveis sofrendo mudanças de estados dentro do gênero, 

começando com as espécies basais, Ps. matosi, Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus que 

apresentam um parâmero simples do tipo digitiforme. Essa estrutura vai se tornando mais 

complexa até no clado squamiventris, tornando alguns caracteres incomparáveis entre as 

espécies do grupo externo. 

A similaridade das espécies do clado davisi e do clado panamensis, dificultaram a 

observação de mais caracteres sinapomórficos que auxiliassem na elucidação das relações 

entre estas espécies, e o resultado disto foi a formação das politomias neste clado.  

As espécies do clado guyanensis, Ps. lainsoni e clado squamiventris, estão 

intimamente relacionadas e bem suportadas pelo compartilhamento de várias sinapomorfias 

e valores de Bremer iguais a 4, 9 e 8 respectivamente, demonstrando que dificilmente estas 

relações irão se romper. 

O resultado da análise filogenética possibilitou conhecer as relações entre as espécies 

de Psychodopygys. Com a não formação de grupo monofilético entre as espécies Ps. matosi, 

Ps. arthuri, Ps. lloydi e Ps. bispinosus e Psychodopygus lainsoni que não ficou inserido 

dentro de nenhum clado, a formação de séríes ou grupos de espécies que eram utilizados 

anteriormente como constam em literatura para Phlebotominae, com este resultado não tem 

mais suporte. 

O cladograma resultante da análise não está totalmente resolvido e algumas espécies 

ficaram sem nenhum suporte. Esta é a primeira análise realizada para o grupo e a segunda 

para gêneros com espécies neotropicais baseada em dados morfológicos de adultos. Para 

melhor entendimento das relações entre as espécies de Psychodopygus é necessária a 

realização de análises moleculares. 
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O desenho apresentado na descrição original de Ps. fairtigi foi erroneamente 

interpretado, dessa forma levou à descrição de Ps. douradoi que foi sinonimizada no 

presente trabalho, além da sinonímia proposta para Psychodopygus parimaensis com Ps. 

davisi. Para Psychodopygus fairchildi e Ps. guyanensis foi proposto nomem dubium pela 

impossibilidade de se examinar os espécimes tipo, uma vez que aparentemente estes 

holótipos encontram-se perdidos, o que impossibilita a elucidação da verdadeira identidade 

dessas espécies. Dessa forma o número de espécies válidas que antes eram 39 passou a ser 

35. 

O estudo da revisão taxonômica permitu saber como está a situação das espécies tipo  

depositadas em instituições, como a perda dos exemplares tipos de Ps. unistosus, Ps. 

hirsutus, Ps. geniculatus e Ps. complexus, Ps. faichildi, Ps. parimanensis e Ps. guyanensis, e 

da importância de examiná-los para comparação com outras espécies semelhantes e 

descrições de novas. 

Os registros geográficos foram ampliados em 29 localidades, assim o conhecimento 

de dados sobre registros de espécies para categorias menores como municípios e províncias, 

possibilita ter o conhecimento da real distribuição das espécies que poderá gerar 

informações sobre a biogeografia dos grupos.  
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Anexo 1: Declaração de visita à coleção do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ/MG. 
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Anexo 2: Declaração de visita à coleção do Centro de Pesquisa René Rachou/FIOCRUZ/ 

MG. 
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Anexo 3: Declaração de visita à coleção do Instituto Evandro Chagas/Pará. 
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Anexo 4: Declaração de visita à coleção da Faculdade de Saúde Pública/USP/SP. 
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Anexo 5: Declaração de visita à coleção do WRBU/Washington. 
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Anexo 6: Número de especimes, por sexo, medidos e observados para cada espécie utilizada 

na análise filogenética. Adicional: adic.; holótipo: holot.; parátipo: parát.; síntipo: sínt.; 

literatura: lit.; lectótipo: lect.; paralectótipo: paralect.; alótipo: alót. 

Espécie Medidos Tipo de  material Observado Tipo de material 

Lutzomyia longipalpis 1♂, 1♀ adic. 2♂, 2♀ adic. 

Evandromyia infraspinosa 1♂, 1♀ adic. 1♂, 1♀ adic. 

Pintomyia pacae 1♂, 1♀ adic. 2♂, 2♀ adic. 

Psathyromyia abunaensis 1♂, 1♀ adic. 2♂, 2♀ adic. 

