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Sinopse: 

Foram estudados os relacionamentos entre os gêneros de Tachydromiinae por meio 

da análise cladística dos caracteres morfológicos. O estudo foi motivado pela 

proliferação de gêneros durante os últimos 20 anos com base em caracteres 

ineficazes, causando diversas dificuldades na identificação a nível genérico. É 

proposta uma reorganização genérica com base cladística, assim como é fornecida 

uma hipótese de relacionamento entre os gêneros. Adicionalmente, diversos 

caracteres foram estudados de forma sistemática na subfamília pela primeira vez sob 

a ótica da cladística. 
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taxonomic publication. 
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RESUMO 
Os Tachydromiinae são moscas cosmopolitas, pequenas a diminutas, exclusivamente 
predadoras e congregam aproximadamente 1200 espécies. A proliferação de gêneros 
monotípicos durante os últimos anos, assim como a ausência de uma hipótese formal de 
relacionamento cladístico entre os gêneros fomentaram o desenvolvimento deste estudo, que 
visou à ampliação do conhecimento sobre as relações cladísticas entre os gêneros de 
Tachydromiinae baseado em amostragem mundial de exemplares utilizando-se de caracteres 
morfológicos dos adultos; consequentemente, objetivou-se testar o monofiletismo das tribos 
em vigência assim como dos gêneros atualmente aceitos, propor uma classificação genérica 
logicamente consistente com o padrão dicotômico da análise cladística, e fornecer uma chave 
dicotômica para a identificação dos gêneros com enfoque mundial como auxílio na prevenção 
contra a proliferação genérica desnecessária. Foram utilizados 71 caracteres morfológicos dos 
machos e fêmeas, externos, peças bucais internas, terminálias masculina e feminina, e os 
exemplares foram selecionados de forma a representar as polimorfias existentes no grupo. A 
análise cladística de parcimônia utilizando pesagem implícita (4≥k≥ 8) retornou 63 
cladogramas mais parcimoniosos e corroborou a classificação tribal em vigência no grupo, 
sendo Tachydromiini grupo-irmão de Drapetini. Em Tachydromiini foram obtidas as 
seguintes relações de parentesco: Platypalpus + Platypalpus arnaudi + (Afrotachyempis gen. 
nov. + (Dysaletria + (Tachypeza + (Tachyempis + Tachydromia)))). Não foi possível 
corroborar o monofiletismo de Platypalpus envolvendo as antigas espécies de 
Charadrodromia, e os demais gêneros de Tachydromiini foram agrupados em um clado irmão 
à maior parte dos Platypalpus, onde Ariasella e Pieltainia foram sinonimizados em 
Tachydromia e foi criado Afrotachyempis gen. nov. para as espécies afrotemperadas de 
Tachyempis. Em Drapetini, foram obtidas as seguintes relações cladística: Chaetodromia + 
(Austrodromia collini + Austrodromia indifferens + (Megagrapha + ((Atodrapetis + 
Isodrapetis) + (clado Elaphropeza+ + clado Chersodromia+)))), onde Austrodromia foi 
obtido parafilético em relação à Megagrapha e teve parte de suas espécies transferidas para 
este gênero. Além dos gêneros mais plesiomórficos (Chaetodromia, Austrodromia, 
Megagrapha e Isodrapetis), os Drapetini foram divididos em outros dois clados, estes 
monofiléticos: o clado Elaphropeza+ (Elaphropeza + (Heliopeza gen. nov. + (Crossopalpus 
+ Drapetis))), com Elaphropeza dividido em dois gêneros, sendo Heliopeza gen. nov. 
correspondente ao grupo E. (biuncinata), e o clado Chersodromia+ (Chersodromia 
longicornis + (Chersodromia arenaria + Chersodromia beckeri + Chersodromia cana + 
Chersodromia galapagensis + Chersodromia hirta + Chersodromia incana + (Chersodromia 
afrosylvatica + (Micrempis + ((Nanodromia + Alodromia) + (Austrodrapetis + (Baeodromia 
+ Stilpon))))))). As espécies de Chersodromia estão envolvidas em uma politomia e o 
monofiletismo do gênero não foi suportado. Ngaheremyia, Pontodromia e Chersodromia 
zelandica foram congregados à Austrodrapetis mediante a origem apical do setor Radial, 
corroborando algumas sugestões em literatura. Neste novo conceito, a subfamília é 
sumarizada em 23 gêneros monofiléticos mais Platypalpus, Austrodromia e Chersodromia.
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ABSTRACT 
Tachydromiinae are cosmopolitan, small to minute, exclusively predator flies and comprise 
about 1200 species. The rapid increasing of monotypical genera during the last years, as well 
as the absence of a formal cladistic relationship hypothesis among the genera encouraged this 
study, that aimed to increse the knowledge about the cladistic relationship among the genera 
of Tachydromiinae based on a worldwide survey of exemplars, using morphological 
characters of adults; consequently, this study aimed to test the generic monophyly, propose a 
generic arrangement logically consistent with the dicotomic pattern of the cladistic analysis, 
and provide an identification key to the genera with worldwide approach as a preventive 
action against the desnecessary generic inflation. The analysis covered 71 morphological 
characters from males and females, external and internal mouthparts, male and female 
terminalia, and the exemplars were selected to represent the polymorphies of the group. The 
parsimony cladistic analysis using implied weighting (4 ≥ k ≥ 8) returned 63 most 
parsimonious cladograms and supported the actual tribe classification, with Tachydromiini 
sister group of Drapetini. In Tachydromiinae was obtained the following relationship: 
Platypalpus + Platypalpus arnaudi + (Afrotachyempis gen. nov. + (Dysaletria + (Tachypeza 
+ (Tachyempis + Tachydromia)))). We could not corroborate the monophyly of Platypalpus 
including the species formerly in Charadrodromia, and the further genera of Tachydromiini 
were grouped in a clade sister to the major part of Platypalpus, where Ariasella and Pieltainia 
were synonymized in Tachydromia, as well as created Afrotachyempis gen. nov. for the 
Afrotemperate species of Tachyempis. In Drapetini, we obtained the following cladistic 
relationships: Chaetodromia + (Austrodromia collini + Austrodromia indifferens + 
(Megagrapha + ((Atodrapetis + Isodrapetis) + (clado Elaphropeza+ + clado 
Chersodromia+)))), where Austrodromia was found paraphyletic to Megagrapha and had part 
of its species transferred to this genus. Besides the more plesiomorphic genera 
(Chaetodromia, Austrodromia, Megagrapha e Isodrapetis), Drapetini was divided into two  
monophyletic clades: the clade Elaphropeza+ (Elaphropeza + (Heliopeza gen. nov. + 
(Crossopalpus + Drapetis))), with Elaphropeza divided into two genera, being Heliopeza gen. 
nov. corresponding to E. (biuncinata) group, and the clade Chersodromia+ (Chersodromia 
longicornis + (Chersodromia arenaria + Chersodromia beckeri + Chersodromia cana + 
Chersodromia galapagensis + Chersodromia hirta + Chersodromia incana + (Chersodromia 
afrosylvatica + (Micrempis + ((Nanodromia + Alodromia) + (Austrodrapetis + (Baeodromia 
+ Stilpon))))))). The species of Chersodromia are involved in a polytomy and the 
monophyletism of the genus was not supported. Ngaheremyia, Pontodromia and 
Chersodromia zelandica were grouped into Austrodrapetis due to the apical origino f Radial 
sector, corroborating some suggestions in literature. In this new concept, the subfamily is 
summarized in 23 monophyletic genera plus Platypalpus, Austrodromia and Chersodromia. 
foram congregados à Austrodrapetis mediante a origem apical do setor Radial, corroborando 
algumas sugestões em literatura. Neste novo conceito, a subfamília é sumarizada em 23 
gêneros monofiléticos mais Platypalpus, Austrodromia e Chersodromia.
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Figuras 123–128. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 123. Chaetodromia masoni Chillcott; 
epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 124–126. Austrodromia indifferens Collin; 124. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista dorsal; 125. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 126. Complexo hipandrial, 
vista dorsal (epândrio e cercos removidos); 127–128. Megagrapha exquisita (Malloch); 127. Epândrio, cerco 
e hipândrio, vista dorsal; 128. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: 
apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; 
hipop: hipoprocto; sub ep: esclerito subepandrial; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. Figura 123 
desenhada por Barry Flahey e gentilmente cedida por Jeffrey Cumming........................................................ 84 

Figuras 129–134. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae, Drapetini). 129–130. Atodrapetis infrapratula 
Plant; 129. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 130. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 
131–132. Isodrapetis nitidula Collin; 131. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 132. Epândrio, 
cerco e hipândrio, vista dorsal; 133–134. Elaphropeza ephippiata (Fallén); 133. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista dorsal; 134. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema 
ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; div lat dors: divisão látero-dorsal da lamela epandrial 
esquerda; ep esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. ... 86 

Figuras 135–140. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 135–136. Heliopeza pluriacantha 
(Shamshev & Grootaert) comb. nov.; 135. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 136. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista lateral esquerda; 137–138. Crossopalpus armata (Melander); 137. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista dorsal; 138. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 139–140. Crossopalpus 
flexuosus (Loew); 139. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 140. Epândrio, cerco e hipândrio, vista 
lateral esquerda. Abreviaturas: ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela epandrial esquerda; sur 
dir: surstilo direito; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. .................................................................... 88 

Figuras 141–145. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 141–142. Drapetis exilis Meigen; 
141. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 142. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 143. 
Chersodromia hirta (Walker), epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 144–145. Chersodromia arenaria 
(Haliday); 144. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 145. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; cerc: cercos; sub ep: esclerito subepandrial; sur esq: 
surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. ................................................................................................................. 91 

Figuras 146–151. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 146–147. Micrempis curviradius 
(Smith); 146. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 147. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda; 148. Nanodromia narmkroi Grootaert & Shamshev, epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 149–
151. Allodromia brunnea Smith; 149. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 150. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista lateral esquerda; 151. Hipândrio, vista ventral. Abreviaturas: ap gon: apódema gonocoxal; 
cerc: cercos; ep esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; sub ep: esclerito subepandrial; sur dir: surstilo 
direito; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. ....................................................................................... 93 

Figuras 152–157. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 152–153. Austrodrapetis zelandicus 
(Rogers) comb. nov.; 152. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 153. Epândrio, cerco e hipândrio, vista 
lateral esquerda; 154–155. Austrodrapetis coxalis Smith; 154. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 155. 
Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 156–157. Austrodrapetis fuscipennis (Plant & Didham) 
comb. nov.; 156. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 157. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela 
epandrial esquerda; hip: hipândrio; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. Figuras 156–157 modificadas 
de Plant & Didham (2006), gentilmente cedida por Adrian Plant. .................................................................. 95 

Figuras 158–162. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 158–159. Austrodrapetis sp. 2 comb. 
nov.; 158. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 159. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 
160. Baeodromia pleuritica (Melander), epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 161–162. Stilpon 
graminum (Fallén); 161. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 162. Epândrio, cerco e hipândrio, vista 
lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; hip: 
hipândrio; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. .................................................................................. 96 

Figuras 163–165. Abdomes femininos (Diptera: Hybotidae). 163. Symballophthalmus masoni Chillcott, vista 
lateral; 164. Chersodromia arenaria (Haliday), vista lateral. 165. Platypalpuis apterus Freitas-Silva & Ale-
Rocha, vista ventral. Abreviaturas: cerc: cerco; epiprct: epiprocto; estn 8, estn 9: esternitos abdominais; 
hiprct: hipoprocto; tg 8: tergito abdominal. Escalas: 0,1 mm. Figura 165 modificada de Freitas-Silva e Ale-
Rocha (2013). .................................................................................................................................................. 98 

 



xvi 

 

Árvore 1. Consenso estrito das topologias das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca 
heurística com pesagem implícita (4 ≥ k ≥ 8) (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). À direita são indicadas 
as tribos. Os números sobre os ramos indicam o índice de decaimento para cada ramo; ramos sem número 
indicam ausência de suporte pelo índice de decaimento. Os nomes em parênteses à direita dos terminais 
indicam localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. As cores são utilizadas para 
facilitar a visualização dos limites genéricos propostos no presente estudo. ................................................. 101 

Árvore 2. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90). Porção que mostra as relações de parentesco 
entre o grupo externo e as tribos de Tachydromiinae (Diptera: Hybotidae). A distribuição dos caracteres 
sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e por marcas brancas estados homoplásticos. 
Os números acima de cada marca fazem referência ao número do caráter e abaixo dela seu respectivo estado.
 ....................................................................................................................................................................... 103 

Árvore 3. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8 L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo A da Árvore 2. Porção 
que mostra as relações de parentesco entre os gêneros de Tachydromiini (Diptera: Hybotidae: 
Tachydromiinae). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente 
derivados, e por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência 
ao número do caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais 
indicam localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas............................................ 105 

Árvore 4. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo B da Árvore 2. Porção 
que mostra as relações de parentesco entre os gêneros mais plesiomórficos de Drapetini (Diptera: Hybotidae: 
Tachydromiinae). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente 
derivados, e por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência 
ao número do caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais 
indicam localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas............................................ 112 

Árvore 5. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo C das Árvores 2 e 4. 
Porção que mostra as relações de parentesco no clado Elaphropeza+ (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae: 
Drapetini). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e 
por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao número do 
caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. ........................................................ 115 

Árvore 6. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo D das Árvores 2 e 4. 
Porção que mostra as relações de parentesco no clado Chersodromia+ (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae: 
Drapetini). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e 
por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao número do 
caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. ........................................................ 120 



xvii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

Análise cladística: 
 

ACCTRAN: otimização por transformação 
acelerada (Accelerated Transformation) 

CR: índice de consistência reescalonado 
DELTRAN: otimização por transformação 

atrasada (Delayed Transformation) 
IC: índice de consistência 
idec: índice de decaimento (Bremer) 
IR: Índice de retenção 

k: índice de concavidade (pesagem implícita) 
L: comprimento (número de mudanças de 

estado) da árvore 
NDE: Nexus Data Editor (software) 
TBR: algoritmo de corte e reconeção das 

subárvores (Tree bisection reconnection) 
TNT: Tree Analysis Using New Technology 

(software)
 
 

Morfologia: 
 

A1: primeira veia anal 
acr: acrosticais 
alarg asa: alargamento da asa 
an: ânus 
anepst: anepisterno 
ap CuA1: secção apical da CuA1 
ap ej: apódema ejaculatório 
ap gon: apódema gonocoxal 
ap v: apódema ventral 
b hip: braço hipandrial 
bacil: esclerito baciliforme 
bm: célula basal medial 
bm-cu: veia basal medial-cubital 
br: célula basal-radial 
c clip: crista clipeal 
c d prepst: cerda dorsal pré-episternal 
c oc: cerdas ocelares 
c sctl: cerdas escutelares 
c v ped: cerda ventral pedicelar 
c v prepst: cerda ventral pré-episternal 
cerc: cercos 
CuA1, CuA2: primeira e segunda veias do ramo 

anterior da veia Cubital 
d sal: ducto salivar 
dc: dorsocentrais 
div lat dors: divisão látero-dorsal da lamela 

epandrial esquerda 
dm: célula discal medial 
dm-cu: veia discal medial-cubital 

ent: entalhe dorsal 
ep dir: lamella epandrial direita 
ep esq: lamella epandrial esquerda 
esp R1: espessamento da R1 
esp tb: espinho tibial 
est: estilo 
est 8, est 9, est 10: esternitos abdominais 
fr: fronte; 
gn: gena 
h: veia humeral 
hip: hipândrio 
hipop: hipoprocto 
hpf: hipofaringe 
lab: labro 
l pprn: lóbulo pós-pronotal 
M: primeiro ramo da veia Medial 
M1, M2: primeiro e segundo ramos da veia 

Medial 
p p cox: ponte pré-coxal 
palp: palpo 
pgon: pós-gonito 
plpf: palpífero 
pped: pós-pedicelo 
prf: paráfise 
prim R1: primeira secção da R1 
proj ep: projeção epandrial (não surstilar) 
proj pped: projeção pós-pedicelar 
ptrach: pseudotraquéias 
pv fm: cerdas femurais pósteroventrais 
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R1, R2+3 e R4+5: combinações entre o primeiro, 
segundo, terceiro, quarto e quinto ramos da 
veia Radial 

r-m: veia radial-medial 
Rs: setor radial 
sctl: escutelo 
sec prox R4+5: secção proximal da R4+5 

seg R1: segunda secção da R1 
stp: estipes 
sub ep: esclerito subepandrial 
sur dir: surstilo direito 
sur esq: surstilo esquerdo 
ter R1: terceira secção da R1 
tg 2, tg 3, tg 4, tg 5, tg 8: tergitos abdominais
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i.e.: isto é (id est) 
part.: em parte (partim) 

ref.: referência 

sic: assim, deste modo (sic erat scriptum) 

s. l.: em sentido amplo (sensu lato) 

s. s.: em sentido estrito (sensu stricto) 

subgen.: subgênero
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Dançando entre as moscas: a sistemática dos Empidoidea 

Os dípteros Empidoidea compõem aproximadamente 13 mil espécies alocadas em 

nove famílias e quase 500 gêneros (Pape, Blagoderov e Mostovski, 2011). Utilizando o nome 

Orthogenya, Brauer (1883) apontou a existência do grupo formado por Empididae sensu lato 

e Dolichopodidae como proximamente relacionados, e apesar de diversos autores proporem 

vários nomes ao longo dos anos, foi Hendel (1928) o primeiro a utilizar o nome Empidoidea 

para se referir ao grupo. Por meio da redefinição por Chvála (1981; 1983) a superfamília tem 

sido reconhecida como monofilética tanto com bases morfológicas (e.g. Sinclair, 1992; 

Cumming et al., 1995; Sinclair e Cumming, 2006) quanto moleculares (e.g. Collins e 

Wiegmann, 2002; Moulton e Wiegmann, 2004). O grupo tem como sinapomorfia a mandíbula 

da larva em último instar com quatro a seis estruturas componentes, enquanto os adultos 

apresentam os seguintes caracteres homoplásticos: escleritos dorsal e ventral do metepisterno 

bem separados, pente de cerdas ântero-apical na tíbia anterior presente, tíbia posterior com 

pente póstero-apical, segunda veia Cubital Anterior (CuA2) recurvada, álula reduzida, 

espermateca única e apódema ejaculatório em alavanca (Sinclair e Cumming, 2006). 

A origem dos Empidoidea remonta há aproximadamente 150 milhões de anos, durante 

o período de transição entre Jurássico e Cretáceo (Wiegmann et al., 2003; Grimaldi e Engel, 

2005), embora haja fósseis com venação similar datados do Jurássico Superior 

(aproximadamente 155 milhões de anos). O grupo é razoavelmente documentado do 

Mesozóico (Cretáceo) e Cenozóico (principalmente Eoceno e Oligoceno) com mais de 60 

fósseis catalogados, sendo um dos grupos mais bem documentados para os períodos 

(Grimaldi e Engel, 2005; Solórzano Kraemer et al., 2005). 

Tradicionalmente, os Empidoidea foram divididos em duas famílias, Empididae s.l. 

(com um número variável de subfamílias incluídas) e Dolichopodidae (Cumming e Sinclair, 

2009). Durante os últimos 30 anos as propostas acerca das relações internas e classificação 

das moscas empidóideas foram instáveis e, apesar de vários estudos concordarem com o 

monofiletismo da superfamília, os relacionamentos entre as famílias, sua composição ou a 

posição de algumas famílias (e.g. Atelestidae e Brachystomatidae) ou subfamílias (e.g. 

Oreogetoninae sensu Chvála, 1976, uma coleção parafilética de gêneros, e Microphorinae, 

alocado em Ocydromiinae ou Dolichopodidae) foram discutidas (Wiegmann et al., 1993; 

Cumming et al., 1995; Collins e Wiegmann, 2002; Sinclair e Cuming, 2006). Chvála (1983), 

em monografia que trouxe diversos novos caracteres à discussão, dividiu a superfamília em 
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diversas famílias. Entretanto, os limites dessas famílias e suas relações internas continuaram 

sendo debatidas e por vezes foram corroboradas (e.g. Wiegmann et al., 1993) e em outras 

criticadas (cf. Griffiths, 1983; Woodley, 1989; Cumming, 1989; Cummint et al., 1995). 

Os membros da “antiga Empididae” (Empidoidea exceto Dolichopodidae) conhecidos 

em inglês como “dance flies”, ou moscas dançarinas, em referência ao comportamento 

gregário de corte aérea observado em alguns empidóideos, particularmente os classificados 

em Empididae sensu strictu (em especial Empidinae—Cumming, 1994; Marshall, 2012). O 

comportamento elaborado envolve o voo em movimentos repetitivos para frente e para trás, 

em geral pelo macho que frequentemente carrega uma presa ou “presente nupcial” a ser 

oferecida para a fêmea. Assim que a fêmea escolhe um macho, ambos começam a copular e 

se transferem para o substrato, enquanto o macho prossegue a cópula e a fêmea se alimenta da 

presa (Downes, 1969; Chvála, 1976; Cumming, 1994). Tais comportamentos são 

hipotetizados por selecionar algumas modificações morfológicas interessantes como o 

aumento no comprimento das cerdas nas pernas e da largura das asas de alguns Rhamphomyia 

Meigen, 1822, assim como o oferecimento de presentes nupciais podem estar relacionados à 

perda da capacidade de caça das fêmeas, sendo que alguns casos os presentes nupciais 

constituem a única fonte de proteína das fêmeas (Cumming, 1994).  

Entretanto, em diversos grupos como Atelestidae, Empididae (Hemerodromiinae) e 

Hybotidae (Hybotinae e Tachydromiinae), os procedimentos de predação e cópula foram 

completamente transferidos para superfícies sólidas sem comportamento gregário. Também 

são registrados estados intermediários entre o comportamento gregário e sua ausência (e.g. 

espécies de Ocydromia Meigen, 1920, que possuem comportamento gregário aéreo, mas não 

há alimentação paralela à cópula—ref. Chvála, 1976). 

Sinclair e Cumming (2006) reconheceram cinco famílias em Empidoidea (i.e. 

Empididae s.s., Atelestidae, Hybotidae, Brachystomatidae e Dolichopodidae) enquanto 

Homalocnemis Philippi, 1865, Oreogeton Schiner, 1860 e grupo Iteaphila (incluindo 

Anthepiscopus Becker, 1891 e Iteaphila Zetterstedt, 1838) foram tiveram o posicionamento 

incerto. Neste contexto, assumiram Atelestidae como grupo-irmão de Hybotidae, relação 

proposta anteriormente por Hennig (1971) e Chvála (1981), com base nos seguintes caracteres 

homoplásticos: escapo sem cerdas, Costa terminando próximo à primeira veia Medial, veia 

Subcostal incompleta, veia Radial (R4+5) não ramificada e apódema ejaculatório na forma de 

bastão, contínuo com o falo (Sinclair e Cumming, 2006). 

Entretanto, Yang et al. (2007) não consideraram a classificação proposta por Sinclair e 

Cumming (2006), e utilizaram o clado Empididae s.l. (incluindo Microphorinae e 
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Parathalassiinae) + Dolichopodidae, reconhecendo 15 subfamílias incluídas em Empididae 

s.l., agrupados de acordo com as seguintes sinapomorfias: cabeça pequena, mais estreita que o 

tórax e subesférica com o occipício bem desenvolvido, olhos com incisão angular interna 

[sic.] próximo à antena, tórax com corcova e hipândrio bem desenvolvido como uma estrutura 

separada. Sinclair et al. (2008) criticaram fortemente a proposta. Os autores apontaram as 

sinapomorfias relativas à forma da cabeça como ambíguas, presentes em muitas outras 

linhagens de moscas, e outras excessivamente ingênuas (e.g. probóscide longa e estreita com 

labelo pequeno, célula cup curta) ou erroneamente interpretadas (e.g. assimetria da genitália 

dos Hybotidae, distinta daquela observada em Microphorinae e Parathalassiinae, e que não 

deveria ser considerada uma sinapomorfia unindo estes táxons). 

 

1.2. A família dos Hybotidae: quem são os parentes mais próximos aos Tachydromiinae? 

As moscas da família são cosmopolitas (ausentes na Antártida) e compreendem 

aproximadamente 2000 espécies distribuídas em 68 gêneros (Cumming, 2006; Sinclair e 

Cumming, 2006; Yang et al., 2007). São primariamente predadoras, embora algumas espécies 

visitem flores para obter néctar ou pólen (i.e. Anthalia Zetterstedt, 1838—cf. Downes e Smith, 

1969; Grimaldi, 1999). Possuem coloração variada, porém nunca metálicas, com tamanho de 

pequeno a médio (1,0–7,5 mm), geralmente com modificações morfológicas nas pernas 

adaptadas ao hábito predador. A família foi amplamente estudada na região Paleártica e pouco 

estudada nas regiões Afrotropical e Neotropical, onde a quantidade de espécies descritas está 

longe de refletir a verdadeira diversidade do grupo. 

Diversos autores apontaram a existência de um grupo natural dentro de Empididae 

sensu lato formado por Ocydromiinae, Tachydromiinae e Hybotinae (e.g. Bährmann, 1960; 

Krystoph, 1961; Kovalev, 1969; Hennig, 1970; Chvála, 1981). Tuomikoski (1966) listou 

detalhadamente diversas sinapomorfias que as reuniria um grupo monofilético—o grupo de 

subfamílias Ocydromiinae. O autor ainda indicou que Microphorus e Parathalassius 

poderiam não pertencer a Ocydromiinae devido à ausência do palpífero e da glândula tibial, 

além de sugerir que Ocydromiinae seria parafilético. 

Chvála (1983) dividiu Empididae sensu lato em quatro famílias, Empididae sensu 

strictu, Atelestidae, Microphoridae e Hybotidae, a última eregida em acordo aos 

apontamentos de Tuomikosky (1966), incluindo Hybotinae, Ocydromiinae (Microphor 

Macquart, 1828 sendo transferido para Microphoridae) e Tachydromiinae. O autor definiu a 

família baseado em diversos caracteres das partes bucais, asa e genitália do macho. 
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Inicialmente, diversos autores criticaram a classificação de Chvála como enviesada 

pelo foco sobre os táxons Holoárticos e a consequente ausência de caracteres supostamente 

importantes, presentes nos táxons setentrionais (e.g. Griffiths, 1983; Cumming, 1989; 

Woodley, 1989). Contudo, estudos posteriores com bases morfológicas (Chvála, 1983; 

Wiegmann et al., 1993; Cumming et al., 1995; Sinclair e Cumming, 2006) e moleculares 

(Collin e Wiegmann, 2002; Moulton e Wiegmann, 2004, 2007) corroboraram sua hipótese e o 

monofiletismo de Hybotidae. 

Sinclair e Cumming (2006) redefiniram a família baseados em análise cladística dos 

caracteres morfológicos e redistribuíram os gêneros em cinco subfamílias: Hybotinae, 

Ocydromiinae, Oedaleinae, Tachydromiinae e Trichininae. Hybotidae foi hipotetizada como 

monofilética com base nos seguintes caracteres sinapomórficos: 1) presença do palpífero, 2) 

presença da glândula tibial e 3) terminália do macho rotacionada para direita 45–90°. 

Adicionalmente, a antena com o mecanorreceptor apical em forma de cerda, ausência da 

lacínia, apófise metasternal em bastão, apódema gonocoxal restrito à margem anterior do 

hipândrio e o ápice do falo com cobertura em capuz também suportam o grupo. 

Os mesmos autores alcançaram resultados inconclusivos no que tange às relações 

internas de Hybotidae, aludindo à necessidade de esclarecimentos quanto ao monofiletismo de 

Trichininae. Entretanto, em um dos cladogramas mais parcimoniosos apresentados, 

Oedaleinae foi hipotetizada como grupo-irmão de Tachydromiinae com base na fusão do pós-

gonito direito ao hipândrio, e Hybotinae como grupo irmão de Oedaleinae+Tachydromiinae 

baseado na presença de um apódema ventral e dos pós-gonitos, enquanto Ocydromiinae seria 

grupo irmão a estas três subfamílias. 

São diversos os registros sobre espécies extintas que teriam originado a linhagem dos 

Hybotidae, que aumentam a compreensão sobre a diferenciação do grupo. Trichinites 

cretaceous Hennig, 1970, datado do Cretáceo Inferior (há aproximadamente 125 milhões de 

anos), foi associada à linhagem que originou os Hybotidae (Atelestidae+Hybotidae) por 

Hennig (1970) devido à veia Costal abreviada pouco além do encontro com a veia M1, veia Sc 

incompleta e R4+5 não ramificada. Adicionalmente, a forma e comprimento da célula cup são 

semelhantes à observada nos gêneros basais de Atelestidae, assim como em Pseudoacarterus 

Waters, 1989, o fóssil mais antigo conhecido associado aos Hybotidae, levantando discussões 

sobre a forma plesiomórfica da célula cup em Empidoidea (Grimaldi e Cumming, 1999). 

A interpretação equivocada de Chvála (1983) sobre a posição ancestral de Trichinites 

em Empidoidea foi fortemente influenciada pela hipótese por ele defendida na qual 

Atelestidae seria grupo irmão de Cyclorrhapha. Por sua vez, a interpretação inicial de Hennig 
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(1970) na qual Atelestidae é considerada irmã de Hybotidae foi reforçada pelos resultados de 

Sinclair e Cumming (2006) sobre as relações cladísticas de Hybotidae. Adicionalmente, a 

ausência da glândula tibial e a álula levemente desenvolvida em Trichinites Hennig, 1970 

gerou questionamentos se o grupo representaria uma linhagem ancestral divergente dos atuais 

Atelestidae ou dos Hybotidae (neste caso, ainda sem a glândula tibial), ou a linhagem comum 

entre as duas famílias. Entretanto, Hennig (1970) apontou que o fóssil é inconclusivo quanto a 

diversas sinapomorfias de Hybotidae por não serem reconhecíveis nos fósseis e pelo fóssil ser 

uma fêmea. 

Pseudoacarterus orapaensis Waters, 1989 é considerado o fóssil mais antigo 

pertencente aos Hybotidae, datado do Cretáceo Superior (há aproximadamente 90 milhões de 

anos). A espécie é conhecida de um exemplar fossilizado por compressão em arenito onde 

somente informações da asa e alguns fragmentos das pernas estão disponíveis. Apesar de não 

ser possível a constatação da presença da glândula tibial devido ao modo de fossilização, 

Pseudoacarterus pode ser agrupado aos demais Hybotinae devido à presença do pterostigma, 

célula discal emitindo duas veias, célula cup alongada, pelo menos tão longa quanto a célula 

basal medial (bm) e fêmur posterior espessado (Waters, 1989). O autor posicionou 

Pseudoacarterus como ancestral somente de Syndyas Loew, 1857 e não de todos os 

Hybotinae devido ao fêmur espessado e veia M pouco distinta entre as células basais. No 

entanto, em Syndyas o setor radial é curto, formando ângulo reto com R1, e a célula cup é 

distintamente mais longa que a célula bm, alongada. É possível de Pseudoacarterus seja mais 

proximamente relacionado à Acarterus Loew, 1858, considerado um dos gêneros mais 

plesiomórficos da subfamília, ou mesmo congenéricos em um conceito mais amplo do último 

devido ao setor radial longo, fêmur posterior espessado e célula cup tão longa quanto a célula 

bm (Sinclair, 1996; Ale-Rocha, 1998). 

 

1.3. Correndo com os Tachydromiinae 

Grootaert e Shamshev (2012) cunharam, muito apropriadamente, o termo “fast-

running flies”, ou moscas que correm rapidamente, referindo-se às moscas taquidromiíneas. 

De fato, estas moscas predadoras, usualmente pequenas e compactas, são frequentemente 

observadas correndo nas superfícies de folhas, troncos, pedras ou solos arenosos na busca por 

presas ou pares para cópula, relutando em alçar voos mais longos e frequentemente 

retornando ao local mesmo sendo incomodadas (Marshall, 2012). 

A subfamília ocorre em todas as regiões biogeográficas exceto na Antártica (Yang et 

al., 2007). São 27 gêneros que abrangem pouco mais de 1200 espécies (Cumming, 2006; 



6 

 

Yang et al., 2007). Morfologicamente, os Tachydromiinae são caracterizados pela perda 

apomórfica da veia M2 e consequentemente da célula discal, mas as espécies da subfamília 

também não possuem pterostigma ou pseudotraquéias no labelo, assim como apresentam 

modificações secundárias no plano geral da genitália do macho de Hybotidae (Sinclair e 

Cumming, 2006). Atualmente, a classificação aceita para Tachydromiinae é a divisão em três 

tribos: Symballophthalmini, monogenérico (Symballophthalmus Becker, 1889), 

Tachydromiini com sete gêneros (Ariasella Gil Collado, 1923 Dysaletria Loew, 1864, 

Pieltainia Arias, 1919, Platypalpus Macquart, 1828. Tachydromia Meigen, 1803, Tachyempis 

Melander, 1928 e Tachypeza Meigen, 1830) e Drapetini com 19 gêneros (Allodromia Smith, 

1962, Atodrapetis Plant, 1998, Austrodrapetis Smith, 1964, Austrodromia Collin, 1933, 

Baeodromia Cumming, 2006, Chaetodromia Chillcott, 1983, Chersodromia Walker, 1851, 

Crossopalpus Bigot, 1857, Dusmetina Gil Collado, 1930, Drapetis Meigen, 1822, 

Elaphropeza Macquart, 1828, Isodrapetis Collin, 1928, Megagrapha Melander, 1928, 

Micrempis Melander, 1928, Nanodromia Grootaert, 1994, Ngaheremyia Plant & Didham, 

2006, Pontodromia Grootaert, 1994, Sinodrapetis Yang, Gaimari e Grootaert, 2004, e Stilpon 

Loew, 1859) (Sinclair e Cumming, 2006). 

Em Tachydromiinae, o ritual de corte e cópula ocorre inteiramente em superfícies 

como folhas, pedras, troncos, solo, etc., sem comportamento gregário aéreo ou oferecimento 

de presas como em outros Empidoidea. Aliás, os taquidromiíneos são exclusivamente 

predadores em ambos os sexos, e em geral predam no solo (Chvála, 1976). O autor destacou 

que espécies de Drapetis e Crossopalpus, assim como algumas espécies de 

Symballophthalmus e Platypalpus, que foram observadas sobrevoando a vegetação, teriam 

melhor capacidade de voo que os demais Tachydromiinae, que se deslocam primariamente 

correndo. 

As larvas dos Tachydromiinae são pouco conhecidas. Apesar da reprodução ser no 

geral bissexuada, há espécies presumidas de serem completamente partenogenéticas [e.g. 

Platypalpus major (Zetterstedt, 1842)—ref. Chvála, 1975b, 1989] ou “parcialmente” 

partenogenéticas, onde somente em parte da sua distribuição os machos não são coletados e 

suspeita-se que nestes locais as espécies possam exibir partenogênese [e.g. P. candicans 

(Fallén, 1815), P. cursitans (Fabricius, 1775) e P. ecalceatus (Zetterstedt, 1838)—ref. Chvála 

(1975b, 1989); Frey (1943), Tuomikoski (1935)]. Cumming e Cooper (1993) corroboraram a 

ocorrência da partenogênese em P. holosericus Melander, 1924 por meio de larvas obtidas em 

laboratório a partir de ovos maduros destacados dos ovidutos, prevenidos de fecundação. 

Presume-se que todas as larvas sejam predadoras, alimentando-se de pequenos organismos 
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habitando no solo ou serrapilheira e não se alimentem de fungos ou microrganismos 

(Cumming e Cooper, 1993). 

Os grupos ecológicos dentro da subfamília parecem sobrepor à classificação 

taxonômica: normalmente, as espécies do mesmo gênero possuem hábitos e ocupam 

ambientes semelhantes. Por exemplo, espécies de Tachypeza e Tachydromia, gêneros 

morfologicamente semelhantes, são frequentemente encontradas sobre troncos, subindo e 

descendo em busca de presas, evitam a face do tronco onde incide a luz solar direta e 

raramente voam, mesmo quando incomodadas (Kovalev, 1966). Diversas espécies de Stilpon, 

Chersodromia, Nanodromia e Pontodromia são tipicamente habitantes de ambientes arenosos 

costeiros como praias e mangues (Cumming e Cooper, 1992; Grootaert e Shamshev, 2012), e 

a relação próxima entre alguns desses gêneros já fora discutida por diversos autores (Chillcott 

e Teskey, 1983; Grootaert, 1994; Plant, 1997; Plant e Didham, 2006; Grootaert et al., 2007). 

Por sua vez, os Elaphropeza são frequentemente encontrados nos estratos baixos das florestas 

tropicais, correndo sobre folhas largas (observação pessoal). Shamshev e Grootaert (2007) 

relacionaram espécies de Elaphropeza com coloração amarelada a ambientes sombreados e 

espécies predominantemente pretas ou marrom-escuras aos ambientes abertos com alta 

incidência solar. Na contramão, espécies de Platypalpus ocupam diversos tipos de ambientes, 

secos ou úmidos, porém preferencialmente em regiões mais frias e em latitudes médias, sendo 

mais raros nas baixas altitudes das regiões tropicais, onde supostamente seriam excluídos por 

competição com os Elaphropeza (Grootaert e Shamshev, 2012). 

Como predadores, têm como principais presas outros dípteros diminutos. Entretanto, 

diversas ordens de insetos são de fato presas potenciais para os Tachydromiinae. Os hábitos 

alimentares dos Platypalpus foram mais profundamente investigados. Stark (1994) reuniu em 

uma extensa lista os táxons reportados na literatura como presas de Platypalpus, onde os 

dípteros “nematóceros” perfazem 94% dos casos, com destaque para os Sciaridae, 

Chironomidae e Cecidomyiidae. Foram ainda listados alguns Hemiptera (Aphididae e 

Auchennorrhyncha), Thysanoptera, Coleoptera (Chrysomelidae), Lepidoptera (Gelechiidae) e 

mesmo outros Hybotidae. O registro da predação de insetos com relevância para a agricultura 

como Diptera (Agromyzidae), Hemiptera (Aphididae) e Thysanoptera, aliado com sua 

natureza prolífica e hábito alimentar generalista, levaram alguns autores a considerar seu uso 

no controle desses insetos em culturas de cereais e casas de vegetação (Kovalev, 1966; Stark e 

Wetzel, 1987; Cumming e Cooper, 1993). 

A alta frequência dos Tachydromiinae no registro fóssil do Terciário provavelmente 

pode ser associada ao tamanho reduzido e hábito cursorial, que supostamente tornavam os 
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Tachydromiinae mais susceptíveis à captura pelas armadilhas de resinas naturais e 

fossilizados (Solórzano Kraemer et al., 2005). São conhecidas cinco espécies em três gêneros 

relacionadas aos Tachydromiinae datadas do Cretáceo, e mais de 30 espécies do Terciário. 

Cretoplatypalpus archaeus Kovalev, 1978 foi datada em 92 milhões de anos e é considerada a 

espécie fóssil mais antiga relacionada à subfamília. A presença dos olhos separados na fronte 

e célula cup desenvolvida aproxima os Cretoplatypalpus Kovalev, 1978 aos atuais 

Platypalpus, apesar do proepisterno ser livre em Cretoplatypalpus. Por sua vez, 

Archiplatypalpus cretaceus Kovalev, 1974 possui os olhos se tocando na fronte e separados 

na face, proepisterno livre, célula cup presente e lóbulo anal pouco desenvolvido, e é 

semelhante aos atuais Symballophthalmus, apesar das facetas oculares inferiores serem 

levemente mais dilatadas que as superiores, o escutelo portar somente dois pares de cerdas e a 

asa não ser alargada próximo ao ápice, contrariamente ao observado nos Symballophthalmus 

viventes. Já Mesoplatypalpus carpenteri Grimaldi e Cumming, 1999 foi relacionada pelos 

autores aos Tachydromiini devido à asa com lóbulo anal pouco desenvolvido e célula cup 

ausente; no entanto, o calo pós-humeral aparenta ser reduzido (Grimaldi e Cumming, 1999) e 

não foi relatado se o proepisterno é livre ou fusionado. Os autores discutiram ainda a 

importância do número de cerdas escutelares no plano basal de Tachydromiinae, uma vez que 

os fósseis do Cretáceo (exceto Archiplatypalpus Kovalev, 1974) possuem mais de dois pares 

de cerdas, assim como observado nos atuais Symballophthalmus, gênero irmão aos demais 

Tachydromiinae, bem como em Oedaleinae e Ocydromiinae. Grimaldi e Cumming (1999) 

concluíram que o número de cerdas escutelares posiciona os gêneros com mais de dois pares 

de cerdas escutelares como plesiomórficos aos gêneros existentes. 

Electrocyrtoma burmanica Cockerell, 1917, descrito do âmbar da Birmânia 

(provavelmente Cretáceo superior—Chvála, 1983), é conhecido apenas da descrição original 

e por três ilustrações, antena, asa e tórax. Kovalev (1978) apontou que a venação de 

Electrocyrtoma Cockerell, 1917 leva a crer que o gênero pertença aos Tachydromiinae, e que 

seja relacionado a Cretoplaptypalpus devido à estrutura da antena, forma do tórax, presença 

de diversas cerdas no escutelo e detalhes na venação. 

As características morfológicas disponíveis dos Tachydromiinae do Cretáceo acenam 

para a hipótese de que os planos gerais observados hoje já estariam presentes durante o 

Mesozóico tardio, apesar de os limites dos gêneros não estarem claros em relação às 

características atuais. A mistura dos caracteres diagnósticos dos gêneros existentes levou 

Kovalev (1978) a sugerir que os Tachydromiinae conhecidos do Cretáceo fossem mais 

relacionados entre si que aos gêneros atuais. No entanto, as informações disponíveis não 
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permitem concluir a qual linhagem os fósseis pertencem, se fazem parte do plano geral dos 

Tachydromiinae, ou se são mais relacionados aos gêneros atuais Symballophthalmus (i.e. 

Archiplatypalpus), Platypalpus (i.e. Cretoplatypalpus) ou aos demais Tachydromiini. 

Contudo, é provável que os Drapetini ainda não estivessem diferenciados. 

Mais de 30 espécies fósseis de Tachydromiinae são registradas para o Terciário, em 

especial a partir do Eoceno (aproximadamente 55 milhões de anos), a maioria deles 

relacionados aos gêneros de Drapetini existentes (Evenhuis, 1994; Petrulevicius e Martins-

Neto, 2000; Solórzano Kraemer et al., 2005). Exceto por alguns caracteres, as espécies 

concordam com as características observadas nos gêneros atuais. Tais registros apontam para 

uma grande diversificação dos Tachydromiinae durante o Paleoceno ou Eoceno recente, assim 

como acenam para o fato de que os gêneros das três tribos já estavam em grande parte 

definidos como conhecidos atualmente bem como para o surgimento dos Drapetini. Essa 

diversificação coincide com a diversificação dos Schizophora (Wiegmann et al., 2011), 

alguns deles presas dos Tachydromiinae. 

 

1.4. Histórico sobre as descrições dos nomes dos grupos da família e do gênero em 

Tachydromiinae 

O histórico dos Tachydromiinae tem início no fim do século XVIII e se confunde com 

a história dos Diptera em geral, uma vez que as primeiras espécies hoje incluídas na 

subfamília foram descritas por Linnaeus (1758). Os Tachydromiinae constantemente 

aguçaram a curiosidade dos naturalistas devido à sua abundância e hábitos, e frequentemente 

estiveram presentes nos principais grandes trabalhos iniciais sobre a classificação dos Diptera. 

O primeiro gênero descrito no que seria mais tarde considerado Tachydromiinae foi 

Sicus Latreille (1797), listado como o XIV gênero dentre os Diptera, ainda que sem qualquer 

espécie incluída. 

Meigen (1800) propôs uma nova classificação para organizar os Diptera. Nela o autor 

descreveu Coryneta, e assim como em Sicus, nenhuma espécie foi formalmente assinada, 

apesar do o autor ter afirmado que três espécies estariam ali incluídas. Na sequência, Meigen 

(1803) nomeou Tachydromia Meigen e mencionou duas espécies, Musca cursitans Fabricius, 

1775 e Musca cimicoides Fabricius, 1779, às quais estariam incluídas no gênero. Melander 

(1910) afirmou que houve um erro de identificação por parte de Meigen ao determinar como 

M. cursitans o exemplar incluído em Tachydromia, e que este foi posteriormente nomeado 

Tachydromia major Zetterstedt, 1842 (que seria transferido futuramente para Platypalpus 

Macquart). Por sua vez, M. cimicoides seria um sinônimo de Musca arrogans Linnaeus, 1761, 
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entretanto Melander relatou uma confusão de Meigen na identificação destes espécimes, uma 

vez que parte dos exemplares que ele pensara ser M. cimicoides foram mais tarde descritos 

por ele como T. connexa. Dessa forma, Meigen teve diante dele três espécies, duas não 

descritas e a terceira nomeada por Linnaeus como M. arrogans. Posteriormente, a grande dos 

nomes propostos em Meigen (1800) viriam a ser suprimidos (ICZN, 1963). 

Latreille (1806), em sua detalhada classificação acima referida, alocou Sicus na Tribus 

Prima Proboscidea, Familia Octava Empides, tendo Tachydromia como sinônimo júnior. A 

família Empides continha, além de Sicus, também Empis Linnaeus e Hybos Meigen. 

Rafinesque (1815) percebeu que Sicus estava pré-ocupado por Sicus Scopoli, 1763 

(Diptera, Conopidae), e propôs Sicodus em substituição, desta maneira mantendo a espécie-

tipo Musca cimicoides Fabricius, 1781, fixada a Sicus por Latreille (1810). Uma vez que tanto 

Sicodus quanto Tachydromia compartilhavam a mesma espécie-tipo (sendo Musca arrogans 

designada subsequentemente a Tachydromia por Curtis, 1933), e Tachydromia teria 

prioridade de data sobre Sicodus, o nome proposto por Rafinesque caiu automaticamente em 

sinonímia. 

Meigen (1822) descreveu Drapetis, incluindo Drapetis exilis Meigen, 1822, além de 

incluir 54 espécies de Tachydromia divididas em dois grupos, A e B, e criar a família 

Tachydromiae (XI Familie) para agrupar os gêneros de moscas com pernas raptoriais, que 

adicionalmente aos dois gêneros supracitados, incluía ainda Hemerodromia Meigen, 

atualmente classificado em Empididae (Hemerodromiinae). Curioso perceber que Meigen 

(1822, p. 68), ao referir-se à Tachydromia, comentou: “Latreille chama esse gênero Sicus; 

entretanto o nome Tachydromia é mais velho e, portanto, deve prevalecer”, claramente 

apontando a condição sênior de Tachydromia. Todavia, é provável que Meigen tenha 

acessado somente os trabalhos mais conhecido de Latreille (1806–1809), e tenha 

negligenciado o menos conhecido de 1797, uma vez que é possível constatar a ausência desta 

referência dentre as bibliografias utilizadas em Meigen (1803), onde Tachydromia foi 

descrito. 

Conforme apontado, Meigen (1822) separou as espécies de Tachydromia em dois 

grupos. Os grupos eram distinguidos basicamente quanto à forma da antena, palpo e pernas. O 

grupo A incluía T. arrogans entre as espécies enquanto o grupo B, T. cursitans, ambas as 

espécies acrescidas ao gênero por Meigen (1803). Adicionalmente, para fins de determinação 

da prioridade na autoria do nome Tachydromiinae, este trabalho é considerado o mais antigo 

(ver comentário nos resultados sob a seção “Resumo da classificação genérica da subfamília 

baseada na hipótese cladística suportada por caracteres morfológicos”). 
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As primeiras contribuições de Macquart para os nomes do grupo do gênero de 

Tachydromiinae foram feitas em 1828 [1927] ao descrever Elaphropeza e Platypalpus, ambos 

incluídos em Empides sensu Latreille (1809). O autor separou Elaphropeza de Drapetis com 

base na forma da antena, enquanto Platypalpus foi distinguido de Tachydromia baseado na 

forma das coxas anteriores e médias. 

Ao criar Platypalpus, Macquart separou os dois grupos criados por Meigen (1822), 

sendo que manteve o nome Tachydromia para as espécies do grupo A, enquanto Platypalpus 

recebeu as espécies do grupo B. Alguns anos mais tarde, Meigen (1830), talvez 

desconhecendo a mudança nomenclatural feita por Macquart, manteve o nome Tachydromia 

para o grupo B e criou Tachypeza Meigen para receber as espécies do grupo A. 

Posteriormente, Meigen (1930) se recusaria a utilizar o nome proposto por Macquart, segundo 

Melander (1910) devido a Meigen acreditar que suas ideias eram melhores. Meigen descreveu 

Tachydromia celeripes Meigen, 1830, baseado em diversos exemplares recebidos de Wilhelm 

Von Winthem e por ele nomeados Agatachys flavipes em seu manuscrito. Uma vez que o 

nome do grupo do gênero foi publicado pela primeira vez como sinônimo de T. celeripes, este 

não é legítimo na nomenclatura zoológica, sendo que só seria resgatado por Coquillett (1910) 

como sinônimo sênior de Stilpon e viria a ser suprimido (ICZN, 1997). 

Zetterstedt (1838) apontou que havia considerado as espécies nomeadas por 

Tachypeza por Meigen como Cormodromia Zetterstedt em sua própria coleção, e que seus 

colegas haviam considerado o mesmo. No entanto, ele aceitou o nome estabelecido por 

Meigen na série Insecta Lapponica, sendo que Cormodromia seria considerado futuramente 

um nome de manuscrito de Zetterstedt. 

Com base em uma suposta homonímia com Drapetes Dejean, 1821 (Coleoptera: 

Elateridae, Lamellicornia sensu Gistel), Gistel (1848) sugeriu dois nomes distintos em 

substituição a Drapetis ao longo do mesmo trabalho, Caecula e Arbicola. Ambos os nomes 

novos propostos por Gistel apoiavam-se sobre a mesma espécie-tipo, Drapetis exilis Meigen, 

1822, uma vez que os dois substituiriam Drapetis. Já por este motivo Arbicola e Caecula 

foram considerados sinônimos objetivos de Drapetis. Adicionalmente, a proposta seria 

injustificada já que a homonímia não existira de fato. 

Apoiado em outra suposta homonímia com Tachydromus Daudin, 1802 (Reptilia), 

Gistel propôs Danistes em substituição a Tachydromia. Tachydromus é uma emenda inválida 

a Takydromus Daudin, 1802, por sua vez pré-ocupado por Tachydromus Illiger, 1811 (Aves), 

como esclareceu Sabrosky (1999). Uma vez que a homonímia não foi confirmada, a emenda 
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de Danistes foi considerada inválida e o nome acatado como sinônimo objetivo de 

Tachydromia. 

Walker (1849a) separou os Tachydromia em dois grupos, sendo que o grupo II 

envolvia as espécies Tachydromia arenaria Haliday, 1833 (com Tachypeza brevipennis 

Zetterstedt, 1838 em possível sinonímia) e Tachydromia graminum Fallén, 1815. Mais tarde, 

Walker (1849b) notou, na seção “Errata e Addenda”, que o grupo II citado por Walker 

(1949a) na verdade constituiria um gênero distinto, Chersodromia, aparentemente 

mencionado em manuscrito por Haliday. Entretanto, somente em Walker (1851) o autor 

forneceu uma diagnose detalhada de Chersodromia e assinou ao gênero cinco espécies (sendo 

duas apontadas do manuscrito de Haliday), dentre as quais somente Chersodromia arenaria 

(e C. brevipennis novamente como sinônimo júnior) havia sido citada por Walker (1849b). 

Posteriormente Rondani (1856) escolheu Tachipeza [sic] brevipennis como espécie tipo do 

gênero, por sua vez sinonimizada subsequentemente em Tachydromia arenaria. Rondani 

(1856) descreveu também Phoroxypha abrigando Tachidromia [sic] longicornis Meigen, 

1922, que futuramente seria transferido para Platypalpus e seria, então, um sinônimo júnior 

deste. 

Bigot (1857) reclassificou os Empidae, dividindo-os em três grupos com base na 

orientação da probóscidae e na presença e forma da célula cup. Dentro de Empidae, o autor 

criou Crossopalpus Bigot, diferenciado pela probóscidae curta, ausência da célula cup e coxas 

anterior e posterior engrossadas, para incluir uma única espécie: Platypalpus ambiguus 

Macquart, 1828. Entretanto, vale citar que Bigot não mencionou a presença da gena bastante 

desenvolvida em Crossopalpus, uma das características mais distintivas do gênero 

atualmente. 

Loew (1859) dividiu Drapetis em dois subgêneros, Drapetis e Stilpon, com base na 

forma do pós-pedicelo e posição do estilo antenal, justificando a classificação subgenérica 

pela baixa riqueza específica, segundo ele muito baixa para suportar um gênero distinto. 

Stilpon, então caracterizado pelo pós-pedicelo com ápice da mesma largura da base e estilo 

apical inserido dorsalmente, foi eregido para agrupar duas espécies, Tachydromia gramina 

Fallén, 1815 e Drapetis lunatus Walker, 1851. Stilpon seria considerado um gênero distinto 

de Drapetis aparentemente pelo próprio Loew (1864a). Meio século mais tarde, Coquillett 

(1910) trataria Stilpon e Agatachys como sinônimos subjetivos, uma vez que Tachydromia 

celeripes, espécie-tipo de Agatachys, e Tachydromia gramina, espécie-tipo de Stilpon, seriam 

sinônimas. No entanto, o nome Agatachys cairia em desuso desde a citação por Coquillett, 

enquanto Stilpon permaneceu amplamente utilizado e aceito. Assim, o ICZN decidiu por 
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suprimir o uso de Agatachys e aceitar Stilpon como o nome válido (ICZN, 1997—Opinião 

1881). 

Schiner (1862) estabeleceu pela primeira vez Empididae s.l. incluindo os gêneros 

descritos em Empididae, Tachydromiidae e Hybotidae, e dividindo a família 

subsequentemente em subfamílias. Assim, o autor forneceu a primeira diagnose para 

Tachydromiinae, e esta foi a primeira utilização do nome com raiz em Tachydromia no 

sentido de subfamília. Desde então o táxon foi considerado bem delineado e característico, 

sendo que não houve casos de gêneros próximos tolerados nesta subfamília (Kovalev, 1969). 

Phoneustica Loew foi criado em Loew (1863) para abrigar a Phoneustica bimaculata 

Loew, 1863, distinguindo esse gênero de Tachydromia pela antena com estilo subdorsal, 

ápice da segunda veia (=R2+3) abruptamente recurvado e o fêmur anterior pouco engrossado. 

Loew (1864a) rejeitou a divisão de Macquart, posicionando-se de maneira semelhante 

à Meigen ao aceitar o nome Tachydromia para o grupo B, mais diverso, agrupando as 

espécies relacionadas à T. cursitans (Platypalpus sensu Macquart, 1828). Entretanto, contrário 

a Meigen (1830), que assumiu as espécies do grupo A relacionadas à T. arrogans como 

Tachista, Loew subdividiu-o em Dysaletria, Phoneustica, Tachista e Tachypeza. 

De um lado as classificações de Meigen (1822) e Loew (1863), de outro Macquart 

(1828), permaneceram durante um longo tempo em disputa, principalmente entre os 

naturalistas europeus. Seguiriam os primeiros, rejeitando a validade de Platypalpus, por 

exemplo, Zetterstedt (1840), Becker (1902), Bezzi (1904, 1909) e Lundbeck (1910). Por sua 

vez, Westwood (1840a), Blanchard (1840), Walker (1851), Schiner (1962), Philippi (1865), 

Coquillett (1895, 1903, 1910, etc.) e Melander (1902, 1910, 1928, etc.), entre outros, 

continuariam utilizando a divisão dos antigos Tachydromia em dois gêneros. Já Bigot (1857) 

e Kertész (1909) adotaram uma classificação mista entre os dois sistemas, utilizando 

Platypalpus (Coryneta em Kertész, 1909), Dysaletria, Tachypeza, Phoneustica, Tachydromia 

e Tachista. 

Becker (1889) descreveu Macroptera Becker para abrigar uma espécie, Macroptera 

pictipes Becker, 1889, reconhecido principalmente pela presença da célula cup e formato da 

asa. No mesmo volume, entre as Erratas, Becker reconheceu que o nome estava pré-ocupado 

por Macroptera Lioy, 1863 (Diptera: Pediciidae) e propôs em substituição 

Symballophthalmus Becker, nome válido utilizado desde então. 

O século XX seria tão produtivo na descrição de gêneros novos quanto fora o século 

anterior, embora a porcentagem de nomes válidos ainda hoje seja levemente maior. Apesar 

disso, os 18 anos iniciais deste século seriam marcados pela descrição de diversos gêneros 
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monotípicos, assim como diversos gêneros que seriam no futuro considerados sinônimos 

juniores. 

Coloboneura Melander foi delineado monotípico em 1902, com Coloboneura 

inusitata Melander, 1902 descrita com base em dois machos. Ainda no mesmo ano, Becker 

descreveu Halsanalotes Becker, também monotípico contendo Halsanalotes amaurus Becker, 

1902. Ao contrário de Melander, que não justificou a criação ou comparou Coloboneura com 

os demais gêneros conhecidos de Tachydromiinae, Becker apontou que Halsanalotes se 

diferenciaria dos outros gêneros de Tachydromiinae e compartilharia com Stilpon o terceiro 

segmento antenal (pós-pedicelo) com estilo dorsal, e se diferenciaria deste, entre outros, pelo 

segundo segmento antenal (escapo) não alongado e as células basais igualmente longas. 

Bezzi (1904) criou Ctenodrapetis Bezzi como subgênero de Drapetis, distinto do 

último com base no corpo mais estreito, Abdome tão longo quanto o tórax e asa longa com a 

margem anterior portando cerdas longas. 

Por sua vez, Melander (1906) descreveu Thinodromia Melander monotípico. Assim 

como Thinodromia, também Chersodromia, Coloboneura e Halsanalotes continuariam a ser 

reconhecidos por Melander ao longo dos seus vários estudos sobre os Empididae neotropicais, 

inclusive em sua monografia publicada em 1928, assim como fariam Bezzi, Coquillett e 

Kertész em diversos estudos. Os quatro gêneros foram suportados distintos por estes autores 

com base na posição do estilo antenal, altura da gena, quetotaxia e comprimento e largura da 

asa, caracteres que se mostraram bastantes variáveis assim que o conhecimento sobre eles foi 

ampliado. Dessa forma, Collin (1950) sinonimizaria os quatro gêneros supracitados sob o 

nome mais antigo, Chersodromia. 

Cleptodromia Corti foi descrito em 1907 como subgênero de Tachydromia, que seria 

sinonimizado em Platypalpus; em 1909, Tetraneurella Dahl foi descrito para abrigar 

Tetraneurella beckeri Dahl, 1909, posteriormente reconhecido como sinônimo júnior de 

Stilpon; Brevios e Howlettia, ambos de Brunetti (1913), monotípicos, provenientes da Índia e 

reconhecidos sinônimos juniores de Platypalpus, sendo que o primeiro deles foi reconhecido 

sinônimo pelo próprio Brunetti em 1920, e o outro seria sinonimizado em Melander (1928); e 

Melander (1910), na monografia sobre as espécies de Drapetis sensu lato, reagrupou parte das 

espécies do gênero em um novo subgênero, Eudrapetis Melander, que futuramente seria 

sinonimizado em Crossopalpus. 

Ainda entre os gêneros concebidos como monotípicos foram descritos Pieltainia Arias 

em 1919 e Ariasella Gil Collado em 1923, ambos endêmicos da península ibérica. Os autores 

justificaram a ausência das asas para a descrição destes gêneros, assim como acontecera, em 
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menor intensidade, em Thinodromia, Coloboneura e Halsanalotes. Acredita-se atualmente 

que ambos os gêneros ibéricos estejam proximamente relacionados ou mesmo pertençam a 

Tachydromia, e que as alterações morfológicas observadas no tórax sejam devidas a redução 

das asas anteriores, levando à atrofia dos músculos mesonotais relacionados ao voo, e 

consequentemente à compactação do volume toráxico e fusão entre os escleritos (Grootaert e 

Shamshev, 2008; Freitas-Silva e Ale-Rocha, 2013). 

A década de 1930 foi relativamente produtiva para o estudo dos Tachydromiinae, 

tanto no nível específico quanto genérico, em particular devido a dois trabalhos importantes 

para a organização dos Tachydromiinae. Collin (1928) descreveu Isodrapetis contendo três 

espécies baseado no comprimento subigual das células basais, pós-pedicelo cônico com estilo 

apical e pernas sem cerdas, especialmente a tíbia posterior. Melander, por sua vez, publicou 

em 1928 sua parte de Empididae do Generum Insectorum, em um dos estudos mais relevantes 

sobre a subfamília. Neste trabalho, Melander descreveu quatro gêneros novos, três deles 

válidos até hoje. Originalmente, Tachyempis foi distinto de Tachydromia devido à fronte 

ampla em forma de V, palpo oval mais longo que a probóscidae, omatídeos inferiores 

alargados e asas sem as manchas características em Tachydromia; Micrempis não possui 

célula cup, os lados da fronte divergem dorsalmente e a arista é dorsal e geniculada, e 

Megagrapha foi caracterizado pela célula cup ausente, asas largas, fronte e face lineares e 

escutelo largo e achatado. Os três gêneros são atualmente reconhecidos como válidos e com 

distribuição endêmica nas Américas. Charadrodromia, por sua vez, possui arista apical, 

cerdas ocelares divergentes, pernas não evidentemente cerdosas e face mais estreita que a 

fronte. O gênero seria mais tarde sinonimizado em Platypalpus por Shamshev e Grootaert 

(2012). 

Gil Collado (1930) descreveu mais um gênero endêmico da península ibérica, 

Dusmetina, também áptero assim como Ariasella e Pieltainia discutidos acima, e assim como 

estes, também se acredita que seja um sinônimo júnior, neste caso Drapetis ou Stilpon. 

Austrodromia Collin foi descrito em 1933 para o sul da América do Sul contendo três 

espécies, sendo duas provenientes do Chile e uma da Argentina. Austrodromia foi definido 

devido à venação distintiva com as veias r-m e bm-cu confluentes e alinhadas, assim como as 

veias R4+5 e M subparalelas. 

Antes da metade do século XX, mais dois gêneros foram propostos e posteriormente 

foram sinonimizados. Therinopsis Vimmer foi descrito em 1939 para abrigar Therinopsis 

richardsi Vimmer, 1939, que seria posteriormente sinonimizada a Crossopalpus humilis Frey, 

1913 e tornaria o gênero sinônimo subjetivo de Crossopalpus. Séguy (1950) descreveu 
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Pseudostilpon com duas espécies provenientes da França, e separou Pseudostilpon de Stilpon, 

entre outros caracteres, pela R2+5 (=R2+3) incompleta, pós-pedicelo reduzido e fronte com 

lados divergentes; entretanto, o melhor conhecimento das espécies de Stilpon fizeram Chvála 

e Kovalev (1989) concluirem que Pseudostilpon seria um subgênero de Stilpon, e 

posteriormente Cumming e Cooper (1992) finalmente o sinonimizaria com Stilpon, 

prevalecendo este devido a ser o nome mais antigo. 

Collin foi um dos primeiros autores a utilizar a análise dos exemplares-tipo das 

espécies para justificar espécies novas e sinonímias. Durante muitos anos Collin estudou os 

Empididae do mundo, inclusive produzindo monografias até hoje utilizadas na identificação 

de espécies da Patagônia, Reino Unido, Seichelles, Nova Zelândia e Oriente Médio. Em 1961, 

mediante o acúmulo de evidências, decidiu dividir os Tachydromiinae em duas tribos. Assim, 

criou Drapetini para abrigar os gêneros que possuíam o mesonoto (excluído o escutelo) tão 

largo ou mais largo que longo, os olhos fracamente a densamente pubescentes e a cabeça não 

projetada posteriormente em um “pescoço”, sendo aparentemente fixada diretamente ao tórax. 

Os demais gêneros, caracterizados pela ausência das omatríquias (microtríquias oculares), o 

tórax mais longo que largo e a cabeça pronunciada posteriormente em um “pescoço”, foram 

agrupados em Tachydromiini Meigen, 1822 pelo princípio de coordenação. 

Assim como Collin, Smith foi outro autor britânico que estudou profundamente os 

Empididae de várias partes do mundo. Como seu compatriota, também produziu monografias 

importantes abrangindo principalmente Índia, Nepal, regiões leste e sul do continente africano 

e toda a América do Sul. Na primeira parte de seus estudos descrevendo espécies do Brasil, 

Smith descreveu em 1962 Allodromia para agrupar espécies que tivessem a veia cubital 

(=R4+5) curvada, divergente da veia discal (=M) e células basais subiguais no comprimento, 

sendo que as veias transversas r-m e bm-cu se disporiam em ângulo devido à inclinação da 

última. Originalmente, o autor justificou a diferenciação entre as espécies incluídas em 

Allodromia e Micrempis devido ao último não apresentar a veia anal, fato que futuramente 

provocaria controvérsias sobre a validade do primeiro. 

Como já relatado, Coryneta foi proposto por Meigen (1800), um estudo sem 

precedentes dada a quantidade de controvérsias geradas à nomenclatura zoológica; um 

trabalho bastante raro, sendo que pouquíssimas cópias resistiram ao tempo e permaneceu 

quase completamente ignorado pelos naturalistas até Hendel (1908) republicá-lo. Além disso, 

os nomes propostos contavam com diagnoses breves e ambíguas e nenhuma espécie fora 

assinada aos gêneros, fazendo com que a identidade deles permanecesse desconhecida. 

Meigen sinalizou ser este trabalho introdutório a um projeto maior, talvez em referência ao 
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estudo publicado em 1803. Entretanto, mesmo Meigen parece ter ignorado a classificação 

fornecida em seu trabalho de 1800, uma vez que somente dois dos nomes ali propostos foram 

utilizados em 1803 (Melander, 1910; Melville, 1960). A republicação de Meigen (1800) 

trouxe muitas dúvidas e instabilidade à nomenclatura zoológica, dividindo os naturalistas 

entre os que aceitavam e os que não aceitavam os nomes propostos neste estudo (Melville, 

1960 expôs as mudanças causadas pela redescoberta deste trabalho). 

Na republicação, Hendel percebeu que as diagnoses de Tachydromia e Coryneta eram 

muito parecidas. De fato, Hendel concluiu que elas se referiam ao mesmo gênero, e que 

deveria ser dada prioridade a Coryneta. Assim, Hendel aditou a Coryneta as duas espécies 

agregadas a Tachydromia por Meigen (1803), nomeadamente Musca cimicoides Fabricius, 

1781 e Musca cursitans Fabricius, 1775, sendo que M. cursitans seria alocada em Platypalpus 

no mesmo trabalho, algumas páginas à frente (p. 67), e mais tarde seria descrita como 

Tachydromia major Zetterstedt, 1842. Da mesma maneira fizeram Coquillett (1910) e Engel 

(1939), presumivelmente seguindo a resolução da Comissão Internacional de Nomenclatura 

Zoológica (ICZN, 1910—Opinião 28) determinando que os nomes publicados em 1800 

tivessem prioridade sobre os nomes de Meigen (1803). Kertész (1909) propôs também a 

mudança do nome da subfamília para Corynetinae para adaptar ao nome do “novo” gênero-

tipo. 

Depois de muitas discussões entre as duas divisões formadas, e após uma extensa 

análise, a ICZN optou por suprimir para fins de prioridade a grande maioria dos nomes 

criados por Meigen (1800) (ICZN, 1963—Opinião 678). Assim, Coryneta foi sinonimizado 

sob Tachydromia e Platypalpus (no caso de Platypalpus, a sinonímia deve-se a uma 

determinação errôna da espécie-tipo feita por Engel, 1939). 

Smith (1964) descreveu Austrodrapetis, gênero monotípico e altamente endêmico, 

cuja espécie Austrodrapetis coxalis Smith, 1964 foi baseada em 15 exemplares de uma 

mesma localidade nas Ilhas Cook, e caracterizada pela veia R2+3 incompleta, o setor radial 

curto e originado próximo ao ápice da R1 e o macho com cerdas sensórias na face anterior da 

coxa e tíbia anteriores. Adicionalmente a presença de uma cerda longa ventral no pedicelo, 

gena indistinta e a tíbia posterior sem cerdas diferenciaria, segundo o autor, Austrodrapetis 

dos demais Drapetini. 

Chillcott e Teskey (1983) revisaram as espécies de cinco gêneros de Drapetini 

endêmicas das Américas, segundo eles relacionadas proximamente a Megagrapha. Neste 

mesmo trabalho, descreveram um novo gênero, Chaetodromia Chillcott agrupando duas 

espécies novas, distintas dos demais gêneros pela presença do calo humeral, não fusionado ao 
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escuto do mesonoto, tórax alongado e a presença de quatro pares de cerdas dorsocentrais 

distintivas iniciadas opostamente à região notopleural. 

Mais de dez anos depois da descrição de Chaetodromia, Grootaert (1994) descreveu 

dois gêneros a partir da Nova Guiné, Nanodromia e Pontodromia. No trabalho original, 

Nanodromia foi distinto dos demais Drapetini pela seguinte combinação de caracteres: células 

basais igualmente longas, setor radial longo e originado distalmente na R1, veia R2+3 curta, 

confluindo à veia C próximo ao meio da asa, e a presença de caracteres sexuais secundários 

na perna média. Por sua vez, Pontodromia foi caracterizado pela asa não pigmentada sobre a 

base do setor radial, veia transversal bm-cu oblíqua, CuA1 reta não alcançando a borda alar e 

pernas média e posterior com caracteres sexuais secundários. O autor destacou ainda a 

proximidade entre Pontodromia e Austrodrapetis, inclusive fornecendo diversas 

características hipoteticamente sinapomórficas. 

O último gênero estabelecido no século XX, Atodrapetis, foi descrito monotípico por 

Plant (1997). Atodrapetis infrapratula foi baseado em nove exemplares cuja ocorrência é 

restrita a ambientes gramados na região central de Otago, na Nova Zelândia. O autor 

estabeleceu Atodrapetis fundamentado em apomorfias alares, como o setor radial curto e 

originado aproximadamente na metade da R1, R4+5 e M curvadas em direção à C, e devido às 

asas sexualmente dimórficas, sendo as veias distintivamente engrossadas nas fêmeas. 

Mais três gêneros foram propostos ao longo dos primeiros anos do século XXI, sendo 

os três monotípicos. O primeiro deles foi Sinodrapetis, descrito por Yang et al., (2004) com 

base em um único exemplar das florestas tropicais ao sul da China. Sinodrapetis basiflava foi 

pelos autores reconhecida como bastante similar às espécies de Drapetis e Elaphropeza, 

diferenciada destas pela presença de dois pares longos de cerdas ocelares, asa com veia Anal, 

primeiro tarsômero posterior engrossado e alongado (quase tão longo quanto os quatro 

tarsômeros seguintes unidos) e Abdome sem cerdas espatuliformes. Grootaert e Shamshev 

(2012) adicionaram ainda a ausência de cerdas na tíbia posterior e o achatamento do occipício 

atrás do vértice como características que agrupariam os Sinodrapetis aos Drapetis. 

Plant e Didham (2006) descreveram Ngaheremyia, abrigando somente Ngaheremyia 

fuscipennis Plant & Didham, distinta dos demais Drapetini devido à presença do entalhe 

ocular grande e conspícuo, fronte ampla e em “V”, olhos contíguos na face, pedicelo com 

cerda ventral longa, pós-pedicelo alargado ventralmente com estilo dorsoapical, origem distal 

do setor radial, ao término da R1 no terço proximal da asa e R2+3 curta e confluindo à C 

próximo ao meio da asa. 
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Sinclair e Cumming (2006) removeram Symballophthalmus de Tachydromiini e 

criaram uma tribo monotípica para abrigar o gênero, Symballophthalmini, baseado em 

diversas plesiomorfias como a asa alargada no ápice com o lóbulo anal pouco desenvolvido e 

machos holópticos. 

Cumming (2006) descreveu o mais recente gênero adicionado à Tachydromiinae. 

Baeodromia abriga uma espécie anteriormente alocada em Stilpon, e que foi removida deste 

gênero por ocasião da revisão feita por Cumming e Cooper (1992). Cumming (2006) 

distinguiu os Baeodromia dos demais Drapetini, entre outros caracteres, pela fronte ampla e 

em “V”, olhos contíguos na face, pós-pedicelo oval com estilo dorsoapical, asa com célula 

basal-radial (br) muito mais curta que a bm, setor radial originado além da metade da R1 e 

tergito 2 com glândula tubular. Apesar de descrita monotípica, o autor destacou possuir 

diversas espécies não descritas. 

A mais recente intervenção sobre os nomes do grupo do gênero em Tachydromiinae 

foi feita por Shamshev e Grootaert (2012), que estudaram as espécies descritas para 

Charadrodromia e concluíram que o gênero era, na verdade, sinônimo a Platypalpus. Assim, 

alocaram as espécies transferidas provisoriamente para o grupo de espécies Platypalpus 

hackmani, cujo fêmur médio não é robusto e a tíbia média não possui espinho apical, 

diferentemente da maioria das espécies de Platypalpus. 

Por fim, Sinclair e Cumming (2013) discutiram uma possível utilização do nome 

Drapetidini em substituição de Drapetini, uma vez que o nome está pré-ocupado por Drapetini 

LeConte, 1863 (Coleoptera, Elateridae, Lissominae—ref. Bouchard et al., 2011). Segundo 

Sabrosky (1999), o uso do radical “Drapet-” para a formação do nome da tribo é equivocada, 

uma vez que o radical correto para nome genérico Drapetis, sobre o qual é baseado o nome da 

tribo, seria “Drapetid–”. O radical foi corretamente utilizado por LeConte (Drapetes Dejan, 

1821). Entretanto, o nome em Elateridae está em sinonímia, não se dispõe de um segundo 

nome mais antigo disponível e nenhuma ação foi ainda submetida à Comissão Internacional 

de Nomenclatura Zoológica requerendo formalmente a alteração do nome. 

Ao longo dos mais de 250 anos de existência, foram descritos ao todo 53 nomes do 

grupo do gênero, sendo que hoje são reconhecidos 27 gêneros incluídos no contexto de 

Tachydromiinae. Apesar de embasado sob uma classificação consistente em três tribos, as 

hipóteses de relacionamentos entre os gêneros permanecem obscuras e não vão muito além de 

especulações ao redor de possíveis sinapomorfias isoladas. 
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2. O ESTADO DA ARTE NO ESTUDO DAS RELAÇÕES CLADÍSTICAS 

ENTRE OS GÊNEROS DE TACHYDROMIINAE 
2.1. Relações cladísticas e hipóteses de monofiletismo dentro da subfamília 

Apesar dos 250 anos de história, pouco foi estudado no que tange às relações de 

parentesco entre os gêneros além das relações entre as três tribos. Ademais, alguns dos 

gêneros reconhecidos atualmente como válidos têm limites bastante frágeis, sendo que 

permanecem algumas dúvidas concernentes aos seus limites. 

Kovalev (1969) foi o primeiro autor a propor um dendrograma para hipotetizar as 

relações entre os gêneros Paleárticos de Tachydromiinae, e para tal utilizou o método 

numérico de Smirnov para o estabelecimento de categorias. O autor forneceu um quadro 

contendo diversos caracteres utilizados na distinção entre os Drapetini e os Tachydromiini, 

uma vez que a análise conduzida pelo autor corroborou a separação em tribos proposta por 

Collin (1961). Em Tachydromini, o autor obteve dois clados: (Symballophthalmus + 

Platypalpus) e (Tachydromia + Tachypeza + Pieltainia), com Dysaletria ocupando uma 

posição intermediária. Kovalev recuperou também três clados em Drapetini. Drapetis s.l. no 

qual incluira Crossopalpus e Drapetis s.s., enquanto que Elaphropeza foi interpretado como 

subgênero de Drapetis. O grupo Stilpon s.l. seria formado por Stilpon e Pseudostilpon, 

enquanto o grupo Chersodromia foi interpretado monotípico e muito diferenciado dos demais 

devido aos requisitos específicos de hábitat. 