Bichromomyia flaviscutellata 2♂, 1♀ adic. 1♂, 2♀ adic. 

Nyssomyia umbratilis 1♂, 1♀ adic. 2♂, 2♀ adic. 

Psychodopygus amazonensis 2♂, 3♀ adic. 9♂, 20♀ lect. e adic. 

Ps. arthuri 3♂, 11♀ adic. 11♂, 20♀ lect.; parát. e adic. 

Ps. ayrozai 3♂, 11♀ adic. 13♂, 23♀ lect.; paralect. e adic. 

Ps. bernalei 2♂, 2♀ adic. 5♂, 3♀ adic. 

Ps. bispinosus 2♂, 2♀ holót. e parát. 10♂, 12♀ holót., parát. e adic. 

Ps. carrerai 2♂, 9♀ adic. 10♂, 18♀ holót. e adic. 

Ps. chagasi 3♂, 5♀ holót. e adic. 10♂, 21♀ holót. e adic. 

Ps. claustrei 4♂, 3♀ parát. e adic. 13♂, 15♀ parát. e adic. 

Ps. complexus 2♂, 3♀ adic. 8♂, 14♀ adic. 

Ps. corossoniensis 3♂, 3♀ adic. 15♂, 14♀ adic. 

Ps. davisi 2♂, 3♀ adic. 13♂, 15♀ adic. 

Ps. fairchildi - lit. - - 

Ps. fairtigi 11♂, 13♀ holót., parát. e adic. 20♂, 20♀ holót., parát. e adic. 

Ps. francoisleponti 6♂ adic. 6♂ adic. 

Ps. geniculatus 2♂, 2♀ adic. 7♂, 9♀ adic. 

Ps. hirsutus 2♂, 2♀ adic. 7♂, 10♀ adic. 

Ps. joliveti 1♂ parát. 1♂ parát. 

Ps. killicki - lit. - - 

Ps. lainsoni 6♂, 5♀ holót., parát. e adic. 12♂, 24♀ adic. 

Ps. leonidasdeanei 10♂, 10♀ adic. 12♂, 12♀ parát. e adic. 

Ps. llanosmartinsi 2♂, 2♀ adic. 15♂,12♀ adic. 

Ps. lloydi 8♂, 3♀ adic. 9♂, 10♀ holót.; parát. e adic. 

Ps. matosi 2♂, 2♀ adic. 8♂, 10♀ parát. e adic. 

Ps. nicaraguensis 2♂, 4♀ adic. 2♂, 4♀ adic. 

Ps. nocticolus 2♂, 4♀ parát. 4♂, 12♀ parát. e adic. 

Ps. panamensis 5♂, 4♀ holót. e adic. 6♂, 4♀ holót. e adic. 

Ps. paraensis 3♂, 2♀ adic. 10♂, 14♀ holót. e adic. 

Ps.recurvus 3♂, 4♀ parát. 6♂, 17♀ Parát. e adic. 

Ps. squam. maripaensis 5♂, 3♀ adic. 20♂, 20♀ adic. 

Ps. squam. squamiventris 10♂, 10♀ lect.; paralect. e adic. 15♂, 15♀ lect., paralect. e adic. 

Ps. thula 2♂, 3♀ parát. e adic. 8♂, 34♀ parát. e adic. 

Ps. wellcomei 3♂, 4♀ sínt. e adic. 7♂, 30♀ sínt.; e adic. 

Ps. yucumensis 2♂, 3♀ adic. 15♂, 10♀ adic. 
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Anexo 7: Planilha de medidas alométricas de Psychodopygus fairtigi e Ps. douradoi. Ps. 

douradoi: n=8/INPA, holótipo e parátipos; Ps. fairtigi: n=1/Caquetá-CO/CRNIF; holótipo/ 

Villavicencio/WRBU. 