Kovalev (1969) observou ainda que tanto Symballophthalmus em Tachydromiini 

quanto Drapetis em Drapetini seriam definidos com base em diversas plesiomorfias, sendo 

que Drapetis seria mais semelhante a um suposto grupo composto por Trichina Meigen, 

Ocydromia Meigen, Leptopeza Macquart e Bicellaria Macquart, enquanto 

Symballophthalmus seria mais semelhante à Anthalia e Oedalia. Aparentemente o autor 

relacionou esta semelhança morfológica a convergências relativas aos hábitos alimentares. 

Entretanto, propôs que a estabilidade da subfamília, definida com base em seus limites bem 

definidos, não deveria ser comprometida “somente para cumprir uma hipótese rigorosa de 

monofiletismo”. Ainda que pelos motivos errados, o tempo parece ter indicado que a decisão 

tomada por Kovalev foi acertada, afinal. 

Chvála (1975b) também propôs um dendrograma baseado principalmente na venação 

alar e estrutura da terminália do macho, supondo um possível arranjo filogenético dos 

gêneros, onde são observados dois grupos monofiléticos formados pelas tribos Drapetini e 

Tachydromiini. De fato, o dendrograma reflete as impressões do autor sobre as relações entre 
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os gêneros, uma vez que os caracteres utilizados não são expostos de maneira evidente. 

Apesar disso, ao longo do livro o autor ressaltou a importância da venação alar (e.g. a 

condição primitiva de venação completa, i.e. a presença da célula cup), forma da asa (i.e. 

desenvolvimento do lóbulo anal) e caracteres da terminália do macho como a separação 

gradual entre hipândrio e epândrio (periândrio em Chvála, 1975b) como importantes na 

classificação genérica e determinação das relações entre os gêneros, assim como a estrutura 

do tórax, incluindo a forma e inserção da cabeça, e as adaptações para hábitos raptoriais 

(estrutura das pernas e hábitos de voo reduzidos). 

Entende-se que não era o escopo do livro de Chvála (1975b) determinar as relações de 

parentesco entre todos os gêneros descritos em Tachydromiinae. No entanto, deve ser 

apontado que o dendrograma apresentado pelo autor aponta as relações hipotéticas entre nove 

gêneros Paleárticos, assim excluindo gêneros problemáticos como Tachyempis, ou diversos 

Drapetini com posição incerta como Allodromia, Austrodromia, Micrempis, Megagrapha para 

citar alguns. 

Grootaert (1994) forneceu uma filogenia intitulada preliminar onde incluiu a maioria 

dos gêneros até então compreendidos em Drapetini. Embora o autor aponte que uma análise 

completa da tribo estaria além do enfoque do trabalho, durante vários anos este foi o estudo 

mais abrangente e sistemático sobre as relações cladísticas entre os gêneros, uma vez que 

autor resumiu diversos caracteres diagnósticos da tribo e dos gêneros, além de hipotetizar a 

existência de alguns grupos internos. Destacam-se a refutação do grupo Megagrapha sensu 

Chillcott e Teskey (1983) (i.e. Allodromia, Austrodromia, Megagrapha e Micrempis), que 

seria baseado em plesiomorfias presentes em Ocydromiinae, a proposta de um grupo formado 

por Drapetis, Elaphropeza, Crossopalpus e Dusmetina suportado com base na presença de 

modificações abdominais glandulares e do grupo composto por Austrodrapetis e 

Pontodromia, suportado pela presença de um grupamento de microtríquias na face anterior da 

coxa anterior, presença de uma ampla região coberta por microtríquias próximo à abertura da 

glândula tibial, presença de modificações sexuais secundárias na perna anterior dos machos e 

presença de um par de cerdas dorsocentrais longas na metade anterior do mesonoto. 

Sinclair e Cumming (2006) estudaram as relações cladísticas entre as famílias e 

subfamílias de Empidoidea, portanto não objetivaram hipotetizar as relações entre os gêneros 

de Tachydromiinae. Contudo, a posição de Symballophthalmus como irmão das outras duas 

tribos levaram à proposta de Symballophthalmini, ou implicaria no parafiletismo de 

Tachydromiini. Embora não tenha sido discutido, os dendrogramas apresentados tanto por 

Kovalev (1969) quanto Chvála (1975b) apontavam Symballophthalmus como irmão dos 
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outros Tachydromiini, o que de certa forma corrobora sua separação dos Tachydromiini. 

Dessa forma, Sinclair e Cumming (2006) estabeleceram a classificação em três tribos 

utilizada atualmente, conforme supracitados Symballophthalmini, Tachydromiini e Drapetini. 

Poucos são os cladogramas descritos na literatura sumarizando as relações de 

parentesco. Contudo, diversos caracteres informativos e as relações supostamente suportadas 

por eles foram apontados ao longo dos anos, mesmo na ausência de uma hipótese formal de 

relacionamento cladístico. 

Chillcott e Teskey (1983) sugeriram a existência de um grupo monofilético composto 

por cinco gêneros endêmicos às Américas, agrupados ao redor de Megagrapha, congregados 

face à presença da Rs originada basalmente na R1, próximo à veia humeral. Os autores 

hipoterizaram também um clado composto por Drapetis, Crossopalpus, Elaphropeza e 

Stilpon (Pseudostilpon também fora citado, uma vez que ainda era considerado um gênero 

válido), reunidos pela presença da célula bm distintamente mais longa que a célula br, bm-cu 

sempre curta e transversa e veias R2+3 e R4+5 paralelas pelo menos na base. 

Diversos autores (Chillcott e Teskey, 1983; Grootaert, 1994; Plant, 1997; Plant e 

Didham, 2006) acenaram para a existência de um clado hipotético suportado pela origem 

distal do setor radial, formado por Atodrapetis, Austrodrapetis, Isodrapetis, Nanodromia, 

Ngaheremyia e Pontodromia. O clado teria origem na região da Australásia-Melanésia. 

Cumming (2006) propôs que o caráter teria evoluído múltiplas vezes em Drapetini, uma vez 

que o clado suportado pela origem distal do setor radial implicaria na homoplasia de diversos 

outros caracteres segundo ele mais consistentes como o encurtamento da célula br e o 

surgimento de glândulas abdominais. 

Cumming e Cooper (1992) e Cumming (2006) supuseram a existência de um grupo 

monofilético que incluiria nove gêneros, a saber: Austrodrapetis, Baeodromia, Crossopalpus, 

Dusmetina, Drapetis, Elaphropeza, Ngaheremyia, Pontodromia, Sinodrapetis e Stilpon, 

devido ao encurtamento da célula br relativo ao comprimento da célula bm. Ainda, Cumming 

(2006) hipotetizou a existência de três possíveis linhagens monofiléticas no grupo composto 

pelos nove gêneros citado acima. A primeira linhagem seria formada por Crossopalpus, 

Drapetis e Elaphropeza (provavelmente também Dusmetina e Sinodrapetis), unidos por 

modificações glandulares nos espaços intersegmentares abdominais três e cinco dos machos e 

a presença de cerdas esquamiformes em alguns desses tergitos. A segunda linhagem seria 

composta por Stilpon, uma vez que algumas espécies orientais possuem modificações 

abdominais similares (Shamshev e Grootaert, 2004; Shamshev et al., 2005) e o grupo estaria 
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proximamente relacionado à primeira linhagem. A terceira linhagem seria representada por 

Austrodrapetis, Pontodromia e Ngaheremyia, baseada na origem distal do setor radial. 

Cumming (2006) lembrou ainda que Austrodrapetis e Baeodromia também 

apresentam modificações glandulares, no entanto estas possuem orientações diferentes 

daquelas presentes na primeira linhagem e ocorrem sob os tergitos mais próximos à base do 

Abdome. Uma vez que Pontodromia foi descrito por Grootaert (1994) não possuindo 

modificações glandulares abdominais e qualquer referência a glândulas foi feita na descrição 

de Ngaheremyia, não há outros suportes que corroborem a linhagem. Ainda, o autor 

demonstrou ciência de que os machos de algumas espécies de Nanodromia apresentam 

modificações glandulares abdominais, e absteve-se de relacionar o gênero a qualquer 

linhagem proposta, uma vez que Grootaert e Shamshev (2003) ilustraram tanto modificações 

semelhantes às presentes na primeira linhagem (Grootaert e Shamshev, 2003, figs 9 e 20) 

quanto à terceira linhagem (Grootaert e Shamshev, 2003, fig. 3), postergando conclusões 

adicionais devido à falta de evidências que suportem ou refutem convincentemente quaisquer 

das hipóteses. 

Recentemente, Mortelmans (2012), em dissertação ainda não publicada, obteve as 

relações filogenéticas de Hybotidae baseada em marcadores moleculares mitocondrial 

(Citocromo Oxidase 1), ribossomais (RNA ribossomal 18S e 28S) e nucleares (Fator de 

elongamento 1α e Fosfogluconato desidrogenase). Entre os resultados, o autor observou 

Tachydromiinae parafilético em diversas partições de dados, com Symballophthalmus 

monofilético participando de um clado formado por Hybotinae, Ocydromiinae e Trichininae 

com altos valores de bootstrap, enquanto em outras partições obteve Tachydromiini irmão de 

Hybotinae. Tachydromiinae resultou monofilético em algumas das partições de dados quando 

excluído Symballophthalmus, embora em outras partições Tachydromiini tenha sido 

hipotetizado irmão de Hybotinae, Ocydromiinae e Trichininae, ambas as hipóteses fracamente 

suportadas. O autor também relatou Drapetini e Tachydromiini com valores de suporte altos e 

propôs a elevação de Symballophthalmini ao nível de subfamília, Symballophthalminae, para 

manter o monofiletismo de Tachydromiinae (excluído Symballophthalmus). 

Adicionalmente, Mortelmans (2012) formulou algumas hipóteses em nível genérico. 

Em Tachydromiini, Platypalpus foi relatado sempre monofilético, assim como Tachydromia 

incluindo Ariasella e Tachypeza monofilético quando incluindo Tachydromia phanensis 

Shamshev & Grootaert, 2008, todos com altos valores de probabilidade e bootstrap. Em 

Drapetini, Drapetis, Elaphropeza (ephippiata) e Elaphropeza (biuncinata) foram agrupados 

com valores altos de probabilidade e bootstrap, enquanto Drapetis e Elaphropeza (ephippiata) 
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formaram um grupo monofilético bem suportado. Chersodromia também foi recuperado 

monofilético com altos valores de suporte, sendo que alguns grupos de espécies foram obtidos 

monofiléticos, embora o relacionamento entre eles tenha variado. Por sua vez, a posição de 

Crossopalpus foi inconclusiva, variando entre irmão de Drapetis e Elaphropeza ou irmão de 

todos os demais Drapetini. Baseado nos resultados relatados acima, o autor propôs a restrição 

do âmbito de Tachydromiinae às tribos Tachydromiini e Drapetini, enquanto 

Symballophthalmus foi eregido a subfamília, embora tal hipótese não tenha valor taxonômico. 

Em que pese os resultados obtidos por Mortelmans sejam extremamente valiosos por 

serem os primeiros utilizando um método filogenético formal, tenham sido baseados em 

diversos marcadores moleculares e vários grupos amplamente reconhecido tenham sido 

recuperados, infelizmente o autor não enriqueceu a discussão ao não incluir as inconsistências 

morfológicas que a classificação proposta implicaria na distribuição dos caracteres 

morfológicos estabelecidos atualmente, mesmo que tal classificação seja inválida para fins 

taxonômicos. Outro fator contrário à aplicação da classificação de Mortelmans (2012) é a 

dificuldade na identificação dos táxons propostos, justamente devido a falta de discussão da 

morfologia implicada. 

 

2.2. Algumas lacunas no conhecimento das delimitações genéricas em Tachydromiinae 

Ao longo dos últimos 30 anos foram incluídos sete novos gêneros à subfamília, na 

média de aproximadamente um gênero descrito novo a cada quatro anos. Destes, quatro 

permanecem monotípicos e cinco são restritos à região Oriental. Entretanto, uma vez que 

nenhum estudo holístico com o intuito de reavaliar o status destes gêneros foi executado neste 

período, é de se esperar que houvesse algumas dúvidas relacionadas à validade de alguns 

deles, ou pelo menos de que sua configuração atual implique em parafiletismo. 

Um dos pontos duvidosos em Tachydromiini diz respeito a Ariasella e Pieltainia, que 

reúnem cinco espécies ápteras ou braquípteras. Grootaert et al., (2009) apontaram que a 

posição sistemática dos dois gêneros e sua relação com Tachydromia é incerta, mas com 

exceção das modificações na estrutura do tórax causadas pela redução ou ausência das asas, as 

espécies de ambos os gêneros são semelhantes aos Tachydromia ou Tachypeza, inclusive na 

morfologia da terminália masculina, causando dúvidas quanto à validade do gênero. 

Por sua vez, Tachyempis tem sido especulado como próximo a Tachydromia. É 

classificado em Tachydromiini devido à fusão do prosterno ao proepisterno formando a ponte 

pré-coxal e o calo pospronotal diferenciado. De fato, as lamelas epandriais são fusionadas 

dorsalmente e a lamela epandrial esquerda é articulada ao hipândrio (Smith, 1969, figs 85 e 
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86). Entretanto, novas evidências como a célula br mais longa que a radial-medial em 

Tachyempis vitripennis (Smith, 1969, Fig. 87) acenam para a necessidade de redefinição ou 

reorganização de Tachyempis. 

Dentre os Drapetini, Grootaert et al. (2007) apontaram que alguns Chersodromia 

possuem venação semelhante à observada em Nanodromia, nomeadamente a veia R1 curta e 

R2+3 alcançando a veia Costa antes da metade da asa, assim como a face estreita, diferente dos 

Chersodromia típicos onde a face é bastante larga. Os autores incluíram as espécies duvidosas 

em Chersodromia devido, entre outros, à presença de cerdas dorsocentrais longas (ausentes 

em Nanodromia), pernas médias simples (frequentemente modificadas em Nanodromia) e 

presença de cerdas nas pernas posteriores (ausentes em Nanodromia). Entretanto, a 

dificuldade inicial em alocar as espécies novas em algum dos dois gêneros acena para a 

necessidade de revisão de suas definições. Além disso, a única espécie de Chersodromia 

descrita para a Nova Zelândia, Chersodromia zelandica Rogers, 1982, aparentemente não 

pertence ao gênero, uma vez que as ilustrações da asa e genitália do macho apresentadas na 

descrição original não condizem com os caracteres gerais representativos dos Chersodromia. 

A distinção entre Allodromia e Micrempis também tem gerado dúvidas quanto à 

identidade desses gêneros. Chillcott e Teskey (1983) relataram que eles são bastante próximos 

filogeneticamente, e sua separação algumas vezes é confusa. Na prática, ao separar 

miscelâneas de Tachydromiinae nas coleções, decidir-se entre um gênero e outro pode ser 

difícil. As características distintivas citadas por Chillcott e Teskey (1983), como os palpos 

voltados para frente e estilo antenal apical ou subapical, são observados com dificuldade nos 

exemplares com aproximadamente 1–1,5 mm de comprimento. Dessa forma, Cumming e 

Sinclair (2009) relacionaram os gêneros como sinônimos, sendo Micrempis sênior sobre 

Allodromia. Entretanto, alguns caracteres, principalmente os relacionados à terminália, não 

foram considerados e podem revelar-se úteis na identificação de exemplares, mesmo sem sua 

dissecação. 

Outro ponto de dúvida dentre os Drapetini é sobre a identidade de Sinodrapetis. Yang 

et al. (2004) apontaram o gênero como relacionado proximamente a Drapetis e Elaphropeza, 

e sua validade foi baseada nas seguintes autapomorfias: presença de dois pares de cerdas 

ocelares longas, tarsômero posterior basal alongado e engrossado, veia anal presente e cerdas 

abdominais espatuliformes ausentes. Face à enorme diversidade de Drapetis e, especialmente, 

de Elaphropeza, tais características são duvidosas em suportar um novo gênero, uma vez que 

todas elas são encontradas separadamente em diversas espécies já conhecidas. 
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Austrodromia também é especulado como parafilético, uma vez que, apesar de incluir 

somente onze espécies, estas são relativamente diversas morfologicamente; como exemplo 

cita-se a presença de espécies cuja lamela epandrial esquerda é articulada, característica 

considerada plesiomórfica em Tachydromiinae, e espécies cuja lamela epandrial esquerda é 

completamente fusionada, característica presente na maioria dos gêneros de Drapetini. 

Assim, o conhecimento atual sobre as relações cladísticas dos gêneros de 

Tachydromiinae permanecem desconhecidas, com diversas supostas sinapomorfias e 

autapomorfias conflitantes para grupos de gêneros distintos, não caracterizando os táxons de 

forma eficiente. Adicionalmente, existe a necessidade de se testar o monofiletismo e fornecer 

suporte para as três tribos reconhecidas hoje, assim como estabelecer e discutir novas 

homologias para as terminálias masculina e feminina, fornecendo uma hipótese de evolução 

para elas. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo geral 

Revisar as delimitações genéricas de Tachydromiinae com base na análise cladística 

fundamentada em caracteres morfológicos de exemplares adultos. Este trabalho não teve 

como objetivo testar o monofiletismo de Tachydromiinae, uma vez que, conforme exposto 

acima, é bem estabelecido tanto com base em diversos caracteres morfológicos quanto por 

estudos moleculares. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Propor hipóteses de relacionamento cladístico entre os gêneros incluídos em 

Tachydromiinae; 

2. Discutir as relações de parentesco entre as tribos e os gêneros obtidas na análise 

cladística dos caracteres morfológicos, assim como os estados morfológicos 

principais que suportam tais grupamentos e aqueles incongruentes, porém tidos 

como sinapomórficos ao longo da história do estudo no grupo; 

3. Avaliar as possíveis sinonímias genéricas, testadas pela disposição dos gêneros na 

análise cladística; 

4. Delimitar e diagnosticar os gêneros da subfamília com base nas apomorfias obtidas 

na análise cladística; 

5. Fornecer uma chave dicotômica para identificação dos gêneros de Tachydromiinae 

com enfoque mundial. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Obtenção dos exemplares para estudo 

O presente estudo foi baseado em exemplares adultos obtidos por meio de 

empréstimo, permuta ou análise in loco nas seguintes coleções entomológicas: 

AMNH: American Museum Natural History, Nova Iorque, Estados Unidos da América; 

BPBM: The Bernice Pauahi Bishop Museum, Honolulu, Havaí; 

CNC: Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematods, Ottawa, Canadá; 

DZUP: Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Curitiba, Brasil; 

HNHM: Hungarian Natural History Museum, Budapeste, Hungria; 

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

Brasil; 

KUMNH: The Natural History Museum, Kansas University, Lawrence, E.U.A.; 

MHNG: Muséum d’Histoire Naturelle, Ville de Genève, Genebra, Suíça; 

MNB: Museum für Naturkunde Berlin, Berlim, Alemanha; 

MZLU: Museum of Zoology, University of Lund, Lund, Suécia; 

MZSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; 

NHM: The Natural History Museum, Londres, Inglaterra; 

NHMW: Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Áustria; 

NMNH: National Museum of Natural History, Washington, E. U. A.; 

NMSA: KwaZulu-Natal Museum, Pietermaritzsburg, África do Sul; 

NMW: National Museum of Wales, Cardiff, País de Gales; 

NZAC: New Zealand Arthropod Collection, Auckland, Nova Zelândia; 

OUMNH: Oxford University Museum of Natural History, Oxford, Inglaterra; 

RA: Coleção pessoal de Rui Andrade, Barcelos, Portugal; 

RBINS: Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruxelas, Bélgica; 

SNM: The Natural History Museum of Denmark, Copenhagen, Dinamarca. 

Foi emprestado tanto material previamente identificado, cuja autenticação foi 

confirmada anteriormente à sua inclusão na matriz de dados, assim como exemplares 

provindos de miscelâneas, os quais foram identificados por meio de chaves, ilustrações e fotos 

(e.g. asas, terminalia, etc.). Foi emprestado tanto material em via úmida quando em via seca, 

embora o último meio de conservação represente a grande maioria dos exemplares analisados. 
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4.2. Preparações dos espécimes para estudos morfológicos 

Para permitir o estudo morfológico das peças bucais, estruturas abdominais internas, 

assim como o hipopígio masculino e ovipositor feminino, as respectivas peças foram 

destacadas do inseto sob microscópio estereoscópio. Quando em via úmida, o inseto foi 

dissecado diretamente no álcool 80% concentrado, com auxílio de algumas gotas de álcool gel 

à mesma concentração para limitar o deslocamento do espécime. Quando conservado em via 

seca, a estrutura do inseto a ser dissecada foi relaxada utilizando solução de amônia comercial 

diluída na água em partes iguais (modificado de Gloyd, 1980—quando o inseto estava colado 

em pontas de triângulos de papel foi utilizada somente água após o reforço da aderência ao 

triângulo utilizando esmalte incolor para unhas), utilizada para umedecer a estrutura com 

auxílio de um pincel embebido. Depois de o inseto ser hidratado, a estrutura tornava-se mais 

maleável, permitindo o deslocamento das pernas e asas para evitar sua quebra acidental, assim 

como a retirada completa do Abdome. 

Em casos isolados, alguns exemplares com menos de 1,5mm de comprimento 

(principalmente espécies pertencentes a Allodromia, Micrempis e Stilpon) conservadas a seco 

precisaram ser reidratados, uma vez que o intenso encolhimento do Abdome devido ao 

ressecamento era impeditivo para sua retirada. Para tal o inseto foi removido do meio de 

montagem (frequentemente colado lateralmente na ponta do triângulo de papel ou decúbito 

ventral) utilizando a solução de água e amônia e reidratado em série alcoólica (concentrações: 

100%, 90%, 80% e 70% sucessivamente). Depois de dissecadas as estruturas necessárias, o 

exemplar foi conservado no álcool 80% em microtubo de vidro de 15 mm de comprimento, 

por sua vez colocado em tubos de 1,5 ml contendo a devida etiquetagem interna. 

Depois de dissecadas, as estruturas foram maceradas utilizando solução de ácido lático 

85% concentrado aquecido para facilitar a observação das estruturas em glicerina em elevados 

aumentos utilizando microscópio de luz transmitida e/ou estereoscópico. Nos casos de 

espécies com exoesqueleto bastante quitinizado (e.g. algumas espécies pertencentes a 

Crossopalpus, Elaphropeza, Hybos e Platypalpus), especialmente a cabeça, foi necessário o 

clareamento utilizando solução de hidróxido de potássio 10% concentrado aquecido, sendo a 

estrutura posteriormente neutralizada em ácido acético glacial 10% concentrado durante 

alguns minutos para interromper o processo de clarificação. Após analisadas em glicerina, as 

estruturas foram acondicionadas em microtubos de polietileno de 10 mm de comprimento 

contendo glicerina. O microtubo foi afixado ao alfinete do respectivo exemplar (via seca) ou 

adicionado ao tubo de 1,5 mililitros etiquetado (via úmida). 
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As asas foram separadas do corpo do inseto e imersas em xilol puro durante 

aproximadamente uma hora para desidratação. Posteriormente, a asa foi imersa em uma gota 

do meio de montagem Euparal (eucaliptol e resinas aldeídicas) e pressionada entre dois 

fragmentos quadrangulares de lamínula com aproximadamente 0,5cm de lado. As lamínulas 

coladas contendo a asa teve uma das laterais colada a um fragmento de papel duro e 

identificada com o respectivo nome da espécie. Depois de fotografada, as lamínulas com a asa 

foram alfinetadas ao respectivo espécime pelo fragmento de papel. No caso de exemplares em 

via úmida, ao invés de montada entre lamínulas, a asa foi montada sobre uma lâmina para 

microscopia, coberta por uma gota de Euparal e um fragmento de lamínula, identificada e 

arquivada. 

Após preparadas, as estruturas da cabeça, asa, Abdome e genitália masculina e 

feminina foram analizadas ao microscópio estereoscópio com aumento máximo de 100 vezes. 

As ilustrações foram feitas por meio de câmara clara aclopada em um microscópio de luz 

refratada. As fotografias foram obtidas em microscópio estereoscópio com aumento máximo 

de 120 vezes e coluna motorizada, câmara digital acoplada e reunidas em imagens com foco 

estendido, onde diversas imagens com diferentes pontos focais são combinadas em uma 

imagem com maior profundidade de campo por meio do seu empilhamento e seleção das 

regiões focais; este empilhamento foi feito pelo software Zerene Stacker (Zerene Systems, 

2014). 

 

4.3. Terminologia 

A terminologia utilizada na referência às estruturas externas dos insetos foi baseada 

em Cumming e Wood (2009), com exceção das antenas que seguem a nomenclatura de 

Stuckenberg (1999), pois considera o segmento apical da antena dos Brachycera 

“Orthorrhapha” e Cyclorrhapha a reunião de vários segmentos flagelares, e não somente o 

primeiro flagelômero. As homologias das peças bucais seguem Krystoph (1961). Com base na 

demonstração de Snoodgrass (1943) sobre as inserções musculares de origem clipeal da 

invaginação anexa ao cibário, foi utilizado o termo “crista clipeal”, ao contrário do termo 

“torma” utilizado por Krystoph (que provavelmente seguiu Peterson, 1916), que lhe atribuiu 

origem labral. No tórax, o número de fileiras das cerdas do escuto reflete as fileiras presentes 

em cada lado do escuto. 

Para o hipopígio masculino e ovipositor feminino foi aceita a terminologia de 

Cumming et al. (1995) com modificações de Sinclair (2000) e Sinclair e Cumming (2006). 

Devido à rotação de 90 graus para direita observada no hipopígio dos Hybotidae, as 
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orientações apresentadas nas ilustrações foram feitas a partir da visão dorso-lateral da direita, 

de forma a representar o plano básico com os cercos posicionados dorsalmente. 

As diagnoses apresentadas foram feitas com base nos resultados da análise cladística, 

observação direta dos exemplares e conferidas com as descrições avulsas de espécies na 

literatura para atestar sua validade, aplicando um conceito análogo à iluminação recíproca 

(Hennig, 1966), onde conjuntos de dados são conferidos e corroborados com base em outros 

conjuntos de dados independentes. As definições biogeográficas seguiram Cox (2001) e 

Morrone (2002), onde as regiões gondwânicas tradicionais foram subdivididas em: 

Afrotropical e Afrotemperada (anteriormente Etiópica), Neotropical e Andina (anteriormente 

Neotropical) e Australotropical, Australotemperada, Neoguineana e Neozelândica 

(anteriormente Australásia). 

 

4.4. Seleção das espécies para a análise cladística 

A amostragem dos táxons foi feita pela metodologia de abordagem exemplar (Yeates, 

1995), onde são utilizadas espécies como representativas de um grupo ao invés de assumir os 

estados a priori com base no estudo da literatura ou plano geral do táxon (abordagem 

intuitiva). Na abordagem exemplar, o plano geral ou ancestral hipotético do grupo em estudo 

(ou suas subdivisões) é inferido ao longo da própria análise de parcimônia, por meio da 

atribuição dos estados dos caracteres aos nós internos do cladograma (otimização). Em 

consequência, a otimização é dependente da relação cladística estabelecida entre as espécies 

incluídas, hipóteses de transformação dos caracteres e os estados dos caracteres observados 

nos terminais. Ambos os métodos buscam reconstruir os estados gerais dos grupos em foco, 

embora o método intuitivo possa levar a conclusões equivocadas (ver exemplo de McAlpine, 

1989 citado por Yeates, 1995), enquanto o método exemplar absorve melhor polimorfias, 

ainda que este polimorfismo possa resultar em ramos com otimização ambígua. 

 

4.5. Polarização dos caracteres e seleção dos táxons para o grupo-externo 

A polarização dos caracteres incluídos na análise cladística foi feita através do 

enraizamento das árvores utilizando quatro espécies de Hybotidae como grupos-externos 

(Nixon e Carpenter, 1993), representando três das quatro outras subfamílias incluídas. A 

escolha desses táxons foi baseada na hipótese cladística de Sinclair e Cumming (2006), e os 

táxons selecionados pertencem a linhagens consideradas mais plesiomórficas dentro das 

respectivas subfamílias (ou tribos no caso de Hybotinae), de modo a melhor representar seu 

plano geral e evitar polarizações errôneas devido ao uso de táxons derivados (Yeates, 1995). 
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Trichininae teve status revisado por Sinclair e Cumming (2006), que a obtiveram 

como parafilética. Na presente análise foi selecionada para o grupo externo Trichinomyia 

flavipes (Meigen, 1830), cujo gênero foi apontado por estes autores como irmão a todos os 

outros gêneros de Hybotidae com base na simetria do hipopígio do macho. 

Sinclair e Cumming (2006) dividiram Hybotinae em duas tribos, Bicellariini e 

Hybotini, das quais uma espécie de cada foi amostrada, respectivamente Bicellaria nigra 

(Meigen, 1824) e Stenoproctus sp. Os resultados destes autores apontaram Hybotinae como 

irmã do clado Oedaleinae + Tachydromiinae. 

Oedaleinae foi proposta por Sinclair e Cumming (2006) como irmã de 

Tachydromiinae. Para compor o grupo externo foi selecionada Oedalia zetterstedti Collin, 

1926, já que é sabido que Anthalia Zetterstedt e Euthyneura Macquart alimentam-se de pólen 

e néctar, possuindo o aparelho bucal modificado para estes fins, o que dificultaria a 

homologia das suas partes com os de Tachydromiinae. 

Inicialmente fora incluída uma espécie de Neotrichina Sinclair & Cumming, 2000 

como representante de Ocydromiinae, selecionada uma vez que os autores apontaram este 

gênero como possivelmente o mais basal da subfamília. Entretanto, optou-se por não mantê-la 

entre os táxons do grupo externo, uma vez que as diversas características derivadas da 

subfamília dificultaram o estabelecimento de homologias e codificação, consequentemente 

ramos ambíguos, particularmente os mais plesiomórficos do grupo interno, por sua vez 

causando relações fracas ou não resolvidas na base de Tachydromiinae. Dado que o foco da 

análise é o grupo interno e não o relacionamento entre os táxons do grupo externo, e que o 

monofiletismo de Tachydromiinae não está em questão, a obrigatoriedade na inclusão de 

Ocydromiinae não é mais sustentada. 

 

4.6. Espécies de Tachydromiinae incluídas no grupo interno, com um breve resumo 

sobre a caracterização prévia dos gêneros 

Uma vez que o monofiletismo dos gêneros de Tachydromiinae nunca fora corroborado 

de forma sistemática, o desenho amostral do trabalho consistiu em amostrar ao menos uma 

espécie de cada gênero em cada região biogeográfica, a espécie-tipo inclusa, sendo que nos 

casos onde há grupos de espécies definidos, quando possível, procurou-se amostrar ao menos 

uma espécie de cada grupo (Yeates, 1995). Desta forma, a intenção foi imbutir à análise 

grande parte do polimorfismo contido em cada gênero, permitindo o posicionamento 

cladístico dos gêneros e seus grupos de espécies com relação aos demais gêneros. Embora 

inicialmente tenha sido planejado hipotetizar as relações entre os grupos de espécies, após 
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considerar a grande quantidade de homoplasias que seriam contabilizadas e a possível 

influência que os ramos longos resultantes teriam sobre as relações genéricas, este tópico foi 

removido dos objetivos, conquanto que algumas considerações quanto aos grupos de espécies 

tenham sido feitas ao longo dos resultados quando pertinente. 

Abaixo, segue um resumo dos táxons em várias categorias pertencentes à 

Tachydromiinae, onde é acompanhado ao nome do táxon um comentário sobre a 

caracterização do grupo anteriormente ao presente estudo, assim como alguns comentários 

pertinentes à seleção dos exemplares para o estudo cladístico. Uma lista completa dos táxons 

e localidade dos exemplares pode ser acessada no Apêndice B. A classificação das tribos e 

apomorfias dos táxons apresentados abaixo seguem a classificação em vigência na literatura e 

não refletem os resultados obtidos na tese. Os gêneros foram ordenados alfabeticamente uma 

vez que não há hipótese de relacionamento estabelecida anteriormente a presente tese. 

 

Tachydromiinae Meigen, 1822 

 

Symballophthalmini Sinclair & Cumming, 2006 

 

Symballophthalmus Becker, 1889 

O gênero já foi cogitado por alguns autores de pertencer a Oedaleinae (Kovalev, 1969) 

e Ocydromiinae (Chvála, 1975b) devido ao hábito incomum na subfamília de serem mais 

voadores que corredores, sobrevoando a vegetação baixa de maneira lenta, semelhante ao 

observado em Ocydromiinae (Chvála, 1975b). Entretanto, não há evidências morfológicas que 

o confirmem em quaisquer dos clados citados, e ambas as alternativas implicariam no 

parafiletismo de Tachydromiinae e convergência de caracteres considerados importantes 

como a perda das pseudotraquéias no labelo, e falo com ápice simples com o apódema 

ejaculatório secundariamente articulado na base. Chvála (1975b) caracterizou o gênero com 

base nos olhos dos machos tocando-se na fronte, asas alargadas no ápice e pernas delgadas 

sem modificações para hábitos raptoriais. As oito espécies incluídas tem distribuição Neártica 

ou Paleártica, e destas foram selecionadas três espécies, S. masoni Chillcott, 1958 da região 

Neártica e S. dissimilis (Fallén, 1815) e a espécie-tipo S. pictipes (Becker, 1889) da região 

Paleártica. 
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Tachydromiini Meigen, 1822 

 

Ariasella Gil Collado, 1923 

Ariasella é composta, assim como Pieltainia (ver abaixo), por espécies ápteras ou 

braquípteras endêmicas da península ibérica e dos Pirineus. Ambos os gêneros possuem 

aparência geral semelhante a Tachydromia e Grootaert et al. (2009) distinguiu-os pela 

ausência total de asas e halteres em Pieltainia e presença de asas em hastes nos machos e 

filiformes ou escamiformes nas fêmeas de Ariasella. Apesar da aparente uniformidade 

morfológica, foram amostradas três espécies, A. lusitanica Grootaet, Shamshev & Andrade, 

2009, A. pieltaini (Gil Collado, 1936) e a espécie-tipo A. semiaptera (Gil Collado, 1923), das 

quatro incluídas no gênero. 

 

Dysaletria Loew, 1864 

Com quatro espécies e restrito à região Paleártica, foi diagnosticado por Chvála 

(1975a) pelos olhos tocando-se na face, cerdas acrosticais reduzidas, praticamente ausentes, 

fêmur anterior dilatado, distintamente mais robusto que o fêmur médio, asas mais estreitas 

que em Platypalpus, com lóbulo axilar pouco desenvolvido e veia anal pouco desenvolvida. 

Além disso, as espécies de Dysaletria possuem o lóbulo pós-pronotal bastante desenvolvido, 

semelhante ao estado presente nos Ariasella, Pieltaini, Tachydromia e Tachypeza. Embora o 

exemplar-tipo de Dysaletria varicolor (Becker, 1908), espécie-tipo do gênero, tenha sido 

examinado no MNB, este não foi incluído na análise uma vez que não foi possível dissecá-lo. 

Assim, foi incluída somente uma espécie, D. nigripennis Chála, 1975a. 

 

Pieltainia Arias, 1919 

Monotípico, Pieltainia iberica Arias, 1919 foi caracterizada em Grootaert et al. (2009) 

pela ausência total de asas tanto nos machos quanto nas fêmeas. Os autores incluíram-na na 

chave de identificação, onde eles fazem a separação de suas espécies das de Ariasella (ver 

Ariasella nesta seção para detalhes sobre a diferenciação entre os gêneros). A espécie-tipo, P. 

iberica foi incluída no presente trabalho. 

 

Platypalpus Macquart, 1828 

As espécies de Platypalpus podem ser reconhecidas com base no seguinte conjunto de 

caracteres: olhos separados em ambos os sexos, mesonoto alongado (exceto espécies do grupo 

P. brevicornis) com lóbulo pós-pronotal diferenciado, fêmur médio em geral bastante robusto 
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(exceto espécies do grupo P. (hackmani)), tíbia média geralmente com prolongamento apical, 

asa com células basais subiguais no comprimento ou célula bm levemente mais longa, veias 

A1 e CuA2 presentes (célula cup presente) (Grootaert e Shamshev, 2012). São mais de 550 

espécies conhecidas distribuídas por todas as regiões biogeográficas exceto Antártica e no 

continente australiano, embora o gênero seja mais diverso em latitudes medianas. 

Foram amostradas 25 espécies de Platypalpus das regiões Afrotemperada, Andina, 

Neártica, Neotropical e Paleártica, dentre estas a espécie-tipo P. cursitans (Fabricius, 1775). 

A proposta inicial de identificar e amostrar espécies de cada grupo provindas de cada região 

biogeográfica mostrou-se imprópria devido à ausência de estudos com os grupos de espécies 

nas regiões Andina, Neotropical e Oriental, e difícil acesso a exemplares de faunas pouco 

estudadas, como Afrotropical, Australotemperada, Australotropical, Neoguineana, 

Neozelândica. Assim, optou-se por amostrar todos os grupos reconhecidos nas regiões 

Paleártica, estabelecidos por Grootaert e Chvála (1992) e Neártica, estabelecidos por 

Cumming (2002), complementando a representatividade do gênero com algumas espécies 

provenientes das demais regiões biogeográficas. 

Foi incluída na análise também a espécie P. arnaudi com dupla função; esta espécie 

foi recentemente transferida de Charadrodromia por Shamshev e Grootaert (2012) e alocada 

no grupo P. (hackmani) por o fêmur médio não ser engrossado e não portar cerdas póstero-

ventrais longas e a tíbia média não possuir espinho apical. Assim, a inclusão desta espécie 

teve a intenção de testar a sua posição em Platypalpus assim como testar se o grupo P. 

(hackmani) está incluído no gênero. Infelizmente, P. hackmani Chvála, 1972 é uma espécie 

rara, assim como as outras incluídas neste grupo de espécies, e não foi possível a inclusão de 

qualquer uma delas à análise. 

 

Tachydromia Meigen, 1803 

Os Tachydromia são reconhecidos pelos olhos dicópticos em ambos os sexos, 

paralelos e amplamente separados na fronte, e contíguos na face, palpo usualmente estreito, 

tórax estreito, amplamente brilhante, lóbulo pós-pronotal largo, quetotaxia do mesonoto 

usualmente bastante reduzida, fêmur anterior frequentemente robusto e o médio estreito, asa 

usualmente infuscada ou com bandas ou manchas marrons e célula cup ausente (Shamshev e 

Grootaert, 2010; Grootaert e Shamshev, 2012). O gênero foi registrado em todas as regiões 

biogeográficas exceto Antártica, Andina e Australotropical. Foram incluídas cinco espécies 

do gênero representando três grupos de espécies determinados por Chvála (1970a) para a 
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região Paleártica, o grupo T. (arrogans), grupo T. (connexa) e grupo T. (interrupta). 

Infelizmente, foram obtidas somente espécies paleárticas e uma afrotemperada. 

 

Tachyempis Melander, 1928 

As 23 espécies do gênero são distintas dos demais Tachydromiinae devido à fronte 

ampla, divergindo acima, olhos unidos na face, palpos mais longos que a probóscide, asas 

amplas, hialinas ou levemente infuscadas com célula cup ausente (Melander, 1928). A 

ocorrência de Tachyempis foi registrada nas regiões Andina, Afrotemperada, Afrotropical, 

Neártica e Neotropical, dentre as quais foram selecionadas cinco espécies para representar o 

gênero, sendo a espécie-tipo T. nigra da América Central, T. vitripennis da região 

Afrotemperada, e três espécies novas do Chile, México e E.U.A. (Arizona). 

Sinclair e Cumming (no prelo), no Manual de Diptera Afrotropical, referiram-se às 

duas espécies africanas, Tachyempis vitripennis Bezzi, 1908 e Tachyempis dichroa Bezzi, 

1908, como pertencentes a “Tachyempis” sensu Smith. Smith (1969) transferiu as duas 

espécies originalmente descritas em Tachista para Tachyempis. Entretanto, elas diferem 

substancialmente das espécies do Novo Mundo, já que ambas possuem a probóscide longa, 

palpo bastante estreito, fronte menos divergente, célula br levemente mais longa que a bm e 

lóbulo anal menos desenvolvido (Sinclair e Cumming, no prelo). A comparação com os 

exemplares-tipo não é possível, uma vez que estes provavelmente foram destruídos na 

Hungria durante a Segunda Guerra (Smith, 1961), pois não foram localizados por Smith 

(1969). Sinclair e Cumming (no prelo) acenam para que estes exemplares africanos não sejam 

congenéricos com as espécies neotropicais, aparentemente mais relacionados a Tachydromia. 

Assim, exemplares identificados por Smith como T. vitripennis foram acrescentados à análise 

para verificar a hipótese. 

 

Tachypeza Meigen, 1830 

As 29 espécies (Yang et al., 2007) de Tachypeza são reconhecidas pela cabeça estreita, 

fronte estreita e com lados paralelos, escuto alongado com o lóbulo pós-pronotal bastante 

longo, asa estreita, a célula bm levemente mais longa que a célula br, veia CuP desenvolvida e 

veia A ausente (Chvála, 1975b). Tachypeza ocorre nas regiões Neártica, Paleártica e Oriental, 

e foram amostradas três espécies, sendo duas neárticas, T. corticalis (Melander, 1902) e T. 

fenestrata (Say, 1923) e a espécie-tipo Paleártica, T. nubila (Meigen, 1804). 
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Drapetini Collin, 1961 

 

Allodromia Smith, 1963 

Allodromia foi definido por Chillcott e Teskey (1983) baseado na antena com estilo 

subapical a dorsal, palpo geralmente voltado para frente, asa com as células basais igualmente 

longas e veia bm-cu oblíqua. Das seis espécies neotropicais, quatro foram selecionadas para 

representar o gênero, inclusive a espécie-tipo, A. brunnea Smith, 1963. 

 

Atodrapetis Plant, 1997 

Monoespecífico, o gênero foi diagnosticado por Plant (1997) com base na asa 

sexualmente dimórfica, braquíptera nas fêmeas com as veias caracteristicamente engrossadas, 

veia Rs curta, surgindo na metade da primeira seção costal e veias R4+5 e M curvadas em 

direção à Costa. Além disso, as células basais são igualmente longas, sendo a célula br 

bastante alargada, mais larga que a célula bm. Atodrapetis infrapratula Plant, 1997 é 

conhecida da Nova Zelândia e foi incluída na análise. 

 

Austrodrapetis Smith, 1964 

Austrodrapetis inclui uma espécie das Ilhas Cook, no Pacífico Sul, e foi diagnosticada 

originalmente com base na Rs curta e veia R2+3 abreviada, não alcançando a Costa, e o fêmur 

anterior do macho com uma mancha redonda preta de espínulos minúsculos, definidos por 

Smith (1964) como espínulos tuberculados sensórios. O gênero é baseado em características 

que ocorrem em outras espécies, como a veia R2+3 abreviada, presente em Baeodromia 

pleuritica Melander, 1928 e Stilpon gramminum (Fallén, 1815), e a origem distal do setor 

radial, documentada em diversos táxons orientais e neozelandeses. Uma definição tão limitada 

dificulta a inclusão de novas espécies no gênero, e a definição deveria ser ampliada para 

facilitar a admissão de novas espécies e a melhor compreensão do gênero. Suspeita-se que 

haja um complexo de gêneros monotípicos proximamente relacionados devido ao 

comprimento das células basais, fronte divergente, pedicelo com uma cerda ventral longa e 

pós-pedicelo oval com estilo dorsoapical, nomeadamente Austrodrapetis, Ngaheremyia e 

Pontodromia, ou mesmo representem um único gênero. Foi amostrado na análise por meio da 

espécie-tipo A. coxalis. 

Austrodromia Collin, 1933 

Durante revisão, Chillcott e Teskey (1983) caracterizaram Austrodromia com base na 

presença distintiva da veia A1, veias transversas r-m e bm-cu contíguas e formando uma linha 
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reta, veias R4+5 e M subparelelas e estilo antenal inserido no ápice do pós-pedicelo. Apesar de 

incluir poucas espécies, encerra uma diversidade morfológica marcante, de forma que se 

especula que possa ser parafilético. Das onze espécies distribuídas pelas regiões Andina e 

Neotropical de Austrodromia, quatro espécies foram selecionadas para a análise cladística, 

duas do Brasil, uma do Equador e a espécie-tipo A. indifferens Collin, 1933 do Chile. 

 

Baeodromia Cumming, 2006 

A única espécie incluída em Baeodromia é reconhecida pelo seguinte conjunto de 

caracteres: olhos contíguos na face, separados na fronte e divergentes acima, antena com pós-

pedicelo pequeno e oval e estilo dorsoapical, asa com célula br evidentemente mais curta que 

a bm, Abdome do macho com glândulas tubulares laterais sob os tergitos proximais, 

terminália do macho relativamente pequena e com apódemas ejaculatório e ventral presentes, 

fêmea com tergito e esternito 8 fusionados anterolateralmente e o esternito 8 com ápice 

articulado para cobrir a abertura genital (Cumming, 2006). Baeodromia pleuritica (Melander, 

1928) é amplamente distribuída pela região Neártica e foi amostrada no presente estudo, 

assim como uma espécie Neotropical provavelmente pertencente ao gênero. 

 

Chaetodromia Chillcott, 1983 

Chaetodromia tem sido caracterizado pela venação bastante similar a Austrodromia, 

entretanto o mesonoto tem o lóbulo pós-pronotal distinto assim como quatro pares de cerdas 

dorsocentrais distintivas na metade posterior (Chillcott, 1983). Das duas espécies incluídas, 

foi obtida C. masoni, a espécie-tipo, para compor a análise cladística. 

 

Chersodromia Walker, 1849 

A definição de Chersodromia pode ser resumida pela presença dos olhos amplamente 

separados na face (contíguos em algumas espécies “brancas” e “amarelas” do grupo isabellae 

do continente africano e Sudeste asiático) e na fronte, gena ampla, células br e bm subiguais 

no comprimento, veia A1 fraca ou ausente e pernas (pelo menos a tíbia posterior) com cerdas 

longas (Grootaert e Shamshev, 2012; Sinclair e Cumming, 2013). As 72 espécies conhecidas 

ocorrendo pelas regiões Afrotropical, Neártica, Neoguineana, Neotropical, Oriental e 

Paleártica (Yang, et al., 2007; Grootaert et al., 2007, 2010, 2012; Grootaert e Shamshev, 

2008, 2010, 2012, 2013a; Sinclair e Cumming, 2013) são identificadas em cinco grupos de 

espécies, dos quais foram selecionadas nove espécies, incluindo a espécie-tipo C. arenaria, de 

todas as regiões exceto a região Oriental, representando quatro desses grupos. Chersodromia 
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zelandica foi descrita por Rogers (1982) para a Nova Zelândia e incluída em Chersodromia, 

embora as ilustrações da cabeça, asa e genitália apresentadas no trabalho original nada se 

pareçam com os Chersodromia típicos. Suspeita-se que esta espécie, por possuir a gena 

estreita, pedicelo com cerda ventral longa e o setor radial originado distalmente na R1, na 

realidade pertença a algum dos gêneros descritos nos últimos 20 anos para a região Oriental e 

que são caracterizados por tais estados. 

 

Crossopalpus Bigot, 1857 

Grootaert e Shamshev (2012) caracterizaram Crossopalpus com base na gena ampla, 

cerdas ocelares anteriores reduzidas e posteriores longas, antenas voltadas para cima, pedicelo 

usualmente com uma cerda ventral longa, pós-pedicelo mais ou menos arredondado 

ventralmente, asa com Rs mais curto que a veia bm-cu e tergitos abdominais sem cerdas 

espatuliformes. As espécies estão distribuídas por todas as regiões exceto o continente 

australiano e Nova Zelândia. Foram amostradas sete das 83 espécies de Crossopalpus 

provindas das regiões Afrotemperada, Afrotropical, Neártica e Paleártica (Yang et al., 2007; 

Grootaert e Shamshev, 2014; Cumming e Sinclair, 2014), inclusive C. flexuosus (Loew, 

1840), espécie-tipo do gênero. 

 

Drapetis Meigen, 1822 

Drapetis compreende 84 espécies (Grootaer e Shamshev, 2014) e pode ser identificado 

pelos seguintes caracteres: cabeça proximamente posicionada ao tórax, gena estreita, antena 

voltada para cima, pedicelo com ou sem cerda ventral longa, pós-pedicelo mais ou menos 

arredondado ventralmente, mesonoto com cerdas, asa com Rs longo, Abdome com cerdas 

espatuliformes e modificações glandulares (Rogers, 1983; Rogers, 1989; Grootaert e 

Shamshev, 2012). Além da espécie-tipo D. exilis Meigen, 1822, foram amostradas outras 

nove espécies para representar os quatro grupos de espécies fixados por Chvála (1975b) e 

Rogers (1983, 1989). O grupo D. (exilis) é caracterizado por espécies com a célula bm menos 

de duas vezes o comprimento da célula br, pedicelo sem cerda ventral e veias R4+5 e M 

paralelas, subparalelas ou levemente divergentes. Registrado somente na região Paleártica, o 

grupo D. (exilis) foi representado na análise somente por D. exilis. Por sua vez, o grupo D. 

(assimilis), composto por espécies com a célula bm pelo menos duas vezes mais longa que a 

célula br e o pedicelo com uma cerda longa ventral, foi representado por duas espécies 

paleárticas, D. assimilis (Fallén, 1815) e D. simulans Collin, 1961 e duas espécies neárticas, 

D. discalis Melander, 1918 e D. infumata Melander, 1918. O grupo D. (naica), característico 
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por incluir espécies com cabeça oval em vista frontal e pedicelo também com cerda ventral 

longa, foi amostrado por D. naica Melander, 1918 da região Neártica e D. perplexa Smith, 

1962 da região Neotropical. Por último, o grupo D. (divergens), caracterizado pela célula bm 

menos de duas vezes mais longa que a célula br e veias R4+5 e M amplamente divergentes, foi 

amostrado pelas espécies D. divergens Loew, 1872 do neártico e D. atrinervalis Rogers, 1983 

neotropical. Apesar de alguns exemplares da região Oriental terem sido emprestados, sua 

identificação é difícil, uma vez que muitas espécies continuam por serem descritas. 

 

Elaphropeza Macquart, 1828 

Os Elaphropeza têm sido reconhecidas por compartilharem o occipício convexo, 

antena direcionada para frente, pós-pedicelo cônico com a margem ventral reta e estilo apical, 

anepisterno sem cerdas ou microtríquias, tergitos abdominais com cerdas espatuliformes e 

modificações glandulares presentes sob os tergitos 3–5 ou 4–5 (Grootaert e Shamshev, 2012). 

São 237 espécies descritas, amplamente distribuídas exceto nas regiões Andina, 

Australotropical, Neártica e Neozelândica (Yang et al., 2007; Shamshev e Grootaert, 2007; 

Freitas-Silva e Ale-Rocha, 2009; 2011; Grootaert e Shamshev, 2009; 2012, 2013b, 2014). As 

espécies do gênero são divididas em dois grupos informais de espécies, grupo E. (ephippiata) 

e grupo E. (biuncinata), com base na presença de uma cerda forte voltada para cima na parte 

ventral do proepisterno, próximo à coxa anterior, modificações na quetotaxia, posição das 

estruturas glandulares abdominais e na forma do falo (Shamshev e Grootaert, 2007). Por sua 

vez, o grupo E. (ephippiata) foi subdividido pelos mesmos autores em dois complexos de 

espécies com base na presença de cerdas na tíbia posterior, enquanto o grupo E. (biuncinata) 

foi subdividido em três complexos de espécies, com base no número de cerdas apicais 

robustas na tíbia posterior. Foram selecionadas 11 espécies de Elaphropeza provindas das 

regiões Afrotropical, Oriental e Neotropical, representando todos os complexos de espécies 

dos dois grupos de espécies: grupo E. (ephippiata): E. ephippiata (Fallén, 1815), E. lutea (De 

Meijere, 191), E. mazaruni (Smith, 1963), E. neesoonensis Shamshev & Grootaert, 2007, E. 

pulchra Grootaert & Shamshev, 2014 e E. secunda (Smith, 1969); grupo E. (biuncinata): E. 

biuncinata Melander, 1928, E. crassicercus Shamshev & Grootaert, 2007, E. pluriacantha 

Shamshev & Grootaert, 2007, E. singaporensis Shamshev & Grootaert, 2007 e E. spiralis 

Shamshev & Grootaert, 2007. Suspeita-se que as espécies do grupo E. (biuncinata) sejam 

congenéricas ao grupo Drapetis divergens, registrado somente na região Neotropical. Os 

grupos de espécie já foram corroborados em estudos utilizando barcode do gene COI, onde os 
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autores cogitaram reconhecê-los como diferentes gêneros, embora apontem que a dificuldade 

de acessar os caracteres ainda seja impeditiva (Grootaert et al., 2015). 

 

Isodrapetis Collin, 1928 

Ao registrar Isodrapetis pela primeira vez fora da Nova Zelândia, Sinclair e Cumming 

(2013) expandiram o conceito do gênero e o caracterizaram pelo seguinte conjunto de 

caracteres: células basais com comprimentos subiguais, Rs relativamente curto e surgindo 

além do meio da R1, veia A1 presente, porém inconspícua, cerdas acrosticais e dorsocentrais 

curtas e finas, pernas com cerdas fracas inconspícuas e terminália do macho com a lamela 

epandrial esquerda fusionada ao hipândrio. Plant (1999) separou provisoriamente as espécies 

até então incluídas em Isodrapetis em três grupos denominados I, II e III. Dentre as espécies 

nominais foram amostradas I. nitidula Collin, 1928 (espécie-tipo e pertencente ao grupo I de 

Plant 1999) e I. subpollinosa Collin, 1928 (pertencente ao grupo II de Plant, 1999), ambas da 

Nova Zelândia, e I. meridionalis Sinclair & Cumming, 2013 das Ilhas Galápagos, segundo 

eles pentencente ao grupo III. Adicionalmente, foram acrescentadas outras duas espécies 

novas, uma do Chile e outra da Nova Zelândia. 

 

Megagrapha Melander, 1928 

Chillcott e Teskey (1983) distinguiram o gênero dos demais simplesmente pela 

ausência de cerdas pós-pronotais ou dorsocentrais diferenciadas. Entretanto, pode-se citar 

também a asa sexualmente dimórfica nos machos, assim como a presença de células basais 

com mesmo comprimento, e veia bm-cu oblíqua. Das quatro espécies assinaladas para o 

gênero, foram incluidas duas espécies neárticas, M. exquisita (Malloch, 1923) e a espécie-tipo 

M. pubescens (Loew, 1862). Infelizmente, não foi possível o empréstimo da única espécie 

europeia assinalada para o gênero, M. europaea Papp & Földvári, 2001. 

 

Micrempis Melander, 1928 

Considerado próximo a Allodromia, muitas vezes a diferenciação entre eles é 

problemática (Cumming e Sinclair, 2009). Ambos possuem cerdas verticais e ocelares 

distintas, a veia A1 evanescente, pós-pedicelo curto com estilo longo e R4+5 muito curvada 

(Chillcott e Teskey, 1983). Estes autores sugeriram que Micrempis poderia ser separado de 

Allodromia com base na R4+5 e M fracamente divergentes, célular br e bm mais curtas, palpos 

geralmente estreitos e direcionados para baixo e a forma do pós-pedicelo ligeiramente 

diferente. Contudo, os gêneros já foram considerados sinônimos (Cumming e Sinclair, 2009). 
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Das 26 espécies assinaladas para Micrempis, cinco foram utilizadas, representando as regiões 

Neártica—M. bomboxynon Chillcott, 1983, M. nana Melander, 1928, e Neotropical—M. 

curviradius (Smith, 1962), M. dominicensis Chillcott, 1983 e M. mexicana Chillcott, 1983. 

 

Nanodromia Grootaert, 1994 

Pode ser diagnosticado pelo pós-pedicelo com extensão dorsoapical, asa com Rs 

relativamente curta e originando próximo ao ápice da R1, células br e bm subiguais no 

comprimento, Abdomen sem cerdas espatuliformes, porém com modificações glandulares em 

algumas espécies, e terminália do macho com apódemas ejaculatório e ventral presentes 

(Grootaert e Shamshev, 2012). Foi registrado nas regiões Neoguineana e Oriental e encerra 

nove espécies descritas, das quais foram amostrados N. narmkroi Grootaert & Shamshev, 

2003 (Cingapura) e um macho de N. cryptica Grootaert, 1994 (Nova Guiné) do CNC. 

Entretanto, em N. cryptica faltam informações sobre a fêmea e a terminália do macho, uma 

vez que não foi possível dissecar o exemplar. A espécie-tipo N. elongata Grootaert, 1994 não 

foi obtida. 

 

Ngaheremyia Plant & Didham, 2006 

Plant e Didham (2006) listaram diversos caracteres que combinados permitem 

reconhecer Ngaheremyia, dentre eles a fronte ampla e divergente acima, pedicelo portando 

uma cerda ventral longa, pós-pedicelo com estilo inserido dorsoapicalmente, setor radial 

originado na metade distal da R1, R2+3 bastante curta e alcançando a R1 na metade basala da 

asa, célula br mais curta que a bm e machos com modificações sexuais secundárias no fêmur 

médio. A única espécie incluída, Ngaheremyia fuscipennis Plant & Didham, 2006, foi 

observada e incluída à análise. 

 

Pontodromia Grootaert, 1994 

Foi caracterizado por Grootaert e Shamshev (2012) possuindo um par de cerdas 

dorsocentrais longas na metade anterior do mesonoto, Rs originada distalmente na R1, célula 

br mais curta que a bm e veia A ausente. São conhecidas duas espécies, a espécie-tipo P. 

nambis da Nova Guiné e P. pantai de Cingapura e Malásia, embora Grootaert e Shamshev 

(2012) afirmem que existam espécies não descritas da Tailândia e Indonésia. No entanto, não 

puderam ser emprestados quaisquer exemplares das espécies nominais, e o gênero foi 

representado na presente análise por espécimes não identificados da Austrália e Nova 

Caledônia que combinam com as características diagnósticas. 
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Stilpon Loew, 1859 

Os adultos podem ser reconhecidos devido à fronte com lados subparalelos, antena 

com o pedicelo globoso e robusto, pós-pedicelo pequeno e oval com estilo dorsoapical, 

terminália masculina larga e altamente modificada com o apódema ventral ausente e fêmea 

com os escleritos do segmento abdominal 8 fusionados anterolateralmente (Cumming e 

Cooper, 1992). Atualmente são incluídas 55 espécies distribuídas nas regiões Afrotropical, 

Afrotemperada, Neártica, Oriental e Paleártica. Entretanto, há exemplares na região 

Neotropical que parecem ser associados ao gênero (Freitas-Silva, Ale-Rocha e Cumming, 

2014; Cumming, Freitas-Silva e Ale-Rocha, em preparação). Stilpon tem sido dividido em 

quatro grupos: grupo S. (divergens), grupo S. (graminum), grupo S. (seeluang) e grupo S. 

(varipes) (Cumming e Cooper, 1992; Shamshev e Grootaert, 2004). Foram selecionadas 

quatro espécies de Stilpon para representar dois grupos: grupo S. (graminum): S. graminum 

(Loew, 1856) e S. campestris Cumming, 1992; grupo S. (varipes): S. chillcotti Cumming, 

1992 e S. curvipes Melander, 1928. Apesar de diversos exemplares da região Oriental terem 

sido emprestados, estes não foram incluídos uma vez que sua associação não foi possível, seja 

no nível específico ou dos grupos de espécies. 

 

Gêneros não incluídos na análise cladística 

Dusmetina Gil Collado, 1930 

Mais um gênero braquíptero e endêmico à região Ibérica, conhecido somente do 

exemplar-tipo e caracterizado na descrição original, entre outras características, pelo pedicelo 

com uma cerda ventral longa, pós-pedicelo com estilo dorsal, os olhos separados em ambos os 

sexos, face estreita e fronte divergindo acima, gena estreita, probóscide mais curta que a 

cabeça, fêmures grossos, especialmente o anterior e posterior, e tíbia posterior com cerdas 

apicais (Gil Collado, 1930). Infelizmente, não foi possível amostrar qualquer exemplar de 

Dusmetina no presente trabalho. Provavelmente o gênero seja sinônimo a Drapetis e 

Dusmetina iberica Gil Collado, 1930 seja uma espécie do grupo D. (assimilis). 

 

Sinodrapetis Yang, Gaimari & Grootaert, 2004 

Apesar de ter sido descrito recentemente, este gênero monotípico e baseado em um 

único exemplar do sul da China é bastante enigmático quanto a sua identidade e validade. Na 

descrição original, os autores definiram o gênero com base no tarsômero posterior proximal 

engrossado e alongado, quase tão longo quanto o comprimento dos demais quatro tarsômeros 
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somados, cerdas ocelares longas e subiguais no comprimento e asa com célula br mais curta 

que a bm. Provavelmente seja sinônimo de Elaphropeza ou Drapetis. 

 

4.7. Seleção dos caracteres utilizados na análise cladística 

Os caracteres foram construídos de forma a maximizar o sinal filogenético e serem 

independentes uns dos outros, ou seja, de tal forma de que um caráter ou um estado de um 

caráter não impeça nem implique a presença de outros caracteres ou estados de caracteres. 

Buscou-se também que os estados do mesmo caráter fossem homólogos entre si, sendo as 

proposições de homologia hipotetizadas a priori com auxílio da congruência na posição 

relativa a outras estruturas (Jardine, 1969; Brower, 1996) e por meio de comparação direta 

entre os táxons terminais. Um sinal de interrogação (?) foi utilizado na matriz simbolizando 

que o estado do caráter é duvidoso ou está inacessível, ou seja, que qualquer estado é 

possível; por sua vez, um hífen (-) foi utilizado para estados que não podem ser aplicados ao 

caráter devido à ausência da estrutura na qual o estado esteja relacionado. Caracteres não 

aplicáveis derivam de estados de caracteres que são sub-conceitos de um estado mais 

inclusivo, e, grosso modo, significa que a associação a qualquer estado é impossível (Lee e 

Bryant, 1999; Zaragüeta-Bagils e Bourdon, 2007). 

A codificação contingente, seus problemas e implicações sobre a independência dos 

caracteres foi amplamente discutida em literatura (eg. Maddison, 1993; Platnick et al., 1991; 

Pleijel, 1995). Entretanto, a codificação em dois caracteres diferentes, embora implique em 

dependência lógica parcial, cumpre com a independência transformacional e preserva 

informação filogenética (Fitzhugh, 2006; Hawkins et al., 1997; Lee e Bryant, 1999; Strong e 

Lipscomb, 1999). Para evitar falhas ou resultados espúrios como os citados por Platnick et al. 

(1991), as distribuições dos estados dos dois caracteres na árvore foram comparadas ao final 

da análise e conferidos se os estados verificáveis não foram aplicados aos inaplicáveis. 

Os estados dos caracteres foram organizados e editados utilizando o software NDE 

(Nexus Data Editor—Page, 2001). Os caracteres foram tratados como não ordenados (exceto 

o caráter 48, na seção 5.1.1,). 

 

4.8. Análise cladística 

As análises foram conduzidas no software TNT (Tree Analysis Using New 

Technology—Goloboff et al., 2008a). As árvores mais parcimoniosas foram buscadas através 

de análises heurísticas iniciadas por meio da geração de árvores pelo algoritmo de Wagner, 

com 10.000 réplicas no processo de sequências de adição e alimentação randômica (random 
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seed) com fator igual a um, utilizando regimes de subpesagem das homoplasias com valores 

do índice de concavidade (k) de 4 a 8. Para o processo de permuta dos ramos (branch 

swapping) foi utilizado o algoritmo de corte e reconexão das subárvores (TBR—Tree 

bisection-reconnection), salvando três árvores por réplica. O programa foi configurado para 

armazenar até 30.000 árvores e colapsar ramos com comprimento igual à zero. 

A estratégia de aumentar o número de réplicas, perturbando as árvores com o TBR e 

salvando poucas árvores a cada réplica objetiva evitar que as árvores mais parcimoniosas 

obtidas representem somente uma solução ótima local (soluções mais parcimoniosas em um 

universo restrito de árvores possíveis, porém não mais parcimoniosa num contexto mais 

amplo), mas aproximem-se mais de uma solução ótima global (soluções mais parcimoniosas 

possíveis para o dado conjunto de dados). Como apontado por Farris et al. (1996) e Goloboff 

(1999), utilizar estratégias que permitam encontrar uma amostra significante das árvores mais 

parcimoniosas de diferentes “ilhas de árvores” ótimas em conjuntos de dados grandes e 

complexos, mesmo que todas as árvores mais parcimoniosas não sejam obtidas, faz com que o 

resultado de consenso provavelmente seja idêntico àquele que seria produzido caso todas as 

árvores mais parcimoniosas fossem acessadas. 

A plotagem e análise das distribuições dos estados dos caracteres sobre as topologias 

obtidas foram feitas utilizando o software Winclada (Nixon, 2002). Os caracteres foram 

apresentados em uma das árvores mais parcimoniosas, cujos caracteres com distribuição 

ambígua foram otimizados utilizando ACCTRAN (Farris, 1970) ou DELTRAN (Swofford e 

Maddison, 1987), avaliados caso a caso. Foram apresentadas estatísticas como o comprimento 

da árvore (l), índice de consistência (ic—Kluge e Farris, 1969), índice de retenção (ir) e índice 

de consistência reescalonado (cr—Farris, 1989), tanto para o conjunto total das árvores mais 

parcimoniosas quanto para a escolhida para plotar os caracteres (siglas em maiúscula foram 

utilizadas para diferenciar os mesmos índices no conjunto total de árvores). Uma vez que 

foram geradas árvores utilizando cinco parâmetros de k diferentes, as árvores duplicadas 

foram apagadas no Winclada. Por fim, foi utilizado como medida da estabilidade dos clados o 

índice de decaimento (identificados pela sigla idec—Bremer, 1988; 1994), calculado por meio 

do software TNT, que em linhas gerais representa a instabilidade do clado nas árvores 

subótimas, isto é, com mais passos que a árvore mais parcimoniosa. Para isso, foram geradas 

árvores subótimas com até 20 passos a mais que as árvores ótimas, e a partir desse conjunto 

de árvores foram calculados os valores do índice de decaimento para cada ramo. Valores de 

índice de decaimento até 1 são considerados clados pouco suportados, enquanto valores acima 

de 4 são considerados clados bem suportados. 
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4.8.1. Pesagem implícita 

As árvores foram geradas utilizando esquemas de pesagem diferencial utilizando o 

método de pesagem implícita (implied weighting), descrito por Goloboff (1993). Na pesagem 

implícita, a cada caráter é atribuída uma medida de desempenho na árvore (fit) durante o 

processo de busca pelas árvores mais parcimoniosas, e os caracteres são pesados 

proporcionalmente ao seu desempenho. Neste método, o desempenho dos caracteres em 

relação ao seu número de surgimentos na árvore, ou o quão homoplástico ele é, é considerado 

em uma função hipérbole côncava, cujo declive é modificado de acordo com uma constante 

de concavidade (k) que influencia quão severamente caracteres homoplásticos serão 

subpesados (Turner e Zandee, 1995). Menores valores de k causam sobrepesagem mais 

intensa dos caracteres com maior desempenho ou mais explicativos e subpesagem mais 

intensa das homoplasias, fazendo com que caracteres com maior desempenho exerçam maior 

influência na determinação das árvores mais parcimoniosas. Árvores geradas com menores 

valores de k também tendem a ser mais longas, uma vez que menos caracteres exercem maior 

influência sobre a topologia, fazendo com que mais caracteres tenham que se adequar àquela 

topologia. Alternativamente, altos valores de k (e.g. infinito) tendem a gerar árvores mais 

curtas e com o mesmo comprimento das obtidas com caracteres igualmente pesados 

(Goloboff, 1993, 1995). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Resultados da análise cladística 

As buscas heurísticas utilizando o método de pesagem implícita, implementado por 

meio do software TNT, com índices de concavidade (k) variados de quatro a oito, resultaram 

em 63 árvores não duplicadas mais parcimoniosas. As árvores possuem comprimentos totais 

variando entre L=283–289 passos, índice de consistência IC=0,30–0,31 e índice de retenção 

IR=0,90 e índice de consistência reescalonado CR=0,27–0,28. A árvore de consenso estrito 

contendo os valores do índice de decaimento para cada ramo foi ilustrada na Árvore 1. As 

variações entre as árvores mais parcimoniosas não influenciaram a topologia geral da árvore e 

resumiram-se às relações intragenéricas, que não serão abordadas neste estudo exceto 

algumas considerações entre os grupos de espécies de alguns gêneros. Para a discussão dos 

grupos e plotagem dos caracteres foi escolhida uma das 63 árvores mais parcimoniosas 

(Árvores 2–6, L=283, IC=30, CR=0,28 IR=90). Os valores estatísticos apresentados apontam 

que, apesar do índice de homoplasias não autapomórficas das árvores (obtido pela fórmula 1-

CR) ser bastante alto (0,72–0,73), estas mesmas homoplasias conferem bastante resolução à 

hipótese obtida, vide o alto valor exposto pelo índice de retenção. Este índice indica a fração 

das aparentes sinapomorfias—caracteres que reúnem grupos monofiléticos—que são 

realmente recuperadas como sinapomorfias na determinação dos grupos (ver discussão em 

5.1.2. O monofiletismo de Tachydromiinae). 

 

5.1.1. Relação dos caracteres 

As árvores obtidas (Árvores 1–6) refletem a congruência na distribuição dos estados 

dos 71 caracteres dos adultos selecionados, baseados na morfologia externa, assim como 

órgãos internos e externos do aparelho bucal e das genitálias dos machos e das fêmeas, sendo 

56 caracteres binários e 15 multiestado. Abaixo é apresentada uma lista dos caracteres com 

alguns comentários (a matriz completa pode ser encontrada no Apêndice A). Os estados 

plesiomórficos dos caracteres são listados primeiramente, seguidos dos estados apomórficos. 

Após cada caráter são apresentados entre colchetes respectivamente o comprimento (número 

de mudanças), índice de consistência e índice de retenção do caráter na árvore mais 

parcimoniosa, separados por ponto-e-vírgula. A otimização de cada caráter é apontada entre 

colchetes. Caracteres com distribuição não-ambígua não tiveram a otimização mencionada. 
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Machos 

Cabeça 

1. Omatríquias nos olhos: (0) Omatríquias ausentes (Figs. 1–4, 9 e 10); (1) omatríquias 

presentes [1; 1,00; 1,00]. 

A presença omatríquias densas entre as facetas do olho composto é uma característica que 

evoluiu independentemente em diversos táxons em Empidoidea, por exemplo, alguns 

Dolichopodidae, Clinocerinae (Empididae), Chillcottomyia Saigusa (Hybotinae), Abociputa 

Plant e Apterodromia Oldroyd (Ocydromiinae) (Sinclair e Cumming, 2006). A presença de 

omatríquias tem sido utilizada como característica diagnóstica de Drapetini desde sua 

concepção por Collin (1961), e está presente já nos fósseis da tribo registrados para o 

Terciário. A densidade de omatríquias é bastante variável na tribo, sendo mais densa nos 

gêneros mais plesiomórficos (Chaetodromia, Austrodromia, Megagrapha, Atodrapetis e 

Isodrapetis—e.g. Figs. 5, 11 e 15) e mais escassa nos demais gêneros, particularmente em 

Crossopalpus (Fig. 6 e 12). 

 

2. Tamanho das facetas oculares: (0) Alargadas próximas à fronte; (1) não alargadas 

próximas à fronte [1; 1,00; 1,00]. 

O alargamento das facetas oculares próximas à fronte é uma qualidade plesiomórfica em 

Hybotidae, e esta condição tem sido correlacionada ao comportamento de predação, corte e 

cópula (Downes, 1969). As facetas alargadas próximo à fronte dos machos são comumente 

observadas em Hybotidae, sendo presentes amplamente em Hybotinae (Fig. 1) e Trichininae, 

alguns Oedaleinae (e.g. Oedalea) e raramente em Ocydromiinae (e.g. Neotrichina). Em 

Tachydromiinae, este estado foi registrado nos fósseis mais antigos da subfamília e dentre os 

gêneros viventes é observado somente em Symballophthalmus (Fig. 2), sendo o estado 

derivado (Figs. 3–16) uma sinapomorfia do grupo formado por Tachydromiini e Drapetini 

(Sinclair e Cumming, 2006). O estado derivado representa duas condições diferentes, isto é, 

facetas uniformes ao longo do olho ou levemente alargadas próximas à face. Entretanto, a 

separação entre esses dois estados é problemática, principalmente em alguns exemplares 

menores de Drapetini, cuja distinção entre facetas alargadas ou não próximas à fronte é não é 

clara e sua consideração introduziria mais subjetividade à análise que sua união em um 

estado. Além disso, a informação filogenética aqui desejada diz respeito às facetas na fronte 

como característica de Symballophthalmini, não as facetas alargadas na face. 
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Figuras 1–16. Cabeças (Diptera: Hybotidae). 1–8. Vista frontal. 1. Stenoproctus sp.; 2. Symballophthalmus 
dissimilis (Fallén); 3. Tachypeza nubila (Meigen); 4. Platypalpus cursitans (Fabricius); 5. Austrodromia 
indifferens Collin; 6. Crossopalpus aeneus (Walker); 7. Chersodromia hirta (Walker); 8. Stilpon graminum 
(Fallén). 9–14. Vista lateral. 9. Afrotachyempis vitripennis (Bezzi) comb. nov.; 10. Platypalpus ciliaris (Fallén); 
11. Isodrapetis meridionalis Sinclair & Cumming; 12. Crossopalpus subaenescens Collin; 13. Chersodromia 
hirta (Walker); 14. Stilpon graminum (Fallén). 15–16. Vista dorsal; 15. Megagrapha exquisita (Malloch); 16. 
Drapetis exilis Meigen. Abreviaturas: c oc: cerdas ocelares; fr: fronte; gn: gena. Escalas: 0,2 mm. 
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3. Formato dos olhos em perfil: (0) Ovalado; (1) inflados abaixo das antenas [5; 0,2; 0,83]. 

No plano geral da subfamília, os olhos em perfil são ovais, mesmo que os comprimentos 

da fronte e da face sejam obviamente diferentes (e.g. Figs. 9–13). Entretanto, alguns Drapetini 

possuem os olhos inflados abaixo das antenas, formando uma espécie de bolsa na parte 

inferior dos olhos (e.g. Fig. 14). 

O estado apomórfico surgiu diversas vezes na subfamília, sendo exclusivo de Tachyempis 

no âmbito de Tachydromiini e indepententemente evoluído duas outras vezes entre os 

Drapetini, uma delas sinapomórfica para um clado. 

 

4. Condição da cabeça na fronte do macho: (0) Cabeça holóptica; (1) cabeça dicóptica [1; 

1,00; 1,00]. 

A condição cabeça holóptica (Figs. 1 e 2), bem como o alargamento das facetas oculares 

na fronte, tem sido correlacionada aos comportamentos de predação aérea, corte e cópula 

(Downes, 1969). Assim como no caso do alargamento das facetas oculares ao redor da fronte, 

o estado holóptico tem sido registrado na subfamília desde os fósseis mais antigos. Machos 

holópticos são observados em todos os gêneros de Hybotinae, Oedaleinae e Trichininae e 

alguns Ocydromiinae; em Tachydromiinae, machos holópticos são presentes apenas em 

Symballophthalmus (Fig. 2), e provavelmente tem relação com seus hábitos mais aéreos, ao 

contrário dos demais Tachydrominae, onde o voo é bastante reduzido (Chvála, 1975b). Os 

demais membros da subfamília (e.g. Figs. 3–8) possuem olhos desde amplamente separados 

até bem próximos na fronte (Chvála, 1975b.; Sinclair e Cumming, 2006). Os machos de 

Megagrapha e algumas espécies de Drapetis e Elaphropeza possuem os olhos bastante 

próximos na fronte, porém os olhos não são contíguos. Assim, dentre os Tachydromiinae 

somente Symballophthalmus apresentava o estado plesiomórfico, sendo o estado apomórfico 

uma sinapomorfia do clado formado por Tachydromiini e Drapetini. 