  ? Ps. douradoi Ps. fairtigi 

 ♂ Barcelos S.G.Cachoeira Caquetá Villavicencio 

Comp. cabeça s/ 

clipeo 287,5 283,1 287,5 275 

Larg. cabeça 400 371,7 375 387,5 

Larg. ins.sup. olhos 300 263,6 267,5 275 

Distân. Inter. (DIO) 62,5 84,4 87,5 87,5 

Comp. clípeo  62,5 71,4 62,5 75 

Comp. olho  250 225,0 212,5 200 

Larg. olho  175 144,4 150 137,5 

Labrum 225 240,8 237,5 225 

Labro-epifaringe 212,5 201,4 212,5 205 

Antenômero III 

 

277,8 287,5 262,5 

AIV 

 

109,7 125 112,5 

AV 

 

108,9 112,5 112,5 

Palpômero 1 

 

35,8 37,5 32,5 

P2 

 

87,8 87,5 75 

P3 

 

122,2 137,5 125 

P4 37,5 42,2 50 37,5 

P5 87,5 51,9 55 62,5 

Mesononoto 625 532,5 

 

600 

Projeção pronoto 87,5 88,3 

 

60 

Comp. asa 1800 1838,9 

 

1900 

Larg. asa  550 540,0 

 

600 

alfa 420 486,7 

 

500 

beta 220 232,2 

 

220 

gama 177 172,2 

 

150 

delta 270 275,6 

 

300 

R5 1030 1048,9 

 

1050 

pi 177 131,1 

 

120 

Comp. gonocoxito   275 287,2 250 275 

Larg. gonocoxito  175 163,9 162,5 150 

Comp. gonóstilo  200 193,3 200 200 

Larg. gonóstilo 50 52,2 62,5 27,5 

Parâmero   dorsal 175 

  

150 

Larg paramero 75 

  

100 

Edeago dorsal 125 116,4 125 112,5 

Edeago larg. 75 84,7 87,5 87,5 

Comp. lobo lateral 282,5 283,3 300 287,5 

Larg. lobo  lateral 25 25,0 25 25 

Cerco 212,5 188,3 200 

 Bomba 200 196,7 187,5 200 

Pistão 150 157,8 150 162,5 

Câmara 62,5 60,8 67,5 62,5 

Duto ejaculador 475 414,7 400 412,5 

Comp. abdômen 212,5 318,1 337,5   
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Anexo 8: Planilha de medidas alométricas de fêmeas de Psychodopygus fairtigi e Ps. 

douradoi. Ps. fairtigi: n=1, Villavicencio-CO/CRNIF, parátipo; n=4, Villavicencio-

CO/WRBU, parátipos Ps. douradoi: n=12/INPA, parátipos. 

  Ps. fairtigi  Ps. douradoi 

♀ Villavicencio/CRNIF Villavicencio/WRBU S.G. Cachoeira 
Comp. cabeça s/ clipeo 325 306,3 319,2 

Larg. cabeça 287,5 396,9 417,7 

Larg. ins sup olhos 300 306,3 318,3 

Comp. clípeo 125 125,0 123,9 

Larg. clipeo 187,5 196,9 231,7 

Dist. Interocular (DIO)  112,5 115,6 103,3 

Comp. olho  205 218,8 250,2 

Larg. olho 137,5 143,8 155,6 

Labrum 487,5 471,9 484,0 

Labro-epifaringe 475 456,3 466,0 

Antenômero III 275 281,3 284,0 

AIV 112,5 112,5 117,3 

AV 112,5 112,5 114,8 

Palpômero 1 75 59,4 59,6 

P2 205 187,5 196,7 

P3 232,5 220,6 227,7 

P4 37,5 47,5 48,1 

P5 87,5 58,1 69,8 

Mesonoto 612,5 615,0 629,2 

Projeção pronoto 50 100,0 80,3 

Comp. asa  2200 2075,0 2116,7 

Larg. asa 700 645,0 640,0 

alfa 700 622,5 616,7 

beta 250 252,5 283,3 

gama 250 242,5 216,7 

delta 450 385,0 373,3 

R5 1400 1282,5 1276,7 

Pi 70 102,5 90,0 

Fêmur A 10X 850 

 

816,7 

           M 800 

 

806,7 

            P 870 

 

933,3 

Tíbia   A 1270 

 

1183,3 

           M  1480 

 

1363,3 

            P 1600 

 

1550,0 

T1       A 750 

 

743,3 

           M  

  

833,3 

            P 

  

890,0 

T +      A 800 

 

806,7 

           M 

  

856,7 

            P 

  

873,3 

Comp. espermateca 220 216,7 217,8 

Lar. esperm. 70,0 76,7 74,4 

Comp.  duto comum 200,0 

 

241,7 

Comp. duto individual 400 

 

503,3 

Larg. duto individual 40   35,0 

 