 

5. Condição dos olhos na face: (0) olhos amplamente separados; (1) distância entre os olhos 

menor que um ocelo [8; 0,12; 0,78]. 

Os grupos basais de Hybotinae possuem a face ampla, enquanto Ocydromiinae e 

Trichininae possuem face linear. Entre os taquidromiíneos, a face ampla tem sido considerada 

uma característica diagnóstica para Symballophthalmus (Fig. 2), Platypalpus (Fig. 4) e 

Chersodromia (Fig. 7). Entretanto, em Platypalpus a face é estreita nos grupos de espécies P. 

(albiseta), P. (ciliaris), P. (nigritarsis) e P. (unguiculatus), e em Chersodromia, as espécies 

do grupo C. (flavicaput) também possuem a face estreita. Os casos onde a largura da face é 



51 

 

menor ou igual à largura de um ocelo, estado observado nos demais Tachydromiinae (Figs. 3, 

5, 6 e 8), foram alocados no estado apomórfico. Adicionalmente, Afrotachyempis gen. nov. 

também apresenta os olhos amplamente separados na face. O caráter é claramente 

homoplástico, com diversos surgimentos independentes em Tachydromiini e ocorrendo no 

plano geral dos Drapetini (exceto Chersodromia). A forma da face é bastante variável e não 

foi avaliada, sendo que em alguns gêneros os olhos tocam-se ao longo de toda a face, e em 

outros somente em uma curta extenção. 

 

6. Desenvolvimento da gena abaixo dos olhos: (0) gena não desenvolvida, não exposta 

externamente; (1) gena estreita; (2) gena ampla [5; 0,4; 0,81]. 

A região genal esclerotizada abaixo dos olhos em Hybotidae (exceto Tachydromiinae) é 

completamente dobrada para dentro da cavidade bucal, sendo que a gena é inconspícua em 

vista externa (Fig. 1). Chvála (1975b) especulou que a presença da gena desenvolvida poderia 

ser um dos elos evidenciando um hipotético ancestral comum entre Chersodromia e 

Crossopalpus. Algumas espécies de Platypapus do grupo brevicornis têm sido diagnosticadas 

pela gena desenvolvida (Chvála, 1975b; Grootaert e Chvála, 1992), embora não seja tão 

ampla quanto nos gêneros supracitados e, portanto, foram consideradas como estreitas. 

Entre os taquidromiíneos, a maioria dos gêneros possui uma faixa estreita de esclerito 

abaixo dos olhos (e.g. Figs. 2, 5, 10 e 11), enquanto o desenvolvimento da gena ocorreu de 

forma independente em Chaetodromia, Crossopalpus (Figs. 6 e 12) e em alguns 

Chersodromia (Figs. 7 e 13), sendo um dos caracteres diagnósticos destes gêneros. Pode-se 

especular que o aumento na altura da gena tenha evoluído devido a algum fator relacionado ao 

uso do ambiente ou predação. 

 

7. Número e comprimento das cerdas ocelares: (0) Dois pares ocelares com comprimentos 

subiguais; (1) dois pares ocelares com comprimentos evidentemente diferentes; (2) 

somente um par ocelar presente [DELTRAN—11; 0,18; 0,86]. 

O número e comprimento das cerdas ocelares têm sido utilizados no diagnóstico de 

diversos gêneros da subfamília (e.g. Chvala, 1975b; Chillcott e Teskey, 1983). Tachydromia 

(incluindo Ariasella e Pieltainia), Tachyempis e Crossopalpus desenvolveram de maneira 

independente somente um par de cerdas ocelares distintas. A presença de dois pares ocelares 

com comprimentos evidentemente diferentes, sendo geralmente o par anterior mais longo, é 

observada em Symballophthalmus, Platypalpus, Dysaletria, Elaphropeza, e Heliopeza gen. 

nov., além de algumas espécies de Drapetis, Baeodromia pleuritica e Stilpon graminum. Uma 
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das características que distingue Drapetis perplexa das outras espécies do gênero é a ausência 

de cerdas ocelares; entretanto, uma vez que provavelmente as cerdas existam, mas não sejam 

diferenciáveis devido ao comprimento reduzido, a espécie foi codificada com uma 

interrogação. 

A variação do caráter entre os quatro táxons do grupo externo influenciou diretamente na 

distribuição do caráter na árvore, uma vez que o estado mais plesiomórfico (0), presente em 

Trichinomyia, é diferente do estado observado no plano geral de Tachydromiinae; nesta 

subfamília, o plano geral é composto pelos dois pares de cerdas com comprimentos 

obviamente diferentes. Os dois pares subigualmente longos evoluíram de maneira 

independente em Tachypeza, estado exclusivo dentre os Tachydromiini, e fazem parte do 

plano geral de Drapetini, onde foram diversas vezes revertidos para o plano geral da 

subfamília. 

A codificação foi problemática nas espécies que apresentaram somente um par de cerdas 

ocelares. Devido a variação do ponto de inserção dessas cerdas no triângulo ocelar pela 

subfamília, não foi possível especificar qual dos pares ocelares foi perdido nos terminais com 

somente um par de cerdas. No entanto, tal fato provavelmente não alteraria os resultados, uma 

vez que é provável que o número de passos seria mantido. 

Foi adotada a otimização DELTRAN neste caráter, favorecendo a evolução independente 

do comprimento das cerdas ocelares em Tachypeza e dentro do clado que envolve 

Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Drapetis e Crossopalpus em detrimento de múltiplos 

surgimentos nos ramos comuns entre os táxons. 

 

8. Depressão occipital: (0) Ausente; (1) presente [4; 0,25; 0,88]. 

A presença de uma pequena cavidade na parte superior do pós-crânio tem sido utilizada 

para separar as espécies de Drapetis (Fig. 16) e Sinodrapetis de Elaphropeza e Heliopeza gen. 

nov. (e.g. Grootaert e Shamshev, 2012). Entretanto, a presença da depressão occipital é 

também compartilhada por Chersodromia e Micrempis de maneira não relacionada aos 

Drapetis e está ausente nas espécies do grupo D. (divergens). 

 

9. Forma da crista clipeal: (0) Longa e estreita; (1) muito curta, a margem anterior do 

cibário posicionada próxima ao clípeo; (2) robusta e alongada [DELTRAN—3; 0,66; 0,94]. 

Preferiu-se aqui a interpretação dada por Snodgrass (1943) e seguida por Sinclair e 

Cumming (2006) onde, apoiado pelo estudo da inserção dos músculos do cibário, atribuiu 



53 

 

uma origem clipeal, em contraste à interpretação de Krystoph (1961) que atribuiu à estrutura 

origem cibarial e a nomeou de torma. 

Sinclair e Cumming (2006) apontaram a dificuldade de codificar um caráter relacionado à 

forma da crista clipeal devido à presença de uma cutícula fina que em geral liga o clípeo à 

região próxima à articulação labro-furcal. Desta forma, buscou-se codificar o caráter de 

maneira simples, embora diversas nuances sejam observadas dentre os Drapetini.  

A crista clipeal dos Symballophthalmus (Fig. 18) é bastante curta, sendo que o cibário é 

posicionado bem próximo ao clípeo e considerada uma autapomorfia da tribo. Por sua vez, o 

grupo formado por Tachydromiini e Drapetini é suportado pela crista clipeal robusta (Figs. 21 

e 22), embora o caráter tenha sido revertido para o estado plesiomórfico no clado composto 

por Tachypeza, Tachyempis e Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia) (Fig. 19 e 20). 

Foi adotada a otimização DELTRAN para favorecer o encurtamento autapomórfico da 

crista clipeal em Symballophthalmini em detrimento deste estado ter surgido comum a todos 

os Tachydromiinae. 

 

10. Forma do palpífero: (0) Estreito e alongado; (1) reduzido, subretangular ou 

retangular; (2) amplo, subquadrangular e prolongado ventralmente [3; 0,66; 0,97]. 

O palpífero é um esclerito especial e uma sinapomorfia bem documentada dos Hybotidae 

(e.g. Krystoph, 1961; Chvála, 1975b; Sinclair e Cumming, 2006). Em geral retangular e 

estreito, faz a articulação entre o palpo labial e a estipe devido à ausência da lacínia dentro da 

família. A forma do palpífero nos Tachydromiinae é característica nos Platypalpus e 

Tachypeza, onde é subquadrangular e bastante prolongado ventralmente (e.g. Fig. 25), 

enquanto Symballophthalmini (Fig. 24) e Drapetini (Figs. 27 e 28) compartilham o esclerito 

reduzido. 

 

11. Cerdas no palpífero: (0) Presentes; (1) ausentes [2; 0,5; 0,97]. 

A presença de cerdas no palpífero (e.g. Figs. 23, 24, 27 e 28) foi relatada por Krystoph 

(1961) como presente em Chersodromia, Drapetis e Stilpon, enquanto Tachypeza foi relatado 

por ter o palpífero sem cerdas. Contudo, aparentemente as cerdas foram perdidas diversas 

vezes em Hybotidae, visto que alguns gêneros de Hybotinae (Hybos Meigen, Euhybus 

Coquillett, Syndyas Loew—ref. Krystoph, 1961; Ale-Rocha, 1998) também apresentam este 

estado. No contexto de Tachydromiinae, a perda das cerdas do palpífero é sinapomórfica para 

os Tachydromiini (Figs. 25 e 26), apesar de o caráter ter revertido em Tachyempis. 
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Figuras 17–32. Peças bucais (Diptera: Hybotidae): 17–22. Cibários, vista lateral. 17. Bicellaria nigra (Meigen); 
18. Symballophthalmus masoni Chillcott; 19. Tachydromia arrogans (Linnaeus); 20. Tachydromia iberica 
(Arias) comb. nov.; 21. Megagrapha exquisita (Malloch); 22. Chersodromia arenaria (Haliday). 23–28. Palpos 
com palpífero, vista lateral. 23. Bicelaria nigra (Meigen); 24. Symballophthalmus masoni Chillcotti; 25. 
Platypalpus minutus (Meigen); 26. Tachydromia connexa Meigen; 27. Megagrapha exquisita (Malloch); 28. 
Chersodromia arenaria (Haliday); 29. Bicellaria nigra (Meigen), lábio com hipofaringe, vista lateral. 30. 
Chersodromia arenaria (Haliday), hipofaringe, vista lateral. 31–32. Lábio e estipes, vista dorsal. 31. Bicellaria 
nigra (Meigen); 32. Tachypeza nubila (Meigen). Abreviaturas: c clip: crista clipeal; d sal: ducto salivar; hpf: 
hipofaringe; lab: labro; palp: palpo; plpf: palpífero; prf: paráfise; ptrach: pseudotraquéias; stp: estipes. Escalas: 
0,1 mm. 
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12. Curvatura apical da hipofaringe: (0) Hipofaringe reta ou gradualmente arqueada 

ventralmente; (1) ápice intensamente curvado ventralmente, formando um gancho ou uma 

dobra evidente [3; 0,33; 0,95]. 

A hipofaringe jaz ventralmente ao labro à epifaringe e quando aproximados formam o 

canal alimentar que leva à abertura oral (Krystoph, 1961). Além disso, nos Diptera, a 

hipofaringe contém o canal salivar cuja abertura nos Empidoidea predadores é localizada em 

sua extremidade e aparenta um canal epidérmico quando observado lateralmente. Nas moscas 

empidoideas predadoras, a hipofaringe muito esclerosada é a peça perfuradora que injeta a 

saliva nas presas (Krystoph, 1961; Tuomikoski, 1966). Em Tachydromiinae, a hipofaringe é 

levemente arqueada (Fig. 29) nos Symballophthalmini e Tachydromiini (exceto em 

Afrotachyempis gen. nov.), enquanto a forte curvatura do ápice ventralmente é uma 

sinapomorfia dos Drapetini (Fig. 30). Krystoph (1961) relatou inclusive que, em casos 

extremos, a região curvada atravessa o espaço apical entre os labelos do lábio. 

 

13. Pseudotraquéias no labelo: (0) Presentes; (1) ausentes [1; 1,00; 1,00]. 

Pseudotraquéias são túbulos com anéis quitinosos que ligam a margem do labelo a canais 

coletores próximos à paráfise (Fig. 31) de vários Diptera e variam bastante em número e 

comprimento (Krystoph, 1961). As pseudotraquéias foram perdidas numerosas vezes em 

Empidoidea, incluindo diversos Clinocerinae (Empididae) e Hybotinae, Ceratomerinae 

(Brachystomatidae), Hemerodromiinae (Empididae) e Microphorella Becker 

(Dolichopodidae), e foi considerada por Sinclair e Cumming (2006) como uma sinapomorfia 

de Tachydromiinae (Krystoph, 1961; Sinclair, 1995; Sinclair e Cumming, 2006) (Fig. 32). 

 

14. Altura da inserção das antenas na cabeça em perfil: (0) Inseridas próximo ao meio 

da cabeça; (1) inseridas distintamente abaixo do meio da cabeça; (2) inseridas 

distintamente acima do meio da cabeça [9; 0,22; 0,63]. 

O surgimento das antenas inseridas distintamente abaixo do meio da cabeça ocorreu 

independentemente em Dysaletria e Megagrapha. Por sua vez, a inserção acima do meio da 

cabeça ocorreu independentemente em Isodrapetis (Fig. 11) e Crossopalpus (Fig. 12), e 

distingue estes gêneros de seus similares. Algumas espécies de Elaphropeza e Heliopeza gen. 

nov. também possuem as antenas inseridas na parte superior da cabeça. 
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15. Cerdas apicais do pedicelo: (0) Pedicelo sem 1–2 cerdas evidentemente mais longa 

que as outras; (1) pedicelo com 1 cerda ventral longa; (2) pedicelo com 2 cerdas ventrais 

longas [6; 0,33; 0,86]. 

No plano geral no grupo-externo e nos Tachydromiinae observa-se que o pedicelo contém 

cerdas uniformemente longas ou gradualmente mais longas em uma região do pedicelo (e.g. 

Figs. 35–37 e 39), porém nenhuma das cerdas se destaca individualmente em relação às 

demais. Ainda que em alguns casos as cerdas ventrais (e.g. Allodromia) ou antero-ventrais 

(eg. Drapetis ou Elaphropeza) sejam no conjunto mais longas, não há como estabelecer 

limites claros para considerar estas características em estados distintos. Assim, considerou-se 

o pedicelo com alguma(s) cerda(s) longa(s) somente quando a(s) cerda(s) em questão era(m) 

ao menos o dobro do comprimento das adjacentes. 

A presença de uma cerda longa, inserida ventralmente no pedicelo, evoluiu diversas vezes 

em Drapetini, presente em Crossopalpus (Fig. 38) e nos Drapetis dos grupos de espécies 

assimilis e naica. Cerdas ventrais distintamente longas evoluíram mais uma vez em Drapetini 

como uma sinapomorfia para um grande clado interno (Fig. 40), sendo revertido em 

Allodromia. Dentro desse clado, os Baeodromia e Stilpon desenvolveram uma cerda ventral 

adicional. 

 

 
Figuras 33–41. Antenas (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae), vista lateral. 33. Symballophthalmus dissimilis 
(Fallén); 34. Tachypeza nubila (Meigen); 35. Tachydromia semiaptera (Gil Collado) comb. nov.; 36. 
Austrodromia indifferens Collin; 37. Isodrapetis meridionalis Sinclair & Cumming; 38. Crossopalpus aeneus 
(Walker); 39. Elaphropeza ephippiata (Fallén); 40. Austrodrapetis coxalis Smith; 41. Baeodromia pleuritica 
(Melander). Abreviaturas: c v ped: cerda ventral pedicelar; est: estilo; pped: pós-pedicelo; proj pped: projeção 
pós-pedicelar. Escalas: 0,1 mm. 
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16. Forma do pós-pedicelo: (0) Lanceolado; (1) oval [4; 0,25; 0,94]. 

A coloração e forma do pós-pedicelo tem sido largamente utilizada ao longo dos anos na 

identificação tanto de gêneros (e.g. Chillcott e Teskey, 1983; Grootaert e Shamshev, 2012) 

quanto de espécies em Tachydromiinae (Collin, 1933; Chillcott, 1962; Shamshev e Grootaert, 

2007). O estado plesiomórfico (Figs. 33, 36, 37 e 39) faz parte do plano geral da subfamília e 

é encontrado nos gêneros mais plesiomórficos de cada clado (e.g. Platypalpus entre os 

Tachydromiini e Chaetodromia, Austrodrapetis, Megagrapha, Atodrapetis e Isodrapetis entre 

os Drapetini). Apesar de claramente homoplástica, a forma oval é sinapomórfica para um 

clado em Tachydromiini e dois em Drapetini (Figs. 34, 35, 38, 40 e 41). 

 

17. Projeção pós-pedicelar: (0) Ausente (Figs. 33, 36, 37 e 39); (1) presente [2; 0,5; 

0,96]. 

A projeção pós-pedicelar (projeção estilar em Chvála, 1975b) é um prolongamento da 

cutícula do pós-pedicelo por onde articula o estilo antenal (Figs. 40 e 41). Embora Chvála 

(1975b: 21) tenha considerado esta projeção derivada do estilo, antenas maceradas em ácido 

lático durante o presente trabalho refutam tal hipótese. O estado derivado evoluiu uma única 

vez em um subclado dos Drapetini, sendo revertido em Nanodromia narmkroi. 

 

18. Inserção do estilo antenal: (0) Estilo antenal inserido no ápice do pós-pedicelo (Figs. 

33, 34, 36–39); (1) estilo antenal inserido dorsoapicalmente no pós-pedicelo [3; 0,33; 

0,93]. 

Embora homoplástico, uma vez que estilos inseridos dorsoapicalmente no pós-pedicelo são 

observados tanto dentre os Tachydromiini quanto entre os Drapetini, este caráter agrupa um 

grande número de gêneros da última tribo citada. Considerou-se que a inserção do estilo 

antenal era dorsoapical (Figs. 35, 40 e 41) quando uma curvatura óbvia podia ser observada 

no ápice do mesmo. Algumas espécies de Micrempis possuem posição dúbia, uma vez que o 

estilo parece ser dorsoapical, mas o reduzido tamanho dos espécimes é proibitivo para uma 

atribuição segura. Contudo, estas espécies foram codificadas como possuindo o estado 

apomórfico devido a uma pequena curvatura no pós-pedicelo, que se acredita seja homóloga à 

curvatura óbvia observada nas outras espécies do clado no qual está incluído. 
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19. Cobertura do estilo antenal: (0) Estilo antenal com microtríquias; (1) estilo antenal 

glabro [1; 1,00; 1,00]. 

Um estilo antenal glabro (Fig. 35) é encontrado em algumas espécies de Tachydromia 

(incluindo Ariasella e Pieltainia), sendo esta uma sinapomorfia para o grupo. Nos demais 

gêneros o estilo antenal é coberto por microtríquias (e.g. Figs. 33, 36 e 37), sendo que a 

densidade varia de microscopicamente pubescente como em Tachypeza (Fig. 34), a 

densamente cerdoso em alguns Platypalpus e Elaphropeza. É provável que este caráter seja 

importante nas relações entre os grupos de espécies de Tachydromia. 

 

Tórax 

20. Prosterno: (0) Separado do proepisterno sobre as coxas anteriores (Figs. 42, 46 e 47); 

(1) amplamente fusionado ao proepisterno (ponte pré-coxal) [1; 1,00; 1,00]. 

Considerada bastante homoplástica entre os Empidoidea, a fusão do prosterno ao 

proepisterno acima das coxas anteriores formando a ponte pré-coxal é uma sinapomorfia de 

Empididae, e é também observada em Brachystomatidae e Dolichopodidae (Sinclair e 

Cumming, 2006). Em Tachydromiinae, a ponte pré-coxal é uma sinapomorfia dos 

Tachydromiini (Figs. 43–45). Uma vez que Sinclair e Cumming (2006) relataram dificuldades 

na codificação deste caráter devido a casos onde os escleritos são fusionados por uma faixa 

estreita (observado em alguns Symballophthalmus), foi seguida a definição de ponte pré-coxal 

restrita de Sinclair e Cumming (2006) de considerar somente os casos onde os escleritos estão 

amplamente fusionados. 

 

21. Forma do mesonoto: (0) Mais longo que largo (Figs. 48–51); (1) tão longo quanto 

largo ou mais largo que longo [2; 0,5; 0,98]. 

A forma do mesonoto tem sido utilizada para distinguir os Drapetini dos demais gêneros 

desde a proposta de divisão por tribos de Collin (1961). Na maioria dos Drapetini, o mesonoto 

é tão largo quanto longo (Figs. 52–56), dando ao tórax dos exemplares um aspecto 

quadrangular quando visto dorsalmente. Alguns autores (e.g. Grootaert e Shamshev, 2012) 

utilizam a forma do tórax mais largo que longo como distintiva de Crossopalpus (Fig. 55); 

contudo, na maior parte das vezes, a diferença é tênue e, portanto, difícil de codificar. 

Adicionalmente, se a forma mais larga que longa fosse considerada um estado distinto, sua 

codificação seria fortemente enviesada nas diversas espécies de Drapetini com tamanho 

diminuto. 

 



59 

 

 
Figuras 42–47. Tórax (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae), vista frontal. 42. Symballophthalmus dissimilis 
(Fallén); 43. Tachypeza nubila (Meigen); 44. Tachydromia semiaptera (Gil Collado) comb. nov.; 45. 
Platypalpus ciliaris (Fallén); 46. Austrodromia indifferens Collin; 47. Megagrapha parfemoralis (Teskey) 
comb. nov. Abreviaturas: l pprn: lóbulo pós-pronotal; p p cox: ponte pré-coxal; prepst: proepisterno; prst: 
prosterno. Escalas: 0,2 mm. 

22. Lóbulo pós-pronotal: (0) Distinto (Figs. 42–45, 48–51); (1) indistinto [2; 0,5; 0,98]. 

A presença ou ausência de um lóbulo pós-pronotal distinto há muito tem sido utilizada para 

diferenciar os Drapetini dos demais gêneros (e.g. Chvála, 1975b; Cumming e Sinclair, 2009; 

Grootaert e Shamshev, 2012). Na maioria dos Drapetini, o lóbulo é completamente fusionado 

ao mesonoto, de forma que nenhum resquício pode ser distinto (Figs. 47, 53–56), mesmo 

quando o mesonoto é clareado. Entretando, em alguns Drapetini (Chaetodromia, alguns 

Austrodromia, Figs. 46 e 52, e alguns Nanodromia), o lóbulo pós-pronotal permanece distinto 

do disco do mesonoto, porém de forma reduzida (exceto em N. narmkroi, veja abaixo na 

Forma do lóbulo pós-pronotal) e parcialmente fusionada ao mesonoto. Diversas espécies de 

Nanodromia descritas da Tailândia possuem o lóbulo pós-pronotal diferenciado e 

provavelmente representam um grupo monofilético dentro do gênero. As espécies 
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Australianas (Fig. 54) e Neoguineanas de Nanodromia, por sua vez, possuem o lóbulo pós-

pronotal indistinto do disco do mesonoto (Grootaert, 1994; Grootaert e Shamshev, 2003). 

 

23. Lóbulo pós-pronotal: (0) Subtriangular; (1) longo; (2) estreito [2; 1,00; 1,00]. 

Em Symballophthalmus, Platypalpus e Afrotachyempis gen. nov., assim como nas espécies 

do grupo externo, o lóbulo pós-pronotal é relativamente curto e subtriangular, restrito ao canto 

anterolateral do mesonoto (Figs. 48, 49 e 51) e, em diversos Platypalpus, é protuberante. Em 

Dysaletria, Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia) Tachyempis e Tachypeza o lóbulo 

pós-pronotal é bastante alongado posteriormente e ocupa a maior parte da metade anterior do 

mesonoto (Fig. 50). Por sua vez, alguns Drapetini possuem o lóbulo pós-pronotal estreito, 

porém incompletamente fusionado ao disco do mesonoto. Optou-se por tratar este estado 

como diferente daquele observado no grupo externo por que, embora distinto, não há uma 

sutura evidente que configure o lóbulo pós-pronotal completamente diferenciado do disco do 

mesonoto. Em Chaetodromia, o lóbulo pós-pronotal é relativamente amplo, com ressalvas 

quanto ao tamanho dos exemplares, levemente menor que o observado em Platypalpus. 

Algumas espécies de Austrodromia possuem o lóbulo pós-pronotal bem estreito junto à 

margem anterolateral do mesonoto (Figs. 46 e 52) e outras espécies foram codificadas com o 

lóbulo fusionado ao mesonoto, uma vez que não há sutura evidente diferenciando-o do disco 

do mesonoto (Figs. 47 e 53), acenando o parafiletismo do gênero. A presença desse estado 

entre os Drapetini é indicativa da posição plesiomórfica desses gêneros na tribo. Entre os 

Nanodromia da Tailândia são observados diferentes graus de desenvolvimento do lóbulo pós-

pronotal. Nanodromia narmjeud Grootaert & Shamshev, 2003, N. phukhao Grootaert & 

Shamshev, 2003 e N. taksin Grootaert & Shamshev, 2003 possuem o lóbulo pouco 

desenvolvido, enquanto N. narmkroi Grootaert & Shamshev, 2003 possui o lóbulo 

diferenciado e ocupa grande parte do tórax. Entretanto, no último caso, a espécie foi 

codificada como restrito, uma vez que a forma subtriangular se aproxima mais do estado mais 

plesiomórfico do que a forma arredondada presente nos Dysaletria, Tachydromia (incluindo 

Ariasella, Pieltainia), Tachyempis e Tachypeza. Aos Drapetini que possuem o lóbulo pós-

pronotal completamente fusionado ao disco mesonoto foi atribuído o símbolo de caráter 

inaplicável (ver em 4.8. Análise cladística). 
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Figuras 48–56. Tórax (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae), vista dorsal. 48. Symballophthalmus dissimilis 
(Fallén); 49. Afrotachyempis vitripennis (Bezzi) comb. nov.; 50. Tachypeza nubila (Meigen); 51. Platypalpus 
cursitans (Fabricius); 52. Austrodromia indifferens Collin; 53. Megagrapha parfemoralis (Teskey) comb. nov.; 
54. Nanodromia sp. 1; 55. Crossopalpus aeneus (Walker); 56. Heliopeza pluriacantha (Shamshev & Grootaert) 
comb. nov. Abreviaturas: acr: acrosticais; c sctl: cerdas escutelares; dc: dorsocentrais; l pprn: lóbulo pós-
pronotal; sctl: escutelo. Escalas: 0,2 mm. 
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24. Número de séries de cerdas acrosticais: (0) unisseriadas, bisseriadas ou ausentes; (1) 

multisseriadas [6; 0,16; 0,85]. 

As condições ausente, unisseriada e bisseriada foram aqui consideradas sob o mesmo 

estado plesiomórfico, uma vez que estas condições têm alta variação interespecífica e são 

úteis na taxonomia em nível específico, mas são estados altamente polimórficos quando 

comparados entre os gêneros, não possuindo valor para este último fim. 

No plano geral da subfamília as cerdas acrosticais são unisseriadas ou bisseriadas (Figs. 

48–52), enquanto algumas espécies (e.g. Dysaletria nigripennis) perderam-nas 

completamente. O surgimento de séries acrosticais multisseriadas ocorreu diversas vezes ao 

longo de Tachydromiinae. Em Tachydromiini, é provável que este caráter, associado ao 

caráter 25, tenha alto valor filogenético na relação entre os grupos de espécies de Platypalpus. 

Em Drapetini, as cerdas acrosticais arranjadas em múltiplas séries indicam o parafiletismo de 

Austrodromia (Fig. 53) em relação à Megagrapha, justificando a transferência de algumas 

espécies do primeiro para o segundo gênero, assim como das espécies de Heliopeza gen. nov. 

em relação às demais espécies do gênero (Fig. 56), apontando para o parafiletismo de 

Elaphropeza. Adicionalmente, o estado apomórfico surgiu como uma sinapomorfia para 

outros dois clados distintos nesta tribo. 

 

25. Diferenciação entre séries de cerdas acrosticais e dorsocentrais: (0) séries 

acrosticais e dorsocentrais claramente separadas por um espaço; (1) acrosticais e 

dorsocentrais indistinguíveis [5; 0,2; 0,84]. 

No plano geral de Eremoneura, diferenciação entre as séries acrostical e dorsocentral é 

considerada uma apomorfia do grupo. Contudo, Sinclair e Cumming (2006) sugeriram que 

este caráter poderia ser mais útil no nível genérico. No plano geral de Tachydromiinae, as 

cerdas acrosticais e dorsocentrais são distintamente separadas ao menos por um espaço (Figs. 

48–52), sendo que no contexto da subfamília, as cerdas distribuídas uniformemente por todo o 

mesonoto é considerado o estado apomórfico desse caráter (Figs. 53–56). A condição 

apomórfica ocorre em alguns Platypalpus, em Megagrapha e como uma sinapomorfia 

homoplástica do grupo formado por Crossopalpus, Drapetis e Gên. nov 2. 
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26. Microtríquias no canto póstero-superior do anepisterno: (0) Presentes; (1) 

ausentes [5; 0,2; 0,89]. 

Microtríquias são projeções minúsculas da cutícula que não possuem alvéolo, e são 

comumente descritas como tomento quanto é mais longa e têm aparência pubescente, ou 

pruinescência quando são tão curtas que têm aparência de poeira sobre o tegumento 

(Cumming e Wood, 2009). Microtríquias na parte póstero-superior do anepisterno estão 

presentes em diversos gêneros de Tachydromiinae (e.g. Fig. 57) e no grupo externo, sendo 

independentemente ausentes (Figs. 58–60) no clado que reúne os Tachydromia (incluindo 

Ariasella e Pieltainia) e no clado que reúne Crossopalpus, Drapetis, Elaphropeza e Heliopeza 

gen. nov. O estado apomórfico ocorreu também independentemente em Platypapus 

pictipennis e Austrodrapetis fuscipennis comb. nov. 

 

27. Cerdas no canto póstero-superior do anepisterno: (0) Ausentes (Figs. 57, 59 e 60); 

(1) presentes [ACCTRAN—2; 0,5; 0,9]. 

Diferentemente das microtríquias, cerdas são inervadas e projetadas da cutícula de 

encaixes chamados alvéolos (Cumming e Wood, 2009). A presença de cerdas no canto 

póstero-superior do anepisterno (Fig. 58) tem sido considerada uma sinapomorfia de Drapetis 

(e.g. Grootaert e Shamshev, 2012; Ale-Rocha e Freitas-Silva, 2014), muito embora alguns 

exemplares australianos de Nanodromia e N. narmkroi (Tailândia) também sejam registrados 

com essa característica. Os dois casos são considerados surgimentos independentes na 

subfamília. A otimização ACCTRAN posiciona as cerdas presentes como uma característica 

de Nanodromia, em oposição a uma sinapomorfia de N. narmkroi e Nanodromia australiano. 

 

28. Cerda robusta voltada para cima na margem inferior do proepisterno: (0) 

Ausente (Figs. 57, 58 e 59); (1) presente [4; 0,25; 0,85]. 

A presença de uma cerda robusta voltada para cima, inserida na parte inferior do 

proepisterno logo acima da coxa anterior (Fig. 60), foi utilizada por Shamshev e Grootaert 

(2007) como uma das justificativas para a separação das espécies de Elaphropeza em dois 

grupos de espécies. Contudo, além das espécies de Heliopeza gen. nov., esta cerda é uma 

sinapomorfia que une este grupo aos Drapetis e Crossopalpus, e é diagnóstica de 

Austrodrapetis. Assim, o estado derivado desse caráter acena para o parafiletismo de 

Elaphropeza se incluir Heliopeza gen. nov. Os Elaphropeza possuem uma cerda na parte 

superior (Fig. 59, c d prepst) que não é homóloga à cerda na margem inferior. 
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29. Número de cerdas escutelares: (0) Três ou mais pares de cerdas; (1) dois pares de 

cerdas (Figs. 49, 51–56); (2) um par de cerdas [7; 0,28; 0,66]. 

A presença de três ou mais pares de cerdas inseridas na margem escutelar é considerada 

plesiomórfica na subfamília, tanto por comparação com espécies de outros gêneros da família 

quanto por comparação com espécies fósseis do Mesozoico (Cretoplatypalpus, 

Electrocyrtoma e Mesoplatypalpus) vinculadas a Tachydrominae (Grimaldi e Cumming, 

1999). Nesta subfamília, o estado plesiomórfico é observado em Symballophthalmus (Fig. 48) 

e ocorreu de maneira autônoma também em Megagrapha. Por sua vez, a presença de apenas 

um par de cerdas ocorre independentemente em Tachypeza (Fig. 50) e em um subgrupo de 

Tachydromia, apesar de não ser possível estabelecer se este único par seria homólogo ao par 

apical ou basal dos outros Tachydromiinae. 

 
Figuras 57–60. Cabeça e tórax (Hybotidae: Tachydromiinae), vista lateral. 57. Platypalpus ciliaris (Fallén); 58. 
Drapetis exilis Meigen; 59. Elaphropeza ephippiata (Fallén); 60. Heliopeza pluriacantha (Shamshev & 
Grootaert) comb. nov. Abreviaturas: anepst: anepisterno; c d prepst: cerda dorsal pré-episternal; c v prepst: 
cerda ventral pré-episternal; l pprn: lóbulo pós-pronotal. Escalas: 0,2 mm. 
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30. Fêmur anterior: (0) Não dilatado (Fig. 62); (1) dilatado [3; 0,33; 0,87]. 

Derivado do hábito predador amplamente distribuído na superfamília, o fêmur anterior 

dilatado é conhecido em Homalocnemis Philippi, Hemerodromiinae (Empididae), espécies do 

complexo Hilaria femorata Loew (Empididae) e Apterodromia (Ocydromiinae) (Sinclair e 

Cumming, 2006), sendo que os Hemerodromiinae sensu Sinclair e Cumming (2006) são 

caracterizados pela perna anterior raptorial, com o fêmur distintivamente dilatado e a tíbia 

encaixada ao fêmur. Em Tachydromiinae, Dysaletria, Tachydromia (incluindo Ariasella e 

Pieltainia) e Tachypeza possuem o fêmur anterior dilatado (Fig. 61), embora não seja 

caracterizada uma perna raptorial, uma vez que não portam espinhos ventrais nem a tíbia é 

modificada. As espécies de Tachyempis e de Platypalpus grupo P. (hackmani) têm sido 

diagnosticadas por possuírem o fêmur anterior dilatado. No caso dos Platypalpus foi 

acrescentada à análise uma espécie antes pertencente à Charadrodromia, gênero sinonimizado 

a Platypalpus recentemente (Shamshev e Grootaert, 2012) e alocada provisoriamente para 

este grupo pelos autores da sinonímia. Entretanto, uma vez que o fêmur anterior das espécies 

de ambos os gêneros não é tão dilatado e diferenciado em relação aos fêmures médio e 

posterior, elas foram codificadas pelo estado plesiomórfico. As espécies de Stilpon também 

possuem o fêmur anterior dilatado (Fig.63), adquirindo uma forma acentuadamente semioval. 

 

31. Fêmur médio: (0) Não marcadamente dilatado; (1) marcadamente dilatado [1; 1,00; 

1,00]. 

Os Platypalpus são caracterizados desde a criação por Macquart (1828) pelas pernas 

médias raptoriais. Neste gênero, a perna média possui diversas modificações para segurar as 

presas enquanto se alimentam, sendo o fêmur bastante dilatado e alongado, as tíbias fortes e 

curvadas ventralmente, ambos equipados com numerosos espinhos ventrais (Figs. 64–66), e a 

tíbia frequentemente possui um espinho apical, algumas vezes acuminado e curvado (Chvála, 

1975b). Entretanto, as espécies do grupo P. (hackmani) possuem o fêmur médio estreito, o 

que indica um possível parafiletismo do gênero. 

 

32. Série posteroventral de cerdas longas no fêmur médio: (0) Ausente; (1) presente 

[1; 1,00; 1,00]. 

Em conjunto com a perna média raptorial, diversas espécies de Platypalpus têm uma linha 

posteroventral de cerdas robustas e longas, localizada no fêmur médio e posicionada 

posteriormente às duas fileiras ventrais de espinhos (Fig. 66), às quais Chvála (1975b) 

associou função provavelmente sensitiva. Estas cerdas são ausentes nas espécies dos grupos 
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P. ciliaris, P. unguiculatus, P. longicornis e P. hackmani propostos por Chvála (1975b) para a 

região Paleártica, assim como nas espécies dos grupos 1 e 2 propostos por Cumming (2000) 

para a região Neártica. Embora este caráter seja mais informativo para as relações internas de 

Platypalpus, uma vez que as cerdas póstero-ventrais não estão presentes em diversas espécies 

do gênero, incluindo as espécies do grupo P. (hackmani), ele foi incluído na esperança que 

solucionasse a relação entre os Platypalpus do grupo P. (hackmani) e as demais espécies do 

gênero. 

 
Figuras 61–66. Pernas (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). 61–63. Perna anterior. 61–62. Vista anterior. 61. 
Tachypeza nubila (Meigen); 62. Elaphropeza ephippiata (Fallén); 63. Stilpon graminum (Fallén), vista posterior; 
64–65. Perna média, vista anterior. 64. Platypalpus ciliaris (Fallén); 65. Platypalpus agilis (Meigen); 66. 
Platypalpus agilis, vista posterior. Abreviaturas: esp tb: espinho tibial; pv fm: cerdas femurais pósteroventrais. 
Escalas: 0,2 mm, exceto figura 63: 0,1 mm. 

 

33. Projeção apical na tíbia média: (0) Ausente; (1) presente [1; 1,00; 1,00]. 

Em adição ao dilatamento do fêmur médio, algumas espécies de Platypalpus possuem uma 

projeção apical na tíbia média, que atuaria complementarmente ao fêmur para segurar as 

presas. Esta projeção pode ser visível apenas como uma projeção curta e arredondada no ápice 

da tíbia (Fig. 64), ou longa, muito acuminada e curvada ventralmente (Figs. 65 e 66). As 

espécies paleárticas dos grupos P. (minutus) e P. (pallidiventris-cursitans) sensu Chvála 

(1975b) e neárticas dos grupos 5 e 6 sensu Cumming (2000) possuem a projeção bastante 

acuminada e longa. Entretanto, uma vez que este estudo objetivou estabelecer as relações 

intergenéricas, tanto as projeções longas quanto curtas foram unidas num mesmo estado 

(estado 1). Possivelmente, distinguir os comprimentos da projeção apical na tíbia média 

contenha mais valor filogenético em uma análise no nível específico ou para determinar as 

relações cladísticas entre os grupos de espécies de Platypalpus. 
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34. Alargamento apical da asa: (0) Ausente (Figs. 67, 70–94); (1) presente [1; 1,00; 

1,00]. 

Sinclair e Cumming (2006) apontaram o alargamento apomórfico do ápice alar em 

Symballophthalmus como uma sinapomorfia da tribo Symballophthalmini (Fig. 68 e 69). 

Embora de relance a forma da asa possa parecer devido à redução do lobo anal, a asa de 

Symballophthalmus possui uma curvatura anterior da C apicalmente ao ponto onde encontra a 

R1, evidenciando o alargamento apical. 

 

35. Espessura da veia Radial (R1): (0) Veia R1 com espessura uniforme; (1) veia R1 

espessada próximo à veia Costal (C) [ACCTRAN—4; 0,25; 0,92]. 

Sinclair e Cumming (2006) observaram o alargamento apical da veia R1 em Hilariini 

(Empididae) e Platypalpus, gênero utilizado para representar Tachydromiini. Aqui o caráter é 

reinterpretado de forma que o alargamento da veia R1 faz parte do plano geral da subfamília, 

presente tanto em Symballophthalmini quando Tachydromiini (Figs. 68–75), enquanto é 

revertido em Drapetini (Figs. 76–94). As espécies de Platypalpus do grupo P. (albiseta) 

também possuem a R1 delgada, provavelmente de forma não homóloga àquela observada nos 

Drapetini. Nos táxons que apresentam a forma derivada, a veia R1 sofre uma curvatura apical 

próximo à veia C, de forma que corre paralela a esta por um curto espaço antes de unirem-se. 

As espécies de Stilpon (Figs. 93–94) apresentam um leve entumecimento apical na R1, mas 

não corre paralelamente à C antes de ambas se unirem, portanto, foram interpretadas sob o 

estado plesiomórfico. Dada a natureza difundida do estado entre as duas subfamílias que 

reúnem características mais plesiomórficas, foi preferida a otimização ACCTRAN, que 

posiciona a R1 espessada próximo à veia Costal como uma sinapomorfia de 

Symballophthalmini + Tachydromiini, ao invés de dois surgimentos independentes em 

Symballophthalmus e Tachydromiini. 

 

36. Setor Radial (Rs): (0) Originado nos dois terços basais da primeira secção Costal 

(e.g. Figs. 87, 89–91); (1) originado no terço apical da primeira secção Costal [3; 0,33; 

0,75]. 

O setor radial (Rs) foi definido por Snodgrass (1935) como a segunda divisão do ramo 

Radial, o qual se subdivide nos demais ramos (R2+3 e R4+5). O ponto de origem do setor radial 

tem sido utilizado por diversos autores para justificar a presença de um clado monofilético 

composto por alguns gêneros orientais (Austrodrapetis, Isodrapetis, Nanodromia, 

Ngaheremyia, Pontodromia—ref. Chillcott e Teskey, 1983; Grootaert, 1994; Plant, 1997; 
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Plant e Didham, 2006). Adicionalmente a esses gêneros, espécies de Dysaletria também 

possuem a Rs surgindo apicalmente de maneira independente. Cumming (2006) defendeu que 

a origem distal da Rs tenha ocorrido diversas vezes na subfamília, em oposição aos autores 

supracitados. Corroborando Cumming (2006), foram obtidas três origens independentes do 

estado apomórfico. Ao contrário de Plant (1997) e Plant e Didham (2006), a origem da Rs em 

Isodrapetis (Fig. 78) e Atodrapetis é, no mais apical dos casos, na metade do setor radial, 

porém é agrupado a outros Drapetini (e.g. Figs. 76, 77, 80 e 82) e não justifica um estado 

distinto, assim como entre os Micrempis. 

 

37. Razão entre os comprimentos do setor Radial (Rs) e a primeira secção da 

quarta+quinta veia Radial (R4+5): (0) setor Radial distintamente mais longo que o 

primeiro setor da R4+5; (1) setor Radial e primeiro setor da R4+5 com comprimentos 

equivalentes; (2) primeiro setor da R4+5 distintamente mais longo que o setor Radial [8; 

0,25; 0,76]. 

O ponto de bifurcação do setor Radial dá origem à veia R2+3, que se estende até a margem 

alar, e a R4+5, cujo primeiro setor vai até a veia r-m e o segundo setor e se extende à margem 

alar. Chvála (1975b) utilizou o comprimento da Rs, sob o nome “ramo comum das veias R2+3 

e R4+5”, para distinguir Crossopalpus dos Drapetis e Elaphropeza, assim como fizeram 

Grootaert e Shamshev (2012), que adicionaram Sinodrapetis entre os gêneros com Rs longo. 

O encurtamento da Rs, aproximadamente tão longo quanto a secção proximal da R4+5, ocorre 

em Crossopalpus (Figs. 81 e 82), alguns Platypalpus, Austrodrapetis (Fig. 90) e Baeodromia. 

Por sua vez a Rs tão longa quanto o setor proximal da R4+5 é uma sinapomorfia de Dysaletria, 

Tachyempis e Tachypeza (Figs. 71 e 72), enquanto os Tachydromia possuem o setor proximal 

da R4+5 mais longo que o setor Radial (Fig. 73). 

 

38. Encurtamento da primeira secção Costal: (0) Primeira secção Costal mais longa ou 

tão longa quanto a segunda (e.g. Figs. 67–77, 79–89 e 91); (1) primeira secção Costal mais 

curta que segunda [2; 0,50; 0,87]. 

A primeira secção Costal é avaliada como a distância em linha reta entre as veias humeral 

e R1, enquanto a segunda secção Costal reflete a distância entre a R1 e a R2+3. Embora a 

relação entre as secções Costais seja mais utilizada na distinção de espécies, quando utilizada 

de maneira mais acurada pode também conter sinal filogenético significativo, uma vez que 

atuaria em substituição de parâmetros mais subjetivos, como uma curvatura em determinada 

veia de modo que a distanciaria de outra veia. Aqui foi utilizada a comparação entre o  
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Figuras 67–75. Asas (Diptera: Hybotidae). 67. Trichinomyia flavipes (Meigen); 68. Symballophthalmus 
dissimilis (Fallén); 69. Symballophthalmus pictipes (Becker); 70. Afrotachyempis vitripennis (Bezzi) comb. 
nov.; 71. Tachypeza nubila (Meigen); 72. Tachyempis nigra Melander; 73. Tachydromia connexa Meigen; 74. 
Platypalpus laestadinorum (Frey); 75. Platypalpus quadriseta (Collin). Abreviaturas: alarg asa—alargamento 
da asa; A1: primeira veia anal; ap CuA1: secção apical da CuA1; bm: célula basal medial; bm-cu: veia basal 
medial-cubital; br: célula basal-radial; CuA1, CuA2: primeira e segunda veias do ramo anterior da veia Cubital; 
dm: célula discal medial; dm-cu: veia discal medial-cubital; esp R1: espessamento da R1; h: veia humeral; M1, 
M2: primeiro e segundo ramos da veia Medial; prim R1: primeira secção da R1; R1, R2+3 e R4+5: combinações 
entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ramos da veia Radial; r-m: veia radial-medial; Rs: setor 
radial; sec prox R4+5: secção proximal da R4+5; seg R1: segunda secção da R1; ter R1: terceira secção da R1. 
Escalas: 0,5 mm. 
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comprimento das duas primeiras secções Costais para abstrair o encurtamento da primeira 

secção Costal. No presente estudo, a redução da primeira secção Costal é uma sinapomorfia 

homoplástica do clado composto por Atodrapetis e Isodrapetis (Fig. 78), embora esteja 

presente também nos Stilpon (Figs. 93 e 94). 

 

39. Curvatura apical da veia R2+3: (0) Alongada, curvada de forma abrupta somente 

próximo ao ápice; (1) encurtada e arqueada gradualmente em direção ao ápice [1; 1,00; 

1,00]. 

Em Symballophthalmini (Figs. 68 e 69), Tachydromiini (70–75) e nos gêneros mais 

plesiomórficos de Drapetini (Chaetodromia, Austrodromia, Megagrapha, Atodrapetis e 

Isodrapetis—Figs. 76–78), a veia R2+3 é bastante longa com uma curvatura apical em direção 

à veia Costal bastante evidente. Nos demais Drapetini, a veia R2+3 é gradualmente arqueada 

em direção à veia Costal, algumas vezes quase reta, mas sempre bastante encurtada em 

comparação com os demais táxons (Figs. 79–89, 91, 93 e 94), suportando este clado interno 

dos Drapetini mais derivados. 

 

40. Razão entre os comprimentos da segunda e terceira secções Costais: (0) Segunda 

secção Costal mais longa que a terceira; (1) segunda secção Costal mais curta ou tão longa 

quanto a terceira [7; 0,14; 0,53]. 

Chillcott e Teskey (1983) e Cumming e Sinclair (2009) utilizaram os comprimentos da 

segunda e terceira secções costais para separar Allodromia e Micrempis dos demais gêneros 

do “grupo Megagrapha” de gêneros, a saber, Austrodromia, Chaetodromia e Megagrapha. 

Apesar de a veia R2+3 ser alongada em diversos táxons (ver caráter 39), o dilatamento da veia 

R1 nos Symballophthalmini e Tachydromiini encurta bastante a segunda secção Costal 

(ausente nas espécies de Platypalpus do grupo P. (albiseta)), fazendo com que a terceira 

secção seja mais longa nestes casos (Figs. 68–75), sendo este também o plano geral da 

subfamília. Nos Tachydromiinae mais plesiomórficos (Chaetodromia, Austrodromia, 

Megagrapha, Atodrapetis e Isodrapetis), a veia R2+3 é quase retilínea com uma curvatura 

apical, fazendo com que a segunda secção seja mais longa que a terceira (Figs. 76–78). A 

terceira secção mais longa, apesar de homoplástica, é sinapomórfica para o grupo formado 

pelos demais Drapetini; neste caso a veia R2+3 é curvada de maneira gradual, aproximando o 

espaço entre ela e a R1 (segunda secção Costal—e.g. Figs. 85–89). 
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Figuras 76–84. Asas de Drapetini (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). 76. Austrodromia collini Smith; 77. 
Megagrapha exquisita (Malloch); 78. Isodrapetis meridionais Sinclair & Cumming; 79. Elaphropeza ephippiata 
(Fallén); 80. Heliopeza pluriacantha (Shamshev & Grootaert) comb. nov.; 81. Crossopalpus flexuosus (Loew); 
82. Crossopalpus aeneus (Walker); 83. Drapetis exilis Meigen; 84. Chersodromia hirta (Walker). Abreviaturas: 
A1: primeira veia anal; ap CuA1: secção apical da CuA1; bm: célula basal medial; bm-cu: veia basal medial-
cubital; br: célula basal-radial; CuA1: primeira veia do ramo anterior da veia Cubital; h: veia humeral; M: 
primeiro ramo da veia Medial; prim R1: primeira secção da R1; R1, R2+3 e R4+5: combinações entre o primeiro, 
segundo, terceiro, quarto e quinto ramos da veia Radial; r-m: veia radial-medial; Rs: setor radial; sec prox R4+5: 
secção proximal da R4+5; seg R1: segunda secção da R1; ter R1: terceira secção da R1. Escalas: 0,5 mm. Figura 78 
gentilmente cedida por Bradley Sinclair. 
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41. Inclinação da veia radial-medial (r-m): (0) Evidentemente formando ângulo obtuso 

com a secção proximal da veia M; (1) aproximadamente formando ângulo reto com a 

secção proximal da veia M; (2) evidentemente formando ângulo agudo com a secção 

proximal da veia M [ACCTRAN—15; 0,13; 0,56]. 

A inclinação da veia r-m tem sido utilizada em chaves de identificação ao longo dos anos, 

principalmente em Drapetini. Tanto Chillcott e Teskey (1983) quanto Cumming e Sinclair 

(2009), por exemplo, utilizaram a inclinação da veia r-m para distinguir Allodromia e 

Micrempis de Austrodromia, Chaetodromia e Megagrapha. O caráter é bastante 

homoplástico, com diversas reversões dentro dos poucos grupos que suporta. No plano geral 

da subfamília, a veia r-m une-se à secção proximal da veia M obliquamente formando um 

ângulo obtuso (e.g. Figs. 74–78). Nos Crossopalpus (Figs. 81–82), na maioria das espécies de 

Drapetis (e.g. Fig. 83) e nas espécies de Heliopeza gen. nov. (Fig. 80), a união entre as veias 

r-m e M dá-se em ângulo reto. Por sua vez, no grupo formado por Tachypeza e Tachydromia 

(e.g. Figs. 71 e 73), a união entre elas também é oblíqua, entretanto a veia r-m é oblíqua para 

formar um ângulo agudo com a M, sendo revertido dentro desse grupo em Tachyempis. Ao 

optar pela otimização ACCTRAN, a r-m formando ângulo agudo com a veia M (41.2) foi 

considerada uma sinapomorfia do clado que une Tachypeza + Tachyempis + Tachydromia, 

sendo revertido em Tachyempis, ao invés de dois surgimentos independentes em Tachypeza e 

Tachydromia. Já no clado Elaphropeza+, uma vez que a característica é bastante difundida 

em três (Elaphropeza, Crossopalpus e Drapetis—exceto Drapetis (exilis)) dos quatro gêneros 

incluídos, a opção por ACCTRAN posicionou a transformação para veia r-m formando 

ângulo reto com a M (41.1) como característica do clado, ao invés de três surgimentos 

independentes em cada um dos gêneros. 

 

42. Contiguidade das veias radial-medial (r-m) e basal medial-cubital (bm-cu) onde 

encontram a veia Medial (M): (0) r-m distintamente apical em relação à bm-cu; (1) br e 

bm confluente ou proximamente inseridas na M; (2) r-m distintamente basal em relação à 

bm-cu [DELTRAN—9; 0,22; 0,87]. 

Este caráter tem sido um dos mais utilizados em chaves de identificação de 

Tachydromiinae, objetivando a distinção de grandes grupos dentro da subfamília ou mesmo 

gêneros. O encurtamento da célula br em relação à célula bm, ou seja, a veia r-m 

distintamente posicionada basalmente em relação à veia bm-cu, surgiu de forma independente 

ao menos três vezes na subfamília. Diversas espécies de Platypalpus possuem a veia bm-cu 

posicionada apicalmente em relação à veia r-m. Também em Tachydromiini, Tachypeza, 
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Tachyempis e Tachydromia (Figs. 71, 72 e 73 respectivamente) formam um grupo 

monofilético com base no mesmo estado. Ainda, Cumming e Cooper (1992) e Cumming 

(2006) hipotetizaram 10 gêneros de Drapetini (Austrodrapetis, Baeodromia, Crossopalpus, 

Drapetis, Dusmetina, Elaphropeza, Ngaheremyia, Pontodromia, Sinodrapetis e Stilpon) 

formando um grupo monofilético com base no encurtamento da célula br. Entretanto, este 

estado parece ter surgido duas vezes independentemente em Drapetini, suportando dois 

grupos monofiléticos (e.g. Figs. 71, 81, 90 e 94). 

Normalmente, os estados desse caráter seriam definidos relacionando o comprimento das 

células basais. Entretanto, entende-se que a codificação que considera a posição na qual as 

veias r-m e bm-cu são inseridas na veia M seja mais objetiva e mais filogeneticamente 

informativa. A inclinação da veia basal (ver caráter 43 abaixo) pode causar uma leitura 

errônea sobre o comprimento das células basais, uma vez que a célula bm possa ser 

nitidamente mais longa que a célula br, embora as veias que fecham estas células sejam 

contíguas. Este fato é mais obviamente observado nas demais subfamílias de Hybotidae, que 

aqui compõem o grupo-externo; nelas, a célula bm é evidentemente mais longa que a célula 

br, embora a célula br seja inserida apicalmente na veia M (Fig. 67). 

A interpretação DELTRAN na distribuição dos estados deste caráter favorece a reversão 

para o estado plesiomórfico na base do clado Chersodromia+, em detrimento de esta 

transformação ocorrer no ramo comum a este clado com aquele na qual pertencem os 

Elaphropeza, Crossopalpus, Heliopeza gen. nov. e Drapetis. 

 

43. Inclinação da veia basal medial-cubital (bm-cu): (0) veia bm-cu evidentemente 

formando ângulo obtuso com a secção proximal da veia M; (1) veia bm-cu formando 

ângulo aproximadamente reto com a secção proximal da veia M [9; 0,11; 0,68]. 

No plano geral da subfamília, a veia bm-cu é oblíqua em direção ao ápice, formando 

ângulo obtuso com a secção proximal da veia M (e.g. 68–70). Em Tachydromiini, a veia bm-

cu é truncada em Dysaletria e Tachydromia (Fig. 73), enquanto em Drapetini o estado 

derivado foi observado ao menos quatro vezes independentemente na tribo: entre os gêneros 

mais plesiomórficos Chaetodromia e Austrodromia (Fig. 76), nas espécies de Drapetis dos 

grupos assimilis e grupo D. (naica), nas espécies de Elaphropeza (Fig. 79), e em 

Austrodrapetis (Fig. 90). Esse caráter tem sido utilizado principalmente como diagnóstico 

para Austrodromia. 
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44. Forma da secção apical da primeira veia Cubital anterior (CuA1): (0) retilínea; (1) 

curvada para baixo [9; 0,11; 0,85]. 

A forma curvada da secção apical da veia CuA1 evoluiu diversas vezes na subfamília, 

sendo uma nos Symballophthalmini (Figs. 68 e 69), no grupo formado por Tachypeza, 

Tachyempis e Tachydromia (Figs. 71, 72 e 73 respectivamente), e em diversos Drapetini (e.g. 

Figs. 78, 83, 86, 90–94). 

 

45. Segunda veia Cubital anterior (CuA2): (0) Presente; (1) ausente [3; 0,33; 0,94]. 

Assim como outros caracteres de asa, a presença da veia CuA2, ainda que fraca, é bastante 

utilizada na distinção entre os gêneros (e.g. Chvála, 1975; Grootaert e Shamshev, 2012). A 

presença da CuA2 é considerada uma característica plesiomórfica na subfamília, presente em 

Symballophthalmus (Figs. 68 e 69), Dysaletria, Platypalpus (Figs. 74 e 75) e Tachypeza (Fig. 

71). Também, o estado plesiomórfico é encontrado nos gêneros fósseis datados do Mesozóico 

Archiplatypalpus e Cretoplatypalpus. Por outro lado, acredita-se que a perda da CuA2 tenha 

ocorrido ao menos duas vezes na subfamília, uma no clado monofilético de Tachydromiini 

composto por Tachydromia (Fig. 73) e Tachyempis (Fig. 72) e em outra considerada uma 

sinapomorfia dos Drapetini (Figs. 76–94). Adicionalmente, a veia CuA2 é ausente em 

Mesoplatypalpus, datado do Mesozóico, que tem sido relacionado a Symballophthalmus 

devido à presença de quatro pares de cerdas escutelares (ver caráter 29) (Grimaldi e 

Cumming, 1999), adicionando uma possível terceira perda independente da veia CuA2. 

 

46. Primeira veia Anal (A1): (0) Presente e forte; (1) presente e evanescente, (2) 

completamente ausente [9; 0,22; 0,89]. 

No âmbito dos Empidoidea, Sinclair e Cumming (2006) codificaram o enfraquecimento da 

veia A1 como uma sinapomorfia dos Tachydromiini. Naquela ocasião, os autores 

diferenciaram esta veia como completa, alcançando a margem da asa mesmo que como uma 

dobra; incompleta, não alcançando a margem alar; ou ausente. Entretanto, quando analisado 

na esfera da subfamília, a veia A1 forte está presente em Symballophthalmus (Figs. 68 e 69) e 

nos gêneros mais plesiomórficos das duas outras tribos, Platypalpus e Dysaletria (Figs. 74 e 

75) em Tachydromiini e Atodrapetis, Austrodromia, Isodrapetis e Megagrapha (Figs. 76–78) 

em Drapetini. Já o enfraquecimento (e.g. Fig. 81) ou a perda completa da A1 (e.g. Figs. 70–

73, 92–94) é uma sinapomorfia em um subclado dos Tachydromiini (Tachydromia, 

Tachyempis, Afrotachyempis gen. nov. e Tachypeza, revertido em Dysaletria) e 
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sinapomórfico para os Drapetini mais derivados. Em todos os casos onde está presente, a veia 

A1 não alcança a mar gem alar, exceto talvez em alguns Megagrapha e Isodrapetis. 

 
Figuras 85–94. Asas de Drapetini (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). 85. Chersodromia arenaria 
(Halliday); 86. Micrempis curviradius (Smith); 87. Nanodromia narmkroi Grootaert & Shamshev; 88. 
Allodromia brunnea Smith; 89. Austrodrapetis zelandicus (Rogers) comb. nov.; 90. Austrodrapetis coxalis 
Smith; 91. Austrodrapetis fuscipennis (Plant & Didham) comb. nov.; 92. Baeodromia pleuritica (Melander); 93. 
Stilpon graminum (Fallén); 94. Stilpon chillcotti Cumming. Abreviaturas: bm: célula basal medial; bm-cu: veia 
basal medial-cubital; br: célula basal-radial; CuA1: primeira veia do ramo anterior da veia Cubital; h: veia 
humeral; M: primeiro ramo da veia Medial; R1, R2+3 e R4+5: combinações entre o primeiro, segundo, terceiro, 
quarto e quinto ramos da veia Radial; r-m: veia radial-medial; Rs: setor radial; sec prox R4+5: secção proximal da 
R4+5. Escalas: 0,5 mm. 
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Uma vez que completa ausência da A1 (46.2) é amplamente difundida e uma característica dos 

Tachydromiini exceto Platypalpus, a opção por ACCTRAN posicionou este estado como uma 

sinapomorfia, revertida em Dysaletria, ao invés do surgimento independente em 

Afrotachyempis gen. nov. e no clado Tachypeza + Tachyempis + Tachydromia. Entre os 

Drapetini, a otimização ACCTRAN considera a ausência da A1 como sinapomorfia de 

Nanodromia, visto que esta é a característica geral, não exceção, dentro do gênero. 

 

Abdome 

47. Esclerosação dos tergitos 3–4: (0) tergitos 3 ou 4 ordinariamente esclerosados; (1) 

tergitos 3 e/ou 4 distintamente mais esclerosados [1; 1,00; 1,00]. 

A forma diferenciada do tergito 4 de Drapetis, Crossopalpus, Elaphropeza e Heliopeza 

gen. nov. (à época reunidos em Drapetis sensu strictu) foi citada por Chvála (1975b) como 

distintiva para o grupo. Ainda que o comprimento e esclerosação dos tergitos abdominais seja 

bastante variável na subfamília, principalmente em Drapetini (Grootaert e Shamshev, 2012), 

os tergitos abdominais 2–7 tendem a ser homogêneos na mesma espécie (e.g. Fig. 95). Em 

Crossopalpus, Drapetis, Elaphropeza e Heliopeza gen. nov., e especialmente no último, o 

tergito 3 e/ou 4 é, em geral, bastante esclerosado e frequentemente mais longo, em contraste 

com o tergito 5, comumente bastante estreitado, algumas vezes até dividido (Shamshev e 

Grootaert, 2007) (Figs. 98–100). Embora a reunião em um único estado das modificações 

tanto do tergito 3 quanto do tergito 4 possa parecer artificial, o caráter foi construído de forma 

a refletir as relações intergenéricas, portanto voltadas a agrupar os gêneros que as apresentam. 

Modificações nos tergitos abdominais 3 e 4, ou mesmo no tergito 5 separadamente, 

certamente são frutíferas no estabelecimento das relações intragenéricas e não serão discutidas 

aqui por não comporem o escopo do estudo. 

 

48. Cerdas esquamiformes no Abdome: (0) ausentes; (1) presentes no tergito 4; (2) 

presentes no tergito 3 [3; 0,66; 0,96]. 

Assim como descrito para as microtríquias de Austrodrapetis por Smith e Davies (1965—

ver discussão no caráter 49), as cerdas esquamiformes (Figs. 98–100) provavelmente são 

associadas à dispersão de supostos feromônios expelidos com função epigâmica ou 

agregadora, e atuariam em conjunto com o bater das asas (Shamshev et al., 2005). Apesar de 

diversas espécies de Crossopalpus e algumas de Elaphropeza não apresentarem as cerdas 

esquamiformes, este estado é proposto como uma sinapomorfia para o grupo, incluindo 

Drapetis (Shamshev e Grootaert, 2007), e sua importância no diagnóstico dos gêneros já foi 
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apontada por Chvála (1975b). As espécies de Heliopeza gen. nov. possuem cerdas 

esquamiformes nos tergitos 3 e 4, enquanto nos demais três gêneros as cerdas esquamiformes 

estão presentes no tergito 4 e algumas vezes também no tergito 5, mas nunca no tergito 3. 

Dessa forma, as espécies de Heliopeza gen. nov. foram codificadas no estado 2, enquanto aos 

Crossopalpus, Drapetis e Elaphropeza foram atribuídos o estado 1. Para evitar que estas 

espécies fossem alocadas erroneamente fora do grupo, o caráter foi tratado como ordenado, de 

forma a refletir o fato de que as espécies de Heliopeza gen. nov. possuem as cerdas 

esquamiformes nos tergitos 4 ou 5 e, adicionalmente, no tergito 3. 

 
Figuras 95–102. Abdome (Diptera: Hybotidae). 95–100. Vista dorsal. 95. Allodromia brunnea Smith; 96. 
Austrodrapetis coxalis Smith; 97. Baeodromia pleuritica (Melander); 98. Drapetis exilis Meigen; 99. 
Elaphropeza ephippiata (Fallén); 100. Crossopalpus armata (Melander). 101. Bicellaria nigra (Meigen), vista 
lateral; 102. Chersodromia hirta (Walker), vista dorsal. Abreviaturas: tg 2, tg 3, tg 4, tg 5, tg 8: tergitos 
abdominais. Escalas: Figs. 95–97: 0,1 mm; 101–102: 0,3 mm. Figuras 98–100 desenhadas por Barry Flahey e 
gentilmente cedidas por Jeffrey Cumming. 
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A presença de cerdas esquamiformes nos tergitos 4 e 5 é bastante variável dentro de 

Elaphropeza e Drapetis, e provavelmente sua separação em dois estados teria alto sinal 

filogenético em estudos em nível específico. No entanto, ao avaliar as relações em nível 

genérico, esta polimorfia revelou-se bastante confusa em testes preliminares. Assim, foi 

preferida a reconstrução onde estas condições foram unidas em um único estado, com 

preferência na distinção dos estados ausente ou presente no tergito 3. 

 

49. Glândulas abdominais vesiculares: (0) Ausentes; (1) presentes (Figs. 95–97) [3; 

0,33; 0,66]. 

Smith e Davies (1965) descreveram uma estrutura vesicular localizada na cavidade 

abdominal entre os tergitos 3 e 4 de Austrodrapetis coxalis cuja função possivelmente seria 

excretar feromônios com papel defensivo ou, mais provável, epigâmico. Estas glândulas 

ocorrem aos pares lateralmente no Abdome, são escuras e reniformes com um ducto apical em 

cada uma, porém não possuem abertura evidente. Em seu interior são observados canais 

orientados em direção ao ducto, e frequentemente a superfície cuticular no espaço 

intersegmentar é coberta por numerosas microtríquias. 

Glândulas vesiculares foram descritas em Austrodromia, Baeodromia e Nanodromia (N. 

narmjeud Grootaert & Shamshev, 2003 e N. spinulosa Grootaert & Shamshev, 2012). Embora 

Shamshev e Grootaert (2007) tenham classificado a estrutura glandular de Elaphropeza 

bulohensis Shamshev & Grootaert, 2007 na mesma categoria que as glândulas dos gêneros 

supracitados, a ilustração presente no trabalho original indica que provavelmente as estruturas 

não são homólogas. Neste estudo as glândulas internas foram registradas também em 

Allodromia, e sua presença evoluíu de forma autônoma nos gêneros que as possuem. 

 

50. Glândulas abdominais superficiais: (0) Ausentes; (1) presentes (Figs. 96, 98–100) 

[3; 0,33; 0,93]. 

Adicionalmente às glândulas abdominais internas, sabe-se da presença de um tecido 

caracterizado por uma região com alta concentração de microtríquias na superfície da cutícula 

abdominal em Austrodrapetis, Crossopalpus, Drapetis, Dusmetina, Nanodromia e Stilpon 

(e.g. Collin, 1961; Smith, 1964; Smith e Davies, 1965; Cumming e Cooper, 1992; Shamshev 

e Grootaert, 2007; Grootaert e Shamshev, 2012), cujo papel que ele desempenha ou mesmo se 

exerce o mesmo papel nos diferentes gêneros não é claro. Grootaert (dados não publicados) 

encontrou células glandulares no tecido de Elaphropeza, enquanto Shamshev et al. (2005)  
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Figuras 103–110. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae). 103–105. Stenoproctus sp.; 103. Epândrio, 
cerco e hipândrio, vista dorsal; 104. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 105. Complexo 
hipandrial, vista dorsal (epândrio e cercos removidos); 106–107. Bicellaria nigra (Meigen); 106. Epândrio, cerco 
e hipândrio, vista dorsal; 107. Hipândrio, vista ventral; 108–109. Symballophthalmus dissimilis (Fallén); 108. 
Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 109. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 110. Lamela 
epandrial direita, vista lateral direita. Abreviaturas: an: ânus; ap ej: apódema ejaculatório; ap gon: apódema 
gonocoxal; ap v: apódema ventral; b hip: braço hipandrial; bacil: esclerito baciliforme; cerc: cercos; ep dir: 
lamela epandrial direita; ep esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; hipop: hipoprocto; pgon: pós-gonito; 
sur dir: surstilo direito; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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afirmaram não terem encontrado estas células no mesmo tecido de Crossopalpus hirsutipes 

Collin, 1960 e C. aeneus (Walker, 1871). Grootaert e Shamshev (2012) relataram que, na 

maioria dos casos, a presença dessas possíveis glândulas é associada somente aos machos 

(exceto Elaphropeza e algumas espécies de Crossopalpus—Shamshev et al., 2005), sendo 

que somente em Elaphropeza e Drapetis esse tecido glandular parece estar presente em todas 

as espécies. Algumas espécies de Drapetis, Elaphropeza e Nanodromia possuem esse tecido 

organizado em almofadas densas em microtríquias, ao contrário de Austrodrapetis e Stilpon, 

onde nas espécies que se sabe possuírem o tecido o apresenta de forma menos densa. 

 

51. Tergito 8 do macho: (0) Alongado; (1) curto [1; 1,00; 1,00]. 

Em Hybotidae, o tergito 8 é geralmente alongado e amplo, similar à forma dos tergitos 

precedentes, e em geral ao menos parcialmente visível quando o Abdome está distendido (Fig. 

101). Nos Oedaleinae e particularmente nos Tachydromiinae, o tergito 8 é bastante curto, 

formando um anel que fica posicionado ao redor da terminália masculina e inserido entre os 

escleritos do segmento abdominal 7 (Fig. 102). No âmbito dos Empidoidea, Sinclair e 

Cumming (2006) codificaram o tergito 8 de Stenoproctus unipunctatus Loew, 1858 como 

estreito. Contudo, no presente estudo, fica claro que os Oedaleinae compartilham o estado 

apomórfico com Tachydromiinae, enquanto Stenoproctus sp. possui o estado plesiomórfico. 

 

Terminália do macho 

52. Fusão do pós-gonito direito: (0) Pós-gonito direito livre do ápice do hipândrio; (1) 

pós-gonito direito fusionado ao ápice do hipândrio [1; 1,00; 1,00]. 

Os pós-gonitos (Figs. 105 e 107) são compostos por um par de lóbulos articulados ao 

hipândrio e proximamente associados ao falo, frequentemente envonvendo-o parcialmente 

(Cumming et al., 1995; Sinclair e Cumming, 2006). A homologia dos pós-gonitos ao longo 

dos Diptera tem sido alvo de debate durante os últimos 40 anos. Sinclair e Cumming 

(2006—Fig. 314) codificaram a fusão do pós-gonito direito ao ápice do hipândrio como 

uma sinapomorfia para o clado que une Oedaleinae à Tachydromiinae, enquanto estão 

ausentes em Trichininae. Em Tachydromiinae, a distinção dos pós-gonitos é bastante 

difícil, sendo evidente apenas dentre os Symballophthalmus e alguns Platypalpus, uma vez 

que nos demais gêneros eles parecem fusionarem-se completamente ao hipândrio, 

inclusive o pós-gonito esquerdo parece ter sido transferido para a parte ântero-lateral do 

hipândrio. Contudo, nos dois gêneros supracitados, é possível verificar que o pós-gonito 

direito é fusionado ao hipândrio por meio da forma apical do hipândrio, bastante 
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Figuras 111–116. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Tachydromiini). 111-112. Tachyempis nigra 
Melander; 111. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 112. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda; 113–114. Tachydromia connexa Meigen; 113. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 114. Epândrio 
e cerco, vista lateral esquerda; 115–116. Tachydromia arrogans (Linnaeus); 115. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista dorsal; 116. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; 
ap gon: apódema gonocoxal; ap v: apódema ventral; bacil: esclerito baciliforme; ent: entalhe dorsal; ep dir: 
lamela epandrial direita; ep esq: lamela epandrial esquerda; hipop: hipoprocto; proj ep: projeção epandrial (não 
surstilar); sur dir: surstilo direito; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 

 



82 

 

 
Figuras 117–122. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Tachydromiiini). 117–118. Tachydromia 
lusitanica (Grootaert, Shamshev & Andrade) comb. nov.; 117. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 118. 
Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 119–120. Tachydromia iberica (Arias) comb. nov.; 119. 
Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 120. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 121–122. 
Platypalpus minutus (Meigen); 121. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 122. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; bacil: esclerito 
baciliforme; cerc: cercos; ent: entalhe dorsal; ep esq: lamela epandrial esquerda; hipop: hipoprocto; sur dir: 
surstilo direito; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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semelhante àquela de Oedalea, assim como o posicionamento do ramo direito do apódema 

ventral, que segundo Sinclair e Cumming (2006) funcionam como ponto de referência para 

o posicionamento dos pós-gonitos. 

 

53. Apódema ejaculatório: (0) Presente; (1) ausente [ACCTRAN—6; 0,16; 0,64]. 

O apódema ejaculatório em Hybotidae geralmente possui a forma cilíndrica e alongada. 

Em Tachydromiinae é articulado à base do falo e funciona com o movimento de alavanca na 

liberação do esperma (Sinclair et al., 1994; Sinclair e Cumming, 2006). Pode ser prontamente 

diferenciado do apódema ventral, outra estrutura em forma de alavanca frequentemente 

encontrada na terminália masculina dos membros da subfamília, pois este último 

frequentemente possui uma bifurcação apical cujos ramos levam em direção aos pós-gonitos 

(Sinclair, 1996; Sinclair e Cumming, 2006). Em Symballophthalmini e Tachydromiini, o 

apódema ejaculatório articula-se ao falo em sua porção distal e é posicionado ventralmente 

aos ramos do apódema ventral. Mais basalmente este passa por entre os ramos do apódema 

ejaculatório e posiciona-se dorsal a este (e.g. Figs. 112, 118 e 122). Em Drapetini a 

diferenciação entre esses dois apódemas torna-se mais difícil, uma vez que a rotação do 

hipândrio faz com que a conformação acima descrita para as outras tribos seja perdida. 

Entretanto, o apódema ventral sempre mantém a bifurcação apical (e.g. Figs. 126, 128, 131, 

136, 139, 143, 147, 153 e 158). 

As espécies de Stilpon têm sido diagnosticadas, entre outras características, por possuirem 

somente um apódema (Cumming e Cooper, 1992), que inicialmente pensou-se ser o 

ejaculatório devido a sua função (Grootaert e Shamshev, 2012), ao contrário do apódema 

ventral, cuja função é desconhecida. No entanto, observa-se que o apódema presente nas 

espécies de Stilpon é apicalmente bifurcado e que o apódema ejaculatório está ausente (Fig. 

162). Uma análise aprofundada da inserção dos músculos é necessária para verificar se o 

apódema ventral assume a função de alavanca nos casos em que o apódema ejaculatório está 

ausente. 

Além de Stilpon, o apódema ejaculatório é ausente também em Chaetodromia, alguns 

Isodrapetis, nas espécies de Heliopeza gen. nov., nas espécies de Drapetis do grupo D. 

(divergens) e em Austrodrapetis. Contudo, esta perda não ocorre independentemente nos 

quatro gêneros. 
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Figuras 123–128. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 123. Chaetodromia masoni Chillcott; 
epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 124–126. Austrodromia indifferens Collin; 124. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista dorsal; 125. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 126. Complexo hipandrial, vista 
dorsal (epândrio e cercos removidos); 127–128. Megagrapha exquisita (Malloch); 127. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista dorsal; 128. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema 
ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; hipop: 
hipoprocto; sub ep: esclerito subepandrial; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. Figura 123 desenhada 
por Barry Flahey e gentilmente cedida por Jeffrey Cumming. 
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54. Forma do falo: (0) Encurtado, não filiforme; (1) alongado e filiforme [5; 0,2; 0,66]. 

O falo em Tachydromiinae é frequentemente curto e unido à parte distal do hipândrio. Em 

alguns Platypalpus e Tachydromia o poro é obviamente visível (e.g. Fig. 122), porém na 

maioria as espécies da subfamília a abertura não é evidente e parece localizar-se logo abaixo 

do surstilo direito. Na forma apomórfica do caráter, o falo é alongado e filiforme (Figs. 135, 

136, 149–151). Embora não tenham comentado, Chillcott e Teskey (1983) ilustraram a 

terminália masculina dos Allodromia e evidenciaram a presença de um falo alongado. Rogers 

(1983) revisou as espécies neotropicais de Drapetis, congregadas por ele no grupo D. 

(divergens) de espécies, e apontou como uma das características do grupo o falo longo e 

filiforme. Também são diagnosticadas com o falo na forma derivada as espécies de Stilpon 

grupo D. (divergens) e de Heliopeza gen. nov. (Shamshev e Grootaert, 2004; 2007). 

 

55. Divisão dorsal entre as lamelas epandriais: (0) Lamelas epandriais fusionadas 

dorsalmente (e.g. Figs. 108, 113 e 122); (1) lamelas epandriais articuladas dorsalmente [1; 

1,00; 1,00]. 

Sinclair et al. (1994) associaram a fusão dorsal entre as lamelas epandriais ao plano geral 

de Brachycera, muito embora a divisão dorsal do epândrio tenha surgido várias vezes em 

Empidoidea. Em Hybotidae, as espécies de Ocydromiinae, Oedaleinae, Trichininae possuem 

as lamelas epandriais fusionadas dorsalmente, enquanto em Hybotini a separação 

completaentre as lamelas epandriais é uma tendência observada entre os gêneros mais 

derivados Euhybus, Cerathybos, Lactistomyia, Neohybos e Syndyas (Ale-Rocha, 1998; 2007). 

Em Tachydromiinae por sua vez, tanto Chvála (1975b) quanto Cumming e Cooper (1992) já 

acenaram à importância da separação dorsal completa entre as lamelas epandriais (e.g. Figs. 

124, 133, 135, 143, 149, 154, 160) no surgimento de Drapetini, embora as lamelas sejam 

fusionadas em Chaetodromia (Fig. 123). 

 

56. Divisão látero-dorsal da lamela epandrial esquerda: (0) Ausente (e.g. Fig. 129); (1) 

presente, seja parcial ou total [2; 0,5; 0,9]. 

As espécies de Drapetis (exceto grupo D. (assimilis)) e algumas espécies de Elaphropeza 

possuem um entalhe dorsolateral profundo na lamela epandrial esquerda (Fig. 133) que pode 

ser completo, ou seja, alcançando a margem proximal do epândrio, ou incompleta. As 

condições incompleta e completa são bastante variáveis dentro de Drapetis e Elaphropeza e 

provavelmente sua distinção forneceria ótimo sinal filogenético em análises com foco na  
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Figuras 129–134. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae, Drapetini). 129–130. Atodrapetis infrapratula 
Plant; 129. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 130. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 
131–132. Isodrapetis nitidula Collin; 131. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 132. Epândrio, 
cerco e hipândrio, vista dorsal; 133–134. Elaphropeza ephippiata (Fallén); 133. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista dorsal; 134. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; 
ap v: apódema ventral; cerc: cercos; div lat dors: divisão látero-dorsal da lamela epandrial esquerda; ep esq: 
lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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relação entre espécies. Homoplástica, esta divisão ocorreu independentemente nos dois 

gêneros. 

 

57. União entre a lamela epandrial esquerda e hipândrio: (0) Lamela epandrial 

esquerda e hipândrio articulados; (1) lamela epandrial esquerda e hipândrio parcialmente 

fusionados; (2) lamela epandrial esquerda e hipândrio fusionados; (3) lamela epandrial 

esquerda fusionada ao apódema gonocoxal [4; 0,75; 0,98]. 

A articulação entre a lamela epandrial esquerda e o hipândrio é considerada uma sinapomorfia 

para Brachycera (Sinclair et al., 1994), e em diversos Empidoidea são levemente fusionados 

ou mesmo indistinguíveis (ver Sinclair e Cumming, 2006, caráter 91). Chvála (1975b) 

considerou a lamela epandrial esquerda (=lamela periandrial esquerda) ausente em 

Crossopalpus e fusionada ao hipândrio em Chersodromia e Stilpon, porém Cumming e 

Cooper (1992) afirmaram que a fusão ocorre em todos os Drapetini exceto Megagrapha e 

Austrodromia. 

Em Symballophthalmini e Tachydromiini (e.g. Figs. 115, 116 e 118), epândrio e hipândrio 

são articulados de forma condilar, assim como em Austrodromia collini Smith, 1962 e A. 

indifferens Collin, 1933 (Fig. 124 e 125), e aparentemente em A. umbonata Chillcott, 1983 e 

A. talaris Collin, 1933 em Drapetini. Megagrapha, por sua vez, possui a lamela epandrial 

esquerda e epândrio unidos por uma região estreita, porém os escleritos parecem não serem 

completamente fusionados, e esta parece ser uma autapomorfia do gênero (Fig. 127). Já nos 

demais Drapetini (e.g. Figs. 129–131, 134, 136 e 140) as peças são fusionadas (Cumming e 

Cooper, 1992), sua delimitação sendo possível somente se se utilizar como referencial um 

esclerito de origem incerta que liga o hipândrio lateralmente ao esclerito subepandrial (e.g. 

Figs. 131, 140 e 145). 

As espécies de Allodromia e Nanodromia possuem, na região ventral da terminália 

masculina, um inchaço arredondado interpretado aqui como a parte principal do hipândrio 

(Figs. 148 e 151). Consequentemente, a lamela epandrial esquerda fusionaria-se ao apódema 

gonocoxal, uma possível sinapomorfia para o grupo, que segundo Sinclair e Cumming (2006) 

é confinada à margem anterior do hipândrio dos Hybotidae. Ainda que futuramente seja 

evidenciado que este estado tenha sido construído de forma errônea e que nos Allodromia e 

Nanodromia a lamela epandrial esquerda seja fusionada ao hipândrio, o estado no qual estas 

espécies foram aqui relacionadas poderia ser transferido para um caráter distinto sem que a 

topologia do cladograma seja alterada. 
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Figuras 135–140. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 135–136. Heliopeza pluriacantha 
(Shamshev & Grootaert) comb. nov.; 135. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 136. Epândrio, cerco e 
hipândrio, vista lateral esquerda; 137–138. Crossopalpus armata (Melander); 137. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista dorsal; 138. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 139–140. Crossopalpus flexuosus (Loew); 
139. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 140. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. 
Abreviaturas: ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela epandrial esquerda; sur dir: surstilo direito; sur 
esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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58. Entalhe dorsal na lamela epandrial esquerda: (0) Ausente (e.g. Figs. 124, 129, 

135); (1) presente [1; 1,00; 1,00]. 

As espécies de Tachydromiini possuem, lateralmente ao cerco esquerdo, um entalhe na lamela 

epandrial esquerda, menos evidente em Tachyempis e bastante profundo nos demais gêneros 

(Figs. 111–113, 115, 117, 119, 121). A região da lamela epandrial apical a este entalhe recebe 

um ramo do esclerito baciliforme que ali se fixa pela superfície interna (ver região hachurada, 

por exemplo, nas figuras 111 e 121), indicando uma possível separação incompleta de um 

segundo lóbulo surstilar esquerdo, supostamente homólogo ao lóbulo observado em 

Elaphropeza, Heliopeza gen. nov. e Drapetis. Devido à falta de evidências robustas e 

dificuldade no estabelecimento das relações de homologia em Drapetini, este entalhe foi 

interpretado separadamente ao surstilo esquerdo. 

 

59. Projeção apical não surstilar na lamela epandrial esquerda: (0) Ausente; (1) 

presente [1; 1,00; 1,00]. 

No plano geral da subfamília, a lamela epandrial esquerda pode possuir uma ou diversos 

anexos apicais, articulados ou não, todos ligados internamente pelo esclerito baciliforme, 

realçando sua homologia ao surstilo. Nos Tachyempis, uma projeção digitiforme na margem 

apical da lamela epandrial esquerda não possui qualquer ligação com o esclerito baciliforme e 

parece ser uma sinapomorfia para as espécies do gênero (Figs. 111–112). Apesar de ser 

unicamente derivado nos Tachyempis, este caráter foi adicionado à análise para evidenciar a 

relação entre os Tachyempis neotropicais e andinos e T. vitripennis da África do Sul. 

 

60. Surstilo esquerdo: (0) Fusionado à lamela epandrial esquerda; (1) articulado à lamela 

epandrial esquerda [DELTRAN—6; 0,16; 0,87]. 

Sinclair e Cumming (2006) afirmaram que surstilos completamente articulados são raros 

em Empidoidea. Dentre os Tachydromiinae, o surstilo esquerdo articulado foi desenvolvido 

de maneira independente diversas vezes, sendo presente em Symballophthalmini (Figs. 108 e 

109) e Drapetini (Figs. 123, 128, 130, 134), exceto em Baeodromia, onde o surstilo esquerdo 

parece alcançar o maior nível de redução em tamanho e fusiona-se secundariamente à lamela 

epandrial (Fig. 160). Em Tachydromiini, o surstilo esquerdo articulado ao epândrio foi 

desenvolvido de modo independente nos Tachyempis neotropicais (Fig. 112), Tachypeza e nas 

espécies de Tachydromia grupo T. (arrogans) (Fig. 116). Nos demais gêneros da tribo, o 

surstilo é amplamente fusionado à lamela epandrial esquerda (Figs. 114, 118, 120, 122). 
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A optimização DELTRAN, selecionada para este caráter, favorece o surgimento do estado 

apomórfico na base dos gêneros, relacionando sua informação às diagnoses, ao invés de 

considerá-los nos ramos que relacionam dois ou mais gêneros e a posterior reversão na 

diagnose de outros gêneros. 

 

61. Forma do surstilo esquerdo: (0) Amplo e subtriangular ou subretangular; (1) lóbulo 

subtriangular bastante reduzido; (2) estreitado em forma de foice; (3) estreitado e 

alongado; (4) um ou mais lóbulos delgado(s) e curto(s) [DELTRAN—7; 0,57; 0,90]. 

A assimetria na terminália dos machos de Empidoidea é um fato bem documentado (e.g. 

Chvála, 1975b; 1983; Wiegmann et al., 1993; Cumming et al., 1995; Sinclair e Cumming, 

2006). Nos taquidromiíneos, esta assimetria é observada pela tendência na redução das 

dimensões dos escleritos do lado esquerdo, documentada por outros autores (e.g. Chvála, 

1975b; Cumming e Cooper, 1992; Grootaert e Shamshev, 2012). Tal redução é observada 

mais drasticamente nas dimensões da lamela epandrial esquerda (e.g. Figs. 155–157) e sua 

fusão ao hipândrio (ver caráter 57), desenvolvimento do esclerito baciliforme esquerdo e 

comprimento do surstilo esquerdo. Dessa forma, na condição não modificada o surstilo 

esquerdo é um lóbulo amplo, subretangular ou subtriangular que ocupa a maior parte do lado 

esquerdo do Abdome (e.g. Fig. 114, 122, 134 e 136). Em Chaetodromia (Fig. 123), 

Austrodromia (Fig. 125), Megagrapha (Fig. 128) e Micrempis (Fig. 147) o surstilo esquerdo é 

subtriangular e curto, deixando expostos naquele lado o hipândrio. Atodrapetis (Fig. 130) e 

Isodrapetis (Fig. 131) por sua vez compartilham o surstilo estreito, alongado e curvado no 

ápice assumindo forma de foice, enquanto os Allodromia (Fig. 150) possuem o surstilo 

alongado e estreito, não curvados como em Isodrapetis. Finalmente, Crossopalpus (Fig.), 

Baeodromia (Fig. 160) e Stilpon (Fig. 161–162) possuem as formas mais reduzidas da 

subfamília, onde o surstilo esquerdo é resumido a um pequeno lóbulo, estreito e bastante 

curto. Com a redução, é provável que o surstilo esquerdo tenha perdido ao menos parte senão 

toda sua função preênsil e tenha passado a exercer uma função sensitiva ao macho ou 

estimulante à fêmea. 

A otimização DELTRAN modifica o ponto de reversão para o estado plesiomórfico, 

deslocando-o da posição sinapomórfica no ramo comum entre Isodrapetis, Atodrapetis e os 

taquidromiíneos mais apomórficos para o ramo sinapomórfico que une somente os 

Tachydromiinae mais apomórficos. 
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Figuras 141–145. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 141–142. Drapetis exilis Meigen; 
141. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 142. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 143. 
Chersodromia hirta (Walker), epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 144–145. Chersodromia arenaria 
(Haliday); 144. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 145. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; cerc: cercos; sub ep: esclerito subepandrial; sur esq: 
surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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62. Surstilo direito: (0) Fusionado à lamela epandrial direita; (1) articulado à lamela 

epandrial direita [DELTRAN—18; 0,5; 0,64]. 

Em oposição à redução do lado esquerdo da terminália masculina, os escleritos do lado 

direito mantiveram-se bem desenvolvidos e provavelmente são responsáveis pela maior parte 

da função preênsil no processo de cópula, auxiliados pelo cerco esquerdo (ver abaixo). A 

transformação do surstilo direito fixo (e.g. Fig. 110) para um surstilo móvel (e.g. Fig. 111, 

115 e 135) ocorreu diversas vezes ao longo da subfamília, e foi suposto por Grootaert et al. 

(2015) como uma das características úteis na distinção dos Elaphropeza entre os grupos 

ephippiata (Fig. 133) e Heliopeza gen. nov. (Fig. 135). O surgimento do surstilo direito 

móvel aconteceu numerosas vezes na subfamília, vide o baixo valor do índice de consistência. 

A optimização DELTRAN favorece múltiplos surgimentos da articulação entre o surstilo 

direito e a lamela epandrial ao invés de surgimentos sinapomórficos com posteriores 

reversões, mantendo o caráter de exceção dentro dos gêneros os quais ocorrem os dois 

estados. 

 

63. Ligação do esclerito baciliforme esquerdo à margem epandrial: (0) Ausente; (1) 

presente [2; 0,5; 0,97]. 

Na forma plesiomórfica, o esclerito baciliforme esquerdo surge no esclerito subepandrial e 

liga-se diretamente à parte apical da lamela epandrial esquerda, modificada no surstilo (e.g. 

Fig. 104 e 109). Entretanto, em Platypalpus (Fig. 122), Tachyempis (Fig. 111 e 112) e 

Tachypeza, o esclerito baciliforme esquerdo corre ligado à margem apical da lamela epandrial 

esquerda antes de formar o surstilo. Essa característica é mais facilmente evidenciada devido 

a uma estreita faixa rugosa no tegumento da lamela epandrial esquerda ao longo da região 

onde o esclerito baciliforme é ligado internamente. 

 

64. Cercos dos machos: (0) Simétricos a levemente assimétricos, em geral delgados sem 

modificações marcantes quanto ao comprimento ou ramificações (e.g. Figs. 108, 115, 117 

e 121); (1) assimétricos e marcadamente modificados quanto ao comprimento ou 

ramificações [6; 0,16; 0,88]. 

A forte assimetria observada na terminália masculina dos Tachydromiinae levou à redução 

dos escleritos do lado esquerdo, entre eles o surstilo esquerdo (ver caráter 61). Esta redução 

provavelmente ocasionou a perda da função preênsil e pressupôe-se a transferência desta 

função para os cercos. Em Drapetini, o cerco esquerdo é notadamente longo e/ou robusto em 

comparação ao cerco direito, possui ramificações e em alguns casos espinhos, e é uma  
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Figuras 146–151. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 146–147. Micrempis curviradius 
(Smith); 146. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 147. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 
148. Nanodromia narmkroi Grootaert & Shamshev, epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 149–151. 
Allodromia brunnea Smith; 149. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 150. Epândrio, cerco e hipândrio, 
vista lateral esquerda; 151. Hipândrio, vista ventral. Abreviaturas: ap gon: apódema gonocoxal; cerc: cercos; ep 
esq: lamela epandrial esquerda; hip: hipândrio; sub ep: esclerito subepandrial; sur dir: surstilo direito; sur esq: 
surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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sinapomorfia da tribo. Adicionalmente, os Tachypeza também possuem os cercos 

modificados, em geral robustos e ramificados. 

As espécies de Drapetis, Elaphropeza e alguns Austrodrapetis (e.g. Fig. 158) 

aparentemente possuem lóbulos extras do surstilo esquerdo, que podem facilmente serem 

confundidos com o cerco esquerdo. Contudo, o cerco é intimamente relacionado com a 

extremidade medial da lamela epandrial esquerda e está sempre unido ao cerco direito pela 

membrana anal. 

 

65. Hipoprocto: (0) Distinto dos cercos; (1) fusionado parcialmente ou completamente 

aos cercos [1; 1,0; 1,0]. 

O hipoprocto, que juntamente com o epiprocto e os cercos são coletivamente referidos 

como proctíger (Wood, 1991), é posicionado ventralmente aos cercos como uma placa 

separada destes e pode auxiliar no processo de cópula com função preênsil (Sinclair, 2000). 

Em Symballophthalmini (Fig. 108) e Tachydromiini (e.g. Fig. 111, 118 e 121) o hipoprocto é 

nitidamente distinto dos cercos e possui variadas formas e tamanhos, sendo que algumas 

vezes alcança grandes níveis de comprimento e ramificações em Platypalpus (e.g. Grootaert e 

Shamshev, 2006, Figs. 8, 11, 15, 20). Na maior parte dos Drapetini, o hipoprocto está 

provavelmente fusionado aos cercos, algumas vezes transformando-os funcionalmente em um 

único lóbulo robusto (e.g. Fig. 133, 148, 156 e 160). Esta interpretação é oposta a alguns 

autores que defendem a fusão direta entre os cercos como um caráter importante em 

Drapetini; alternativamente, propõe-se que esta aparente fusão entre os cercos deve-se ao 

hipoprocto que faz esta ponte.
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Figuras 152–157. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 152–153. Austrodrapetis zelandicus 
(Rogers) comb. nov.; 152. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 153. Epândrio, cerco e hipândrio, vista 
lateral esquerda; 154–155. Austrodrapetis coxalis Smith; 154. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 155. 
Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 156–157. Austrodrapetis fuscipennis (Plant & Didham) 
comb. nov.; 156. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 157. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral 
esquerda. Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; ep esq: lamela 
epandrial esquerda; hip: hipândrio; sur esq: surstilo esquerdo. Escalas: 0,1 mm. Figuras 156–157 modificadas de 
Plant & Didham (2006), gentilmente cedida por Adrian Plant.
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Figuras 158–162. Terminálias masculinas (Diptera: Hybotidae: Drapetini). 158–159. Austrodrapetis sp. 2 comb. 
nov.; 158. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 159. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda; 
160. Baeodromia pleuritica (Melander), epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 161–162. Stilpon graminum 
(Fallén); 161. Epândrio, cerco e hipândrio, vista dorsal; 162. Epândrio, cerco e hipândrio, vista lateral esquerda. 
Abreviaturas: ap ej: apódema ejaculatório; ap v: apódema ventral; cerc: cercos; hip: hipândrio; sur esq: surstilo 
esquerdo. Escalas: 0,1 mm. 
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Fêmea 

66. Escleritos do segmento abdominal 8: (0) Tergito e esternito separados (Fig. 163 e 

164); (1) tergito e esternito fusionados lateralmente [ACCTRAN—4; 0,25; 0,5]. 

Na forma apomórfica, os escleritos do segmento abdominal 8 são unidos ântero-

lateralmente formando um anel. Esta condição evoluíu diversas vezes em Drapetini, tendo 

sido documentada em Allodromia (Chillcott e Teskey, 1983), Baeodromia (Cumming, 2006), 

Nanodromia (Grootaert e Shamshev, 2003, 2012) e espécies de Heliopeza gen. nov. 

(Shamshev e Grootaert, 2007). Trata-se de um caráter no qual nem todas espécies tinham 

fêmeas disponíveis para análise, porém ambos os gêneros que apresentam tergito e esternito 8 

fusionados (66.1) e apresentaram distribuição ambígua (Baeodromia e Nanodromia) tem esta 

característica bem documentada. Dessa maneira, foi selecionada a otimização ACCTRAN 

para que a característica compusesse suas definições. 

 

67. Divisão longitudinal do esternito 8: (0) Ausente; (1) esternito completamente 

dividido longitudinalmente em dois escleritos [2; 0,5; 0,97]. 

A divisão longitudinal do esternito 8 (e.g. Fig. 165) é uma sinapomorfia de Tachydromiini. 

Provavelmente esta modificação está relacionada a uma possível distensão lateral do Abdome 

durante o processo de cópula. 

 

68. Divisão transversal do esternito 8: (0) Ausente; (1) esternito com a região apical 

dividida transversalmente (esternito apicalmente dobrado) [2; 0,5; 0,8]. 

A presença de uma linha de articulação destacando a porção apical do esternito 8 parece 

aumentar a flexibilidade da região apical, e permitiria que a abertura genital fosse coberta 

(Cumming e Cooper, 1992; Cumming, 2006). A condição apomórfica fora documentada nas 

fêmeas de Stilpon e Baeodromia (estas últimas transferidas de Stilpon), sendo uma 

sinapomorfia do grupo, e foi observada também em Austrodrapetis fuscipennis comb nov. 

 

69. Fusão entre os escleritos do proctíger: (0) epiprocto separado do hipoprocto (Figs. 

163 e 164); (1) epiprocto e hipoprocto fusionados ântero-lateralmente [ACCTRAN—5; 

0,2; 0,87]. 

O hipoprocto nas fêmeas da subfamília é representado por um pequeno esclerito localizado 

logo abaixo dos cercos, com formato semelhante a um arco com a extremidade convexa 

voltada posteriormente. Em Symballophthalmini e Tachydromiini o hipoprocto é separado do 

epiprocto, enquanto entre os Drapetini ambos os estados são observados, sendo que a 
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condição fusionada faz parte do plano geral da tribo e é posteriormente revertido. Há 

controvérsias quanto à correlação entre o epiprocto e hipoprocto em Drapetini, em especial 

nos casos em que o epiprocto é fusionado ao cerco (ver discussão no caráter 70). Nos casos 

onde o epiprocto está verdadeiramente ausente, este caráter foi codificado como inaplicável. 

Optou-se pela otimização ACCTRAN, uma vez que acredita-se que epiprocto e hipoprocto 

fusionados ântero-lateralmente seja uma característica importante no clado que une 

Allodromia + Austrodrapetis + Baeodromia + Nanodromia + Stilpon, com posteriores 

reversões, ao invés de surgir de maneira independente em Allodromia, Austrodrapetis e 

Baeodromia. 

 
Figuras 163–165. Abdomes femininos (Diptera: Hybotidae). 163. Symballophthalmus masoni Chillcott, vista 
lateral; 164. Chersodromia arenaria (Haliday), vista lateral. 165. Platypalpuis apterus Freitas-Silva & Ale-
Rocha, vista ventral. Abreviaturas: cerc: cerco; epiprct: epiprocto; estn 8, estn 9: esternitos abdominais; hiprct: 
hipoprocto; tg 8: tergito abdominal. Escalas: 0,1 mm. Figura 165 modificada de Freitas-Silva e Ale-Rocha 
(2013). 

70. Fusão do epiprocto ao cerco: (0) epiprocto separado do cerco; (1) epiprocto 

fusionado à margem anterior do cerco [DELTRAN—3; 0,33; 0,93]. 

Cumming e Cooper (1992) e Cumming (2006), reproduzidos por outros (e.g. Sinclair e 

Cumming, 2006; Grootaert e Shamshev, 2012), postularam que o epiprocto teria sido perdido 

em Drapetini, e que esta seria uma sinapomorfia para a tribo. Seguiu-se aqui uma 

interpretação alternativa, na qual o epiprocto está presente em alguns Drapetini, porém 

fusionado à margem anterior do cerco. Esta interpretação baseia-se em dois fatos. A primeira 

evidência repousa na correlação entre a posição da extremidade anterior do hipoprocto e o 

cerco (incluindo a fusão do hipoprocto à região anterior do cerco—ver caráter 69); neste caso, 

a extremidade do hipoprocto está posicionada logo abaixo da parte anterior do cerco, esta 
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última algumas vezes portando inclusive uma “coroa” de cerdas, similar ao observado no 

epiprocto dos Tachydromiini e Symballophthalmini, acenando para uma possível fusão. A 

segunda evidência para a interpretação alternativa está baseada no formato dos cercos de 

algumas espécies de Drapetini (e.g. Chersodromia arenaria, Fig. 164). Neste caso, a vista 

lateral da terminália feminina permite a suposição de uma origem composta do cerco devido a 

um entumecimento proximal, aqui interpretado como o epiprocto. Finalmente, nos casos onde 

a margem anterior do hipoprocto não está correlacionada com qualquer parte do cerco, 

assumiu-se que o epiprocto foi de fato perdido. 

Nos Symballophthalmini e Tachydromiini, o epiprocto é representado por duas pequenas 

placas dorsais situadas próximo à base dos cercos, geralmente com formato subtriangular 

(Fig. 163). No plano geral dos Drapetini, o epiprocto é fusionado à margem anterior do cerco, 

sendo este estado revertido no clado que une Elaphropeza, as espécies de Heliopeza gen. 

nov., Drapetis e Crossopalpus. Independentemente, o epiprocto é livre dos cercos também em 

alguns Austrodrapetis, suportando o clado formado por eles. Nestes casos, as duas placas 

dorsais observadas em Symballophthalmini e Tachydromiini são fusionadas, que por sua vez 

fusionam-se também ao hipoprocto lateralmente, formando um anel posicionado próximo à 

base do cerco. 

Não foi possível observar a fêmea de Chaetodromia, no entanto, na ilustração apresentada 

por Chillcott e Teskey (1983, Figs. 43 e 44), o epiprocto parece estar ausente segundo os 

parâmetros aqui expostos. Por este motivo optou-se pelo modelo evolutivo DELTRAN, que 

aponta o surgimento da fusão entre os escleritos do proctíger somente nos demais Drapetini. 

 

71. Forma do cerco nas fêmeas: (0) alongados; (1) arredondados [ACCTRAN—1; 1,0; 

1,0]. 

Na forma plesiomórfica, encontrada nas espécies de Symballophthalmini e Tachydromiini, 

o cerco é tubular e alongado (Fig. 163), bastante semelhante àquele observado nas espécies 

das outras subfamílias. Em Drapetini, por sua vez, o cerco é bastante encurtado em 

comparação à condição plesiomórfica, assumindo formato de um pequeno lóbulo arredondado 

com uma placa levemente esclerotinizada de cada lado da abertura anal (Fig. 164). A 

ambiguidade deste caráter deve-se à ausência de fêmeas de Chaetodromia na análise. 

Contudo, a ilustração de Chaetodromia masoni no trabalho original evidencia a forma 

arredondada dos cercos na espécie. Então, para que os resultados refletissem esse fato, foi 

selecionado ACCTRAN para que a sinapomorfia fosse posicionada na base de Drapetini, não 

excluindo Chaetodromia. 



100 

 

5.1.2. O monofiletismo de Tachydromiinae 

A identidade de Tachydromiinae não tem sido questionada desde a primeira diagnose 

feita por Schiner (1862), e a subfamília tem sido bem aceita desde então. Diversos autores 

confirmaram o monofiletismo da subfamília com base morfológica (e.g. Wiegmann et al., 

1993; Sinclair e Cumming, 2006) e molecular (Moulton e Wiegmann, 2004), embora 

Mortelmans (2012) tenha-a contestado argumentando sobre resultados moleculares e 

comportamento dos Symballophthalmus. 

Tachydromiinae tem sido definida como um grupo monofilétifo com base na perda 

apomórfica do segundo ramo da veia Medial e da célula discal, falta do pterostigma e 

pseudotraquéias (recuperado no presente estudo no estado 13.1), falo com ápice simples e 

apódema ejaculatório articulado à base do falo (Sinclair e Cumming, 2006). No presente 

estudo a subfamíila foi recuperada como monofilética (Árvores 1 e 2), e adita-se a este 

suporte a redução sinapomórfica do palpífero (10.1), revertido em Tachyempis e Tachydromia 

(incluindo Ariasella e Pieltainia) e subsequentemente transformado em uma peça ampla e 

subquadrangular em Platypalpus, Afrotachyempis gen. nov. e Tachypeza. Adicionalmente, as 

seguintes transformações homoplásticas compõem o ramo comum a todos os 

Tachydromiinae: a veia R1 entumecida próximo à veia C (35.1), revertido nas espécies de 

Platypalpus do grupo P. (albiseta) e P. flammifer e de maneira provavelmente não homóloga 

em Drapetini; e a contiguidade entre as veias r-m e bm-cu (42.1), refletindo no comprimento 

relativo entre as células basais, estado revertido em Afrotachyempis gen. nov., Dysaletria e 

Chersodromia, e evoluído em diversos gêneros para uma célula br distintamente mais curta 

que a bm (42.2). O índice de decaimento para o ramo comum a todos os Tachydromiiae 

(idec=3) indica que o grupo é razoavelmente estável nas árvores subótimas (Árvore 1). 

O fato do grande número de grupos serem reunidos por homoplasias pode estar 

relacionado com a rápida radiação evolutiva dos Tachydromiinae, especialmente dos 

Drapetini. Enquanto a origem dos Empidoidea remonta há 144 milhões de anos, durante o 

período Cretáceo Inferior (Wiegmann et al., 2003; Grimaldi e Engel, 2005), os fósseis mais 

antigos, tanto de Hybotidae quanto de Tachydromiinae, são datados de aproximadamente 90 

milhões de anos (Kovalev, 1978; Waters, 1989), apontando para a definição da subfamília no 

Mesozóico tardio e acenando para uma origem bem mais antiga. Entretanto, a combinação das 

características morfológicas das espécies fósseis implica que os gêneros provavelmente não 

estariam bem definidos, e consequentemente também as tribos. Já para os Drapetini, devido 

ao rico registro fóssil, estima-se uma rápida diversificação durante o Paleoceno ou Eoceno,  
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Árvore 1. Consenso estrito das topologias das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca 
heurística com pesagem implícita (4 ≥ k ≥ 8) (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). À direita são indicadas as 
tribos. Os números sobre os ramos indicam o índice de decaimento para cada ramo; ramos sem número indicam 
ausência de suporte pelo índice de decaimento. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. As cores são utilizadas para facilitar a 
visualização dos limites genéricos propostos no presente estudo. 
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concomitantemente com o período de radiação adaptativa dos Schizophora (ver abaixo em 

“5.1.6. O monofiletismo de Drapetini”). 

 

5.1.3. O monofiletismo de Symballophthalmini 

A tribo foi eregida por Sinclair e Cumming (2006) com base no alargamento apical da asa 

(recuperado neste trabalho no estado 34.1) e a retenção de diversas características 

plesiomórficas em relação aos demais membros da subfamília como os olhos holópticos nos 

machos. Mortelmans (2012), baseado em estudos moleculares, sustentou a remoção de 

Symballophthalmini da subfamília, sendo transferida para uma subfamília própria, irmã a um 

suposto clado formado por Trichininae, Hybotinae e Oedaleinae. 

O monofiletismo de Symballophthalmini foi recuperado no presente estudo, clado irmão ao 

grupo monofilético composto por Tachydromiini + Drapetini (Árvores 1 e 2). Acrescenta-se 

aos caracteres de Sinclair e Cumming (2006) o encurtamento apomórfico da crista clipeal 

(9.1), a presença homoplástica da curvatura da veia CuA1 em direção à margem posterior da 

asa (44.1), presente também nos Drapetini, e a articulação do surstilo esquerdo (60.1). Além 

disso, conforme afirmado por Sinclair e Cumming (2006), a tribo retém diversos estado 

plesiomórficos que compartilha com membros de outras subfamílias e ausentes nos demais 

Tachydromiini, as quais são relevantes citar: facetas oculares alargadas próximas à fronte 

(2.0); olhos holópticos na fronte dos machos (4.0); olhos amplamente separados na face (5.0); 

presença de três pares de cerdas escutelares (29.0—presentes em Megagrapha); e esclerito 

baciliforme não ramificado (não codificado). O grupo é razoavelmente estável nas árvores 

subótimas, de acordo com o valor (idec=2) encontrado no índice de decaimento (Árvore 1). 

 

5.1.4. O clado Tachydromiini + Drapetini 

Corroborando os resultados de Sinclair e Cumming (2006) e Mortelmans (2012), 

Tachydromiini e Drapetini foram encontradas mais proximamente relacionadas entre si que 

com Symballophthalmini, com base nas seguintes sinapomorfias (Árvores 1 e 2): facetas 

oculares uniformes ou alargadas na face (2.1), cabeça dicóptica na fronte (4.1) e crista clipeal 

robusta (9.2), revertida em Tachydromiini para longa e estreita (9.0). Adicionalmente, a 

presença homoplástica de dois pares de cerdas escutelares (29.1) também é sinapomórfica 

para este clado. O grupo não foi suportado pelo índice de decaimento, indicando que o clado 

não aparece nas árvores subótimas. 
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Árvore 2. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90). Porção que mostra as relações de parentesco 
entre o grupo externo e as tribos de Tachydromiinae (Diptera: Hybotidae). A distribuição dos caracteres 
sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e por marcas brancas estados homoplásticos. 
Os números acima de cada marca fazem referência ao número do caráter e abaixo dela seu respectivo estado.

5.1.5. O monofiletismo de Tachydromiini 

Em seu sentido mais restrito após a redefinição da subfamília por Sinclair e Cumming 

(2006), a tribo Tachydromiini foi definida pela presença da ponte pré-coxal (no presente 

trabalho corroborado no caráter 20.1) e a veia A1 enfraquecida, não alcançando a margem 

alar. No entanto, a veia A1 enfraquecida é presente em diversos táxons da subfamília, 

inclusive nas outras tribos (ver discussão sobre o caráter 46). Esta tribo é aqui suportada 

monofilética pelas seguintes sinapomorfias não-homoplásticas (Árvore 2—A; Árvore 3): a 

forma ampla e subquadrangular do palpífero (10.2), posteriormente revertido nos Tachyempis 

e Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia); a ausência de cerdas no palpífero (11.1), 

revertido em Tachyempis; a presença de um entalhe dorsal na lamela epandrial esquerda 

(58.1); a ligação do esclerito baciliforme à margem hipandrial, antes de formar o surstilo 

(63.1), revertido no clado composto por Tachyempis e Tachydromia (incluindo Ariasella e 

Pieltainia); e a divisão longitudinal do esternito 8 (67.1). De maneira complementar, o 

surstilo direito fusionado à lamela epandrial (62.1) faz parte do ramo que originou a tribo, em 

bora seja revertido diversas vezes dentro dela e tenha aparecido diversas vezes nas outras 
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tribos. A subfamília recebeu um alto valor do índice de decaimento (idec=5), indicando que o 

clado é bastante estável nas árvores subótimas (Árvore 1). 

Um grande clado interno a este, grupo-irmão aos Platypalpus e composto por 

Afrotachyempis gen. nov., Dysaletrya, Tachypeza, Tachyempis e Tachydromia (incluindo 

Ariasella e Pieltainia) (Árvores 1 e 3), foi reconhecido em Tachydromiini, em concordância 

com Mortelmans (2012). Definido com base principalmente em duas homoplasias, o clado 

reúne os gêneros que possuem o pós-pedicelo oval (16.1), presente também em diversos 

Drapetini, e perderam completamente a veia A1 (exceto Dysaletria). A reversão da célula br 

mais longa que a célula bm (42.0) também compõe este ramo, contudo este estado está 

presente somente em Afrotachyempis gen. nov. e Dysaletria, mais basais neste ramo, sendo 

os demais gêneros caracterizados pela célula br encurtada (ver abaixo). Adicionalmente, a 

primeira veia Anal ausente (46.2) é observada na grande maioria dos táxons do clado, 

presente somente nos Dysaletria. Na base deste clado, Afrotachyempis gen. nov. (T. 

vitripennis) foi descrito em Tachista e realocado por Smith (1969) em Tachyempis. 

Entretanto, nesta espécie a célula br é mais longa que a bm e o surstilo esquerdo é amplo e 

fusionado ao hipândrio, características que o afastam dos Tachyempis neotropicais e os 

aproximam de Dysaletria. Provavelmente a outra espécie identificada por Smith (1969) como 

Tachyempis dichroa (Bezzi, 1908) seja congenérica. O valor do índice de decaimento obtido 

(idec=1) revela que o grupo monofilético é instável nas árvores subótimas (Árvore 1). 

Hierarquicamente contido no clado anterior (Árvore 1), e grupo-irmão de 

Afrotachyempis gen. nov., o clado que une Dysaletria, Tachypeza, Tachyempis e 

Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia) é composto por espécies delgadas, definidas 

pelo (Árvore 3) alongamento do lóbulo pós-pronotal (23.1). Este lóbulo bastante 

desenvolvido já fora citado por diversos autores como uma possível sinapomorfia para o 

grupo (e.g. Chvála, 1975a; Chvála, 1975b; Kovalev, 1979). Ao mesmo tempo, a presença da 

célula anal tinha sido também especulada como uma característica que aproximaria Dysaletria 

dos Platypalpus, particularmente as espécies do grupo P. (hackmani) (Chvála, 1975a). Por 

outro lado, o mesmo autor sugeriu que as espécies de Platypalpus do grupo P. (hackmani) 

poderiam ser futuramente transferidas para Dysaletria. 

Este grupo possui também como sinapomorfias os seguintes surgimentos 

homoplásticos (Árvore 3): olhos se tocando ou estreitamente separados na face (5.1), presente 

também em alguns Platypalpus e amplamente em Drapetini (exceto Chersodromia); fêmur 

anterior dilatado (30.1), revertido nos Tachyempis e compartilhado com os Stilpon; e Rs tão 

longo quanto a secção proximal da R4+5 (37.1), presente também em alguns Platypalpus,  
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Árvore 3. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8 L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo A da Árvore 2. Porção que 
mostra as relações de parentesco entre os gêneros de Tachydromiini (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae). A 
distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e por marcas 
brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao número do caráter e 
abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam localidades e/ou o 
gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. 
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Crossopalpus, Austrodrapetis e Baeodromia. O valor do índice de decaimento obtido 

(idec=2) revela que o grupo monofilético é razoavelmente estável nas árvores subótimas 

(Árvore 1). 

Tachypeza, Tachyempis e Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia) compõem 

um grupo monofilético irmão de Dysaletria (Árvores 1 e 3), e já foram considerados 

proximamente relacionados por Chvála (1975b) e Kovalev (1969), e de certa maneira também 

por Mortelmans (2012), uma vez que sua análise não incluiu espécies de Tachyempis e o autor 

obteve um grupo monofilético composto pelos demais gêneros. O grupo é definido 

principalmente com base no estado sinapomórfico da veia r-m oblíqua formando ângulo 

agudo com a secção proximal da veia M (41.2). Neste clado, a forma da crista clipeal é 

revertida para o estado plesiomórfico alongado e estreito (9.0), a célula br é evidentemente 

mais curta que a célula bm (42.2), estado que evoluiu também em dois clados de Drapetini, a 

secção apical da CuA1 é curvada posteriormente (44.1), revertido nas espécies de 

Tachydromia do grupo T. (arrogans) e estado também homoplástico que evoluiu 

independentemente em Drapetini. O grupo é caracterizado também O valor do índice de 

decaimento obtido para este clado (idec=2) revela que o grupo é razoavelmente estável nas 

árvores subótimas (Árvore 1). 

Ao longo de Tachydromiini, percebe-se uma “tendência” da perda da célula cup 

(Chvála, 1975b), encerrada anteriormente pela veia CuA1, distalmente pela CuA2 e 

ventralmente pela veia A1. A célula cup faz parte do plano geral da tribo e é uma 

característica plesiomórfica em toda a subfamília. Embora esteja ausente já em 

Afrotachyempis vitripennis comb. nov., a célula cup está presente em Dysaletria, enquanto 

em Tachypeza há a perda da veia A1, caracterizando uma célula cup aberta ventralmente. No 

próximo passo deste “caminho” (ver abaixo nesta seção), a veia CuA2 também é perdida, 

determinando a ausência completa da célula cup. 

Tachyempis e Tachydromia (incluindo Ariasella e Pieltainia) compõem um grupo 

monofilétifo irmão a Tachypeza (Árvores 1 e 3) e é definido com base nas seguintes 

sinapomorfias homoplásticas: um par de cerdas ocelares presentes (7.2), encontrado também 

em Crossopalpus; reversão da forma do palpífero para alongado e estreito (10.0); e a perda da 

veia CuA2 (45.1), que ocorreu independentemente em Afrotachyempis vitripennis comb. nov. 

e em Drapetini. O valor do índice de decaimento obtido (idec=1) revela que o grupo 

monofilético é instável nas árvores subótimas (Árvore 1). 

Durante muitos anos Ariasella e Pieltainia foram considerados válidos com base em 

diversas modificações relacionadas à redução das asas e, consequentemente, do volume do 
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mesotórax. Grootaert et al. (2009) já apontara que a morfologia do tórax seria a principal 

diferença entre os gêneros ápteros aliados a Tachydromia, e questionara se os Ariasella 

comporiam um gênero distinto de fato ou um subclado de Tachydromia. Conforme discutido 

em Bickel (2006) e Freitas-Silva e Ale-Rocha (2013), as condições de apteria ou braquipteria 

levam à atrofia da musculatura alar, refletindo na redução do volume do tórax. Freitas-Silva e 

Ale-Rocha (2013) citaram diversas modificações na forma e dimensões dos escleritos 

mesotorácicos de Platypalpus apterus Freitas-Silva & Ale-Rocha, 2013, e apontaram que 

modificações similares são encontradas tanto em espécies de Ariasella quanto de Pieltainia. 

Os casos de redução das asas são claramente eventos filogeneticamente independentes, 

resultado das pressões ecológicas as quais as espécies estão sujeitas (Grootaert e Shamshev, 

2008), e Mortelmans (2012) já sugerira a inclusão de Ariasella em Tachydromia com base em 

estudos moleculares. Na análise cladística aqui apresentada, Tachydromia (incluindo 

Ariasella e Pieltainia) foi definido principalmente pela sinapomorfia do primeiro setor da veia 

R4+5 distintamente mais longo que a Rs (37.2), e pela transformação homoplástica da veia bm-

cu formando ângulo reto com a secção proximal da veia M (43.1). Embora estas 

transformações não tenham sido observadas em nas espécies ápteras ou braquípteras, as 

seguintes homoplasias (Árvore 3) incluíram Ariasella e Pieltainia neste clado: ausência de 

microtríquias no anepisterno (26.1) e esclerito baciliforme não ligado à margem da lamela 

epandrial, ligado diretamente do esclerito subepandrial ao surstilo (63.0). Adicionalmente, 

Ariasella e Pieltainia são incluídos em um clado interno que reúne as espécies de 

Tachydromia exceto as do grupo T. (connexa) devido à modificação unicamente derivada do 

estilo antenal glabro (19.1). Assim, interpreta-se que a validade destes gêneros não é 

sustentada, pois ainda que formem um grupo monofilíetico, sua distinção implicaria no 

parafiletismo de Tachydromia. A estrutura geral da terminália masculina acena para a 

possibilidade de que as espécies antes classificadas em Ariasella e Pieltainia pertençam ao 

grupo de espécies Tachydromia arrogans ou terricola de Chvála (1970a). 

 

O monofiletismo de Platypalpus 

Não foi possível corroborar o monofiletismo de Platypalpus incluindo as espécies 

antes alocadas em Charadrodromia (Árvores 1 e 3). Os Platypalpus (exceto 

Charadrodromia) foram definidos com base no fêmur médio notadamente robusto (31.1) e na 

presença da projeção apical na tíbia média (33.1), tendo como grupo-irmão os demais 

Tachydromiini. Este clado foi obtido monofilético também por Mortelmans (2012). O valor 

do índice de decaimento obtido (idec=1) revela que o grupo monofilético, mesmo excluído P. 
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arnaudi, recebeu pouco suporte nas árvores subótimas. Apesar de estar fora do escopo do 

presente estudo, a presença da série póstero-ventral de cerdas longas (32.1) parece exercer 

papel importante nas relações internas do grupo. 

Platypalpus tem sido considerado um gênero bem definido, e de acordo com Chvála 

(1975b) as dúvidas quanto aos seus limites persistem somente quanto às espécies do grupo P. 

(hackmani), neste estudo representado pela espécie P. arnaudi. Este grupo foi definido por 

Chvála (1975b), entre outros caracteres, pela veia CuA2 em ângulo reto com a CuA1, lóbulo 

pós-pronotal bastante largo, fêmur anterior robusto e fêmur médio delgado com apenas cerdas 

finas na face ventral. O autor ainda acrescentou: “Espécies similares a Dysaletria com fronte 

ampla e face linear”. De acordo com os caracteres fornecidos por Chvála e reunidos acima, as 

espécies do grupo P. (hackmani) deveriam ser realocadas em Dysaletria, implicando que 

Platypalpus, incluindo o grupo P. (hackmani), seria parafilético. 

Em paralelo, Shamshev e Grootaert (2012) recentemente sinonimizaram 

Charadrodromia a Platypalpus, justificando que os caracteres diagnósticos fornecidos por 

Melander (1928) na descrição original do gênero não seriam suficientes para sustentá-lo 

distinto de Platypalpus. No mesmo trabalho, os autores alocaram provisoriamente as espécies 

antes classificadas em Charadrodromia no grupo P. (hackmani), porém não forneceram uma 

diagnose de Platypalpus que fosse inclusiva o bastante para abarcar toda a variação 

morfológica contida no gênero. 

Foi incluída no presente trabalho Platypalpus arnaudi, uma das espécies antes 

classificadas em Charadrodromia, como representante do grupo P. (hackmani) de espécies. 

Contudo, a posição de P. arnaudi no cladodrama de consenso foi inconclusiva, sendo que em 

nenhuma árvore a espécie foi incluída em Platypalpus, exceto quando a reversão relacionada 

ao comprimento das células basais—veia r-m contígua à veia bm-cu (42.1) para veia r-m 

posicionada apicalmente à veia bm-cu (42.0)—foi experimentalmente sobrepesada, causando 

uma mudança na raiz da subfamília e o agrupamento de “Charadrodromia” a Platypalpus sob 

o estado 42.1. Por outro lado, ainda não há bases morfológicas robustas que suportem o 

ressurgimento de Charadrodromia como válido. Ainda, apesar do fraco apoio morfológico, o 

cladograma de consenso obtido aqui é logicamente consistente com a classificação em 

vigência para Platypalpus—isto é, não a suporta, porém não a contradiz—de modo que foi 

preferida a estabilidade da classificação atual ao invés de causar mais rearranjos 

inconclusivos. Desta maneira, até que mais evidências sejam acumuladas e o relacionamento 

entre o grupo de espécies de Platypalpus seja esclarecido, segue-se com a definição de Chvála 

(1975b) que distingue os Platypalpus com base no seguinte conjunto de caracteres: olhos 
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separados na fronte, lóbulo pós-pronotal distinto, restrito à margem ântero-lateral do 

mesonoto, fêmur médio frequentemente robusto (delgado nas espécies do grupo P. 

(hackmani) incluindo Charadrodromia) e célula cup presente com ambas as veias CuA2 e A1 

presentes. 

Devido aos questionamentos gerados pela posição dúbia de P. arnaudi, e 

consequentemente sobre a validade da sinonímia efetuada por Shamshev e Grootaert (2012), 

não foi possível avaliar a inclusão do grupo de espécies P. (hackmani) em Platypalpus. É 

possível que Platypalpus seja parafilético e, portanto, as espécies do grupo P. (hackmani) 

poderiam ser transferidas para Dysaletria ou realocadas em um gênero a parte. Acredita-se 

também que, pelas razões expostas, futuramente Charadrodromia deverá ser revalidado, 

talvez incluindo as demais espécies paleárticas do grupo P. (hackmani). Infelizmente, as 

análises moleculares de Mortelmans (2012) não ajudam a iluminar a questão, uma vez que o 

autor também não incluiu espécies do grupo P. (hackmani). 

 

5.1.6. O monofiletismo de Drapetini 

Assim como a subfamília, o monofiletismo da tribo não foi contestado desde sua 

criação por Collin (1961). Sinclair e Cumming (2006) definiram o grupo com base na 

presença de omatríquias (presentemente codificado no caráter 2.1), perda da veia CuA2 

(homoplástico, codificado no caráter 45.1) e perda do epiprocto nas fêmeas (ver discussão dos 

caracteres 69 e 70). É um grupo bastante diverso, tanto em número de espécies quanto na 

variedade morfológica entre os diferentes gêneros. Esta alta diversidade morfológica parece 

ser reflexo da alta variedade de habitats que os Drapetini ocupam. Apesar de estarem 

presentes no Reino Holoártico, por exemplo, Megagrapha, endêmico da região Neártica, ou 

Drapetis e Crossopalpus, bastante diversos tanto na região Neártica quanto na Paleártica, a 

tribo parece ter distribuição primariamente gondwânica, visto que a maioria dos gêneros é 

mais diverso próximo aos trópicos, em especial na região Oriental. 

O registro fóssil dos Drapetini é abundante a partir do Eoceno (aproximadamente 55 

milhões de anos), e as características morfológicas observadas nas espécies fósseis permite-

nos conjecturar que, àquela época, a maioria dos gêneros da tribo já estava consolidada, uma 

vez que partilham diversas estruturas morfológicas com os gêneros viventes, apontando para 

uma rápida diversificação durante o Paleoceno ou Eoceno. Esta rápida diversificação coincide 

com o período de radiação adaptativa dos Schizophora, e provavelmente a alta disponibilidade 

de alimento permitiu a diversificação dos Drapetini. Esta rápida diversificação explicaria o 

alto número de homoplasias que reúnem grupos monofiléticos bem definidos na tribo. 
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O monofiletismo de Drapetini foi confirmado, em concordância a Sinclair e Cumming 

(2006) e Mortelmans (2012), com base em três sinapomorfias não homoplásticas (Árvore 2—

B; Árvores 1 e 4): omatríquias presentes (1.1), lóbulo pós-pronotal incompletamente 

fusionado ao mesonoto (23.2) e o cerco das fêmeas encurtados e globulares (71.1). Diversas 

transformações homoplásticas também compõem o ramo que originou os Drapetini, entre 

elas: olhos se tocando ou estreitamente aproximados na face (5.1), que ocorre também em 

diversos Tachydromiini; a reversão para dois pares ocelares com comprimentos similares 

(7.0), que ocorreu indepentendemente em Tachyempis e foi revertido diversas vezes em 

Drapetini; a hipofaringe com ápice intensamente curvado para baixo (12.1), que ocorre 

também em Afrotachyempis gen. nov.; a veia radial não alargada próximo à veia C (35.0), 

provavelmente não homólogo ao estado dos Platypalpus do grupo P. (albiseta); a segunda 

secção costal mais longa que a primeira (40.0); surstilo esquerdo articulado à lamela epandrial 

(60.1), secundariamente fusionado em Baeodromia; surstilo esquerdo reduzido a um lóbulo 

subtriangular (61.1); machos com cercos intensamente assimétricos (64.1); e a fusão ântero-

lateral dos escleritos do proctíger das fêmeas (69.1). O valor do índice de decaimento obtido 

(idec=8) revela que o grupo monofilético é bastante estável nas árvores subótimas (Árvore 1). 

No cladograma de consenso estrito (Árvore 1), é possível distribuir os gêneros da tribo 

em três grandes grupos: 1) os gêneros mais plesiomórficos, com natureza estritamente 

didática, uma vez que o grupo é parafilético, retem diversas características plesiomórficas na 

tribo; 2) um subclado monofilético aqui denominado clado Elaphropeza+, que contém 

Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Crossopalpus e Drapetis; e 3) um subclado monofilético 

aqui denominado clado Chersodromia+, que une os demais gêneros da tribo: Chersodromia, 

Micrempis, Nanodromia, Allodromia, Austrodrapetis, Baeodromia e Stilpon. 

 

Os gêneros mais plesiomórficos de Drapetini 

Nos cladodramas alcançados, Chaetodromia compõe o ramo mais plesiomórfico entre 

os gêneros de Drapetini, sendo grupo-irmão de todos os demais gêneros da tribo (Árvores 1 e 

4). Dentre a série de homoplasias que distinguem este gênero dos demais Drapetini destacam-

se a fusão entre a lamela epandrial esquerda e o hipândrio (57.2), e a presença da veia A1 

evanescente (46.1), que parece ter sido perdida várias vezes ao longo da tribo. Vale ressaltar 

também que Chaetodromia é o único gênero da tribo que retém a condição plesiomórfica da 

fusão dorsal entre as lamelas epandriais que, em conjunto com as plesiomorfias do mesonoto 

alongado (21.0) e lóbulo pós-pronotal diferenciado (22.0), corroborariam sua posição mais 

basal na tribo. 
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A fusão entre a lamela epandrial esquerda e o hipândrio é um evento que era 

hipotetizada como raro, e especulava-se ter ocorrido uma única vez na tribo. No entanto, 

encontrou-se que este estado evoluiu duas vezes independentemente na tribo, uma em 

Chaetodromia e outra nos demais Drapetini excetuados os Austrodromia. Esta fusão parece 

estar ligada ao fortalecimento do lado esquerdo da terminália masculina face à redução dos 

escleritos desse lado e provável perda da função preênsil (ver discussão no caráter 61). 

O clado irmão a Chaetodromia, composto pelos demais gêneros de Drapetini (Árvores 

1 e 4), é caracterizado pelas seguintes sinapomorfias: mesotórax tão largo ou mais largo que 

longo (21.1); lamelas epandriais completamente separadas dorsalmente (51.1); e fêmea com o 

epiprocto fusionado à margem anterior do cerco (70.1). Apesar de morfologicamente bem 

definido, suportado por três sinapomorfias não homoplásticas, o grupo possui um fraco índice 

de decaimento (idec=1) (Árvore 1). Este clado está envolvido em uma politomia que inclui 

Austrodromia indifferens e A. collini. 

Austrodromia foi caracterizado por Chillcott e Teskey (1983) com base em diversas 

características alares, dentre elas a veia A1 distinta, veias r-m e bm-cu contíguas em linha reta, 

e veias R4+5 e M paralelas. As quatro espécies incluídas neste estudo apontaram para o 

parafiletismo de Austrodromia, sendo que A. parfemoralis e A. polychaeta compõem um 

clado monofilético com Megagrapha e foram transferidas para este gênero. 

O parafiletismo de Austrodromia já fora evidenciado desde as ilustrações de terminália 

fornecidas na revisão do gênero (Chillcott e Teskey, 1983, Figs. 12–18). Nestas ilustrações é 

possível verificar que A. rufiscuta, A. peruviana, A. polychaeta e A. parfemoralis possuem a 

lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio, enquanto A. collini, A. talaris e A. 

umbonata possuem a lamela epandrial esquerda e hipândrio articuladas. 

Ainda que estejam envolvidas em uma politomia, foi obtido que as espécies de 

Austrodromia sensu stricto são externas ao grupo-irmão formado pelos demais Drapetini 

(Árvores 1 e 4), exceto Chaetodromia e incluindo Megagrapha. O ramo que une os demais 

gêneros da tribo tem como sinapomorfias: lóbulo pós-pronotal indistinto (22.1); e a fusão da 

lamela epandrial esquerda ao hipândrio (57.2). Apesar de bem definidos morfologicamente, o 

grupo recebeu baixo suporte pelo índice de decaimento (idec=1), apontando a instabilidade do 

clado nas árvores subótimas (Árvore 1). 
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Árvore 4. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo B da Árvore 2. Porção que 
mostra as relações de parentesco entre os gêneros mais plesiomórficos de Drapetini (Diptera: Hybotidae: 
Tachydromiinae). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente 
derivados, e por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao 
número do caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. 

Chillcott e Teskey (1983) diagnosticaram Megagrapha com base principalmente na 

ausência de cerdas pós-pronotais e dorsocentrais não distintas das acrosticais. De fato, as 

espécies do gênero não possuem uma cerda pós-pronotal bastante longa e única como os 

Austrodromia; mesmo aquelas espécies aqui transferidas para Megagrapha possuem esta 

cerda destacada. No entanto, é possível verificar um conjunto de cerdas eriçadas e 

evidentemente mais longas que as demais na extremidade ântero-lateral do mesonoto, que 

possivelmente uma delas é homóloga à cerda pós-pronotal das espécies transferidas. Contudo, 

no novo conceito, as cerdas acrosticais multisseriadas (24.1) em conjunto com a já citada 

ausência do lóbulo pós-pronotal e pela lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio 

fornecem bases morfológicas seguras para sua caracterização. O gênero não foi suportado 

pelo índice de decaimento (Árvore 1). 

O grupo monofilético composto por Atodrapetis e Isodrapetis é caracterizado pela 

forma apomórfica de foice do surtilo esquerdo (61.2) e pela homoplástica primeira secção 

Costal mais curta que a segunda (38.1) (Árvore 4). Plant (1997), ao descrever Atodrapetis, já 
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havia comentado sobre a proximidade entre estes gêneros devido a similaridades na venação 

alar. Ambos os gêneros ocorrem na Nova Zelândia, sendo que Isodrapetis foi recentemente 

registrado para a região Andina—Chile e Ilhas Galápagos (Sinclair e Cumming, 2013). Os 

Isodrapetis podem ser diferenciados dos Atodrapetis devido ao primeiro possuir as antenas 

posicionadas distintamente acima do meio da cabeça (14.2). 

Chillcott e Teskey (1983), Grootaert (1994) e Plant (1997, 2006) supuseram um clado 

que envolveria Atodrapetis e Isodrapetis e mais quatro outros gêneros (Austrodrapetis, 

Nanodromia, Ngaheremyia e Pontodromia) com base na origem apical da Rs. Contudo, foi 

observado que a Rs em Atodrapetis e Isodrapetis na verdade origina-se aproximadamente no 

terço mediano da primeira secção Costal, estado presente também nos Allodromia (Fig. 88), 

Micrempis (Fig. 86) e alguns Chersodromia (Figs. 84 e 85), enquanto nos demais gêneros 

supracitados a Rs surge distintamente no terço apical da primeira secção Costal (e.g. Fig. 91). 

O clado dos Atodrapetis + Isodrapetis possui relação de grupo-irmão com dois 

grandes subclados de Drapetini, o clado Elaphropeza+ e o clado Chersodromia+. Este grupo 

monofilético que une as duas linhagens é instável nos clados subótimos de acordo com o 

valor do índice de decaimento (idec=1) (Árvore 1), e é suportado pelas seguintes 

sinapomorfias: veia R2+3 encurtada e arqueada em direção ao ápice (39.1); terceira secção 

Costal tão longa ou mais longa que a segunda (40.1—homoplástico); veia A1 evanescente 

(46.1—homoplástico) e surstilo esquerdo amplo e subtriangular ou subretangular (61.0—

homoplástico). 

 

Clado Elaphropeza+ 

Esta linhagem (Árvores 2 e 4—C; Árvore 5) representa o grupo monofilético que 

reúne Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Crossopalpus e Drapetis, e apesar de não 

analizados, os gêneros monotípicos Dusmetina e Sinodrapetis parecem também pertencer a 

este grupo. É suportada por duas sinapomorfias não homoplásticas: tergitos 3 ou 4 alongado 

ou muito esclerosado e/ou tergito 5 notadamente curto (47.1); e cerdas esquamiformes 

presentes no tergito 4 ou 5 (48.1). Adicionalmente, o grupo é suportado por diversas 

homoplasias, entre elas: anepisterno sem microtríquias no canto póstero-superior (26.1); veia 

r-m formando ângulo reto com a secção proximal da veia M (41.1); veia r-m distintamente 

basal em relação à bm-cu—i.e. célula br notadamente mais curta que a bm (42.2); secção 

apical da CuA1 curvada para baixo (44.1); presença de glândulas abdominais superficiais 

(50.1); e epiprocto distinto da margem anterior do cerco (70.0). O valor do índice de 
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decaimento (idec=3) acena para uma estabilidade razoável do grupo nas árvores subótimas 

(Árvore 1). 

O grupo tem sido classificado como natural por diversos autores (e.g. Engel, 1939; 

Collin, 1961; Melander, 1965; Kovalev, 1969, 1972; Chvála, 1975b; Cumming e Cooper, 

1992; Shamshev e Grootaert, 2007) e suas espécies foram por diversas vezes congregadas em 

um único gênero ou separadas em três gêneros distintos, sendo que Cumming e Cooper 

(1992) apontaram inclusive as modificações glandulares relacionadas aos tergitos 4 e 5 como 

uma possível sinapomorfia do grupo como um todo. Chillcott e Teskey (1983) apontaram 

Stilpon como relacionado a este grupo devido ao encurtamento da célula br em relação à bm, 

entretanto a presença da projeção pós-pedicelar apical, por exemplo, posiciona este gênero no 

outro grupo, assim como Austrodrapetis, Ngaheremia, Pontodromia e Baeodromia, 

contrastando com Cumming (2006). Já as análises moleculares de Mortelmans (2012) foram 

inconclusivas na recuperação deste clado como monofilético. 

A linhagem mais plesiomórfica dentro desse clado é representada por Elaphropeza. O 

gênero, que incluía Heliopeza gen. nov., foi diagnosticado por Shamshev e Grootaert (2007) 

devido ao occipício convexo, antena não voltada para cima, pós-pedicelo cônico, estilo apical 

e mesopleura sem cerdas, entre outras características. O gênero não foi suportado pelo índice 

de decaimento (idec=0), isso provavelmente porque as homoplasias que o distinguem dos 

demais gêneros deste grupo, as cerdas ocelares com comprimentos distintamente diferentes 

(7.1), e a veia bm-cu formando ângulo reto com a secção proximal da veia M (43.1), ocorrem 

independentemente também em outros gêneros do mesmo clado. Entretanto, o seguinte 

conjunto de plesiomorfias é útil na distinção do gênero: o occipício convexo (8.0) distingue os 

Elaphropeza dos Crossopalpus e Drapetis (exceto as espécies do grupo D. (divergens)), 

enquanto a mesopleura sem cerdas (27.1) é útil na distinção dos Drapetis e a ausência da 

cerda robusta e voltada para cima na margem inferior do proepisterno distingue os 

Elaphropeza dos demais gêneros (exceto as espécies de Drapetis dos grupos D. (exilis) e D. 

(naica)). 
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Árvore 5. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo C das Árvores 2 e 4. 
Porção que mostra as relações de parentesco no clado Elaphropeza+ (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae: 
Drapetini). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e 
por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao número do 
caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. 

Shamshev e Grootaert (2007) separaram Elaphropeza em dois grupos informais de 

espécies, ephippiata e biuncinata, com base na presença/ausência da cerda robusta e voltada 

para cima na margem inferior do proepisterno e na presença/ausência de cerdas 

esquamiformes no tergito 3, além de diversos caracteres secundários relacionados à terminália 
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do macho como a fusão do surstilo direito à respectiva lamela epandrial e fusão dos cercos. 

Mortelmans (2012), utilizando diversos marcadores moleculares, obteve Elaphropeza 

parafilético em relação às espécies de Drapetis do grupo asimilis, e reconsiderou a 

classificação de Smith (1969), propondo o ressurgimento de Drapetis sensu lato incluindo 

Elaphropeza. Grootaert et al. (2015) corroboraram a separação de Elaphropeza sensu lato em 

dois grupos informais utilizando barcoding para o gene COI. Entretanto, a análise não pode 

demonstrar o parafiletismo de Elaphropeza s.l., uma vez que não foram incluídos exemplares 

de Drapetis e Crossopalpus. Diante da ausência de parafiletismo, os autores julgaram não ser 

necessário distinguir os dois grupos em gêneros distintos, alegando os caracteres não serem 

sempre fáceis de observar. 

No presente estudo, o grupo monofilético composto por Heliopeza gen. nov., 

Crossopalpus e Drapetis foi suportado por uma série de homoplasias: cerdas acrosticais 

multisseriadas (24.2); cerdas acrosticais indistinguíveis (25.1), revertido em Heliopeza 

spiralis comb. nov.; presença da cerda robusta voltada para cima, próximo à margem inferior 

do proepisterno (28.1), revertido nas espécies de Drapetis dos grupos exilis e naica; e o 

surstilo direito completamente articulado à respectiva lamela epandrial (62.1), revertida em 

algumas espécies de Drapetis. O grupo, apesar de bem caracterizado morfologicamente, 

obteve uma baixa persistência nos cladogramas subótimos, de acordo com o valor (idec=1) 

obtido no índice de decaimento (Árvore 1). 

Heliopeza gen. nov., por sua vez, é caracterizado pela presença autapomórfica das 

cerdas esquamiformes no tergito 3 (48.2), e pelas seguintes homoplasias: perda do apódema 

ejaculatório (53.1); falo alongado e filiforme (54.1); e os escleritos do segmento abdominal 8 

das fêmeas fusionados ântero-lateralmente (66.1). O gênero foi moderadamente suportado 

pelo índice de decaimento (idec=2) e é irmão ao clado formado por Crossopalpus + Drapetis. 

O grupo monofilético composto por Crossopalpus e Drapetis não foi recuperado nas 

árvores subótimas (idec=0), porém foi recuperado no consenso estrito e é caracterizado pelas 

seguintes homoplasias: presença da depressão occipital (8.1); e pós-pedicelo oval (16.1).  

Crossopalpus foi recuperado com alto valor do índice de decaimento (idec=5), e 

suportado por uma série de homoplasias: gena ampla (6.2); um par de cerdas ocelares (7.2); 

pedicelo com uma cerda ventral longa (15.1); comprimento da Rs equivalente ao 

comprimento do primeiro setor da R4+5 (37.1); secção apical da CuA1 retilínea (44.0) e 

surstilo esquerdo bastante reduzido, representado por um ou mais lóbulos delgado(s) e 

curto(s) (61.4). 
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Drapetis é um gênero cosmopolita e tem sido dividido em quatro grupos de espécies, a 

saber: assimilis, exilis, naica e divergens. As espécies do grupo D. (divergens), até onde se 

sabe, são endêmicas do neotrópico e foram revisadas por Rogers (1983). As espécies do grupo 

D. (divergens) compartilham diversas características com Heliopeza gen. nov., como a perda 

do apódema ejaculatório e o falo filiforme, e aproximam-se dos demais Drapetis devido às 

cerdas no anepisterno, ausência de cerdas esquamiformes no tergito 3 e os escleritos do 

segmento abdominal 8 das fêmeas livres. As semelhanças compartilhadas entre Heliopeza 

gen. nov. e as espécies de Drapetis grupo D. (divergens) provoca instabilidade no clado, 

fazendo com que o índice de decaimento obtido para Drapetis fosse nulo (Árvore 1). Ainda 

assim o monofiletismo do gênero foi recuperado na análise cladística, suportado por um 

surgimento homoplástico, a presença de cerdas no canto póstero-superior do anepisterno 

(27.1), presente também em Nanodromia narmkroi, porém provavelmente os estados não 

sejam homólogos. Morfologicamente, este estado é distintivo e permite a diferenciação dos 

Drapetis e dos gêneros próximos. Também parecem fazer parte do clado que une as espécies 

de Drapetis, portanto seriam sinônimos dele, os gêneros monotípicos Dusmetina e 

Sinodrapetis. 

Apesar de fora do enfoque do atual estudo, os grupos de espécies de Drapetis foram 

parcialmente recuperados, sendo o grupo D. (exilis) mais plesiomórfico e irmão dos demais 

grupos, agrupados pela divisão látero-dorsal da lamela epandrial esquerda (56.1). Por sua vez, 

as espécies do grupo D. (assimilis) estão envolvidas em uma politomia em conjunto com o 

grupo de espécies naica, este último monofilético. Por sua vez, o clado monofilético formado 

pelas espécies dos grupos assimilis + naica têm como grupo-irmão o grupo D. (divergens). 

 

Clado Chersodromia+ 

Irmão à linhagem associada à Drapetis acima discutida, está o clado Chersodromia+ 

(Árvores 2 e 4—D; Árvore 6), representado por: Chersodromia, Micrempis, Nanodromia, 

Allodromia, Austrodrapetis, Baeodromia e Stilpon. Com exceção de algumas espécies de 

Chersodromia, a linhagem é representada por espécies diminutas e bastantes diversas, 

especialmente nas regiões derivadas do subcontinente Gondwana, sendo que diversas espécies 

de Chersodromia e pouquíssimas espécies de Allodromia, Micrempis e Stilpon ocorrem no 

Reino Holoártico. 

O clado é suportado por seis sinapomorfias homoplásticas, entre elas o surstilo 

esquerdo articulado à lamela epandrial (62.1), com reversão em algumas das espécies 
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incluídas. As demais sinapomorfia têm diversas mudanças ou revertidas em grandes clados 

contidos, não sendo representativos do grupo fora da hipótese cladística aqui proposta. 

Chersodromia, gênero mais plesiomórfico desta linhagem, não foi resolvido pela 

análise cladística, sendo que C. longicornis, a única espécie do gênero que possui o pós-

pedicelo cônico, foi obtida irmã de todos os outros gêneros do grupo de gêneros, incluindo as 

demais espécies de Chersodromia, fazendo o gênero parafilético. Por sua vez, C. 

afrosylvatica, a única espécie analisada que não possui a gena desenvolvida, foi obtida irmã 

de todos os outros gêneros do grupo, exceto Chersodromia. 

O fato de Chersodromia ter sido recuperado como uma politomia pode ser atribuído à 

ambiguidade dos caracteres que definiriam o gênero durante o processo de polarização do 

clado interno. Durante esse processo, os estados presentes no clado interno (neste caso 

composto pelo clado Elaphropeza+ e pelo clado Chersodromia+) são comparados com os 

estados observados nos clados externos (mais diretamente no caso os Drapetini mais 

plesiomórficos). Esta comparação irá determinar os estados ancestrais dos caracteres, seguido 

pela polarização de cada caráter nos nós internos do cladograma. Durante o processo de busca 

pelas árvores mais parcimoniosas utilizando pesagem implícita, os estados que suportariam 

Chersodromia monofilético, como os olhos amplamente separados na face (5.0); gena ampla 

abaixo dos olhos (6.2); e veia r-m inserida na veia M distalmente à bm-cu (42.0), foram 

posicionados como mudanças no ramo precedente às espécies do gênero e sua imediata 

reversão (5.1, 6.1 e 42.1) no ramo seguinte às espécies do gênero (exceto C. afrosylvatica, ver 

comentário abaixo sobre o grupo de espécies flavicaput). Adicionalmente, a presença da 

depressão occipital (8.1), posicionada no ramo precedente a Chersodromia, é revertida após 

Micrempis, e suportaria um possível grupo composto pelos dois gêneros, de maneira que 

somente o surstilo direito articulado à lamela epandrial direita (62.1) e a reversão do epiprocto 

separado do hipoprocto nas fêmeas (69.0) suportariam o grupo. Assim, conclui-se que a 

politomia na qual as espécies de Chersodromia estão envolvidas, assim como o clado de C. 

longicornis, são viéses devido à polarização errônea e subpesagem dos caracteres 

diagnósticos de Chersodromia, e sua interpretação deve ser cautelosa, da mesma maneira que 

interpretações sobre o monofiletismo de Chersodromia. Testes feitos utilizando a simples 

duplicação do peso de algumas das reversões supracitadas—face ampla (5.0) e gena ampla 

(6.2) para face estreita (5.1) e gena estreita (6.1)—apontam para o monofiletismo dos 

Chersodromia, embora C. longicornis e C. afrosylvatica continuem fora do grupo principal. A 

sobrepesagem da reversão envolvendo as células basais influenciaria, além do clado em 

questão, a polarização do caráter na base do cladograma. 
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Chersodromia afrosylvatica, descrita recentemente para o Congo, foi incluída pelos 

autores no grupo informal flavicaput de espécies, que inclui ainda Chersodromia flavicaput 

Grootaert, Cumming e Shamshev, 2007, Chersodromia obscura Grootaert, Cumming e 

Shamshev, 2007, Chersodromia bulohensis Grootaert & Shamshev, 2012 e Chersodromia 

sylvicola Grootaert & Shamshev, 2012. As espécies desse grupo como um todo diferem dos 

demais Chersodromia devido aos olhos aproximados na face e pedicelo com uma cerda longa 

ventral. Por outro lado, Chersodromia flavicaput, C. obscura e C. bulohensis possuem a veia 

r-m posicionada apicalmente em relação à bm-cu e a gena ampla, a gena é estreita em C. 

afrosylvatica e C. sylvicola; ainda, as veias r-m e bm-cu são contíguas em C. afrosylvatica, 

enquanto em C. sylvicola a veia br é posicionada basalmente em relação à veia bm. Dentre os 

caracteres diagnósticos do gênero comuns às espécies do grup flavicaput e os demais 

Chersodromia somente a presença de diversas cerdas robustas na tíbia posterior, e a 

concavidade no occipício, compartilhado com os Micrempis. 

A posição de C. afrosylvatica obtida na análise cladística, fora de Chersodromia (e dos 

caracteres diagnósticos envolvidos na politomia, discutidos acima) e irmã dos demais gêneros 

da linhagem, permite duas conjecturas, trazidas à discussão: 1) Chersodromia seria 

polifilético se incluir o grupo de espécies flavicaput, que por sua vez constituiria um gênero 

distinto ou estaria agrupado a Micrempis; ou 2) Micrempis estaria contido em Chersodromia, 

uma vez que as espécies do grupo C. (flavicaput) parecem ser elos morfológicos com 

características mistas entre os dois gêneros. Na primeira hipótese, os caracteres diagnósticos 

de Chersodromia permaneceriam importantes na determinação do gênero, com o enfraque 

cimento das definições de Micrempis; por outro lado, a segunda hipótese teria o efeito 

reverso, sendo que o valor da gena ampla e a veia r-m posicionada apicalmente à veia bm-cu 

fariam parte de subgrupos internos do gênero com surgimentos independentes, e o grupo 

Chersodromia + Micrempis provavelmente seria definido com base na depressão occipital. 

Dessa forma, nenhuma decisão pode ser tomada a priori, sendo a revisão de Micrempis e a 

análise de mais espécies, possivelmente todas, do grupo de espécies flavicaput seriam ações 

necessárias para definir as relações entre os dois gêneros. Outra possibilidade seria uma 

análise cladística mais restritiva, envolvendo somente Drapetini, ou ainda exclusiva do clado 

Chersodromia+, de forma que os caracteres diagnósticos de Chersodromia seriam 

corretamente pesados e a polarização na base do clado Chersodromia+ seria mais 

provavelmente corrigida. 
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Árvore 6. Parte de uma das 63 árvores mais parcimoniosas obtidas por meio de busca heurística com pesagem 
implícita (4 ≥ k ≥ 8; L=283 passos; IC=0,3; CR=0,28; IR=90)—continuada do ramo D das Árvores 2 e 4. 
Porção que mostra as relações de parentesco no clado Chersodromia+ (Diptera: Hybotidae: Tachydromiinae: 
Drapetini). A distribuição dos caracteres sinalizados por marcas pretas são estados unicamente derivados, e 
por marcas brancas estados homoplásticos. Os números acima de cada marca fazem referência ao número do 
caráter e abaixo dela seu respectivo estado. Os nomes em parênteses à direita dos terminais indicam 
localidades e/ou o gênero no qual pertenciam as espécies transferidas. 

Micrempis foi obtido monofilético devido à reversão da forma do surstilo esquerdo, 

um lóbulo subtriangular bastante reduzido (61.1), bastante semelhante ao surstilo esquerdo 

dos Megagrapha e Austrodrapetis. O índice de decaimento apontou uma baixa corroboração 

do clado nas árvores subótimas (idec=1), evidenciando sua instabilidade. O gênero é também 

irmão de um clado monofilético menor, interno da linhagem associada à Chersodromia, 

composto por Nanodromia, Allodromia, Austrodrapetis, Baeodromia e Stilpon; este subclado 
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monofilético é sustentado pela reversão da depressão occipital, ausente neste clado (8.0); e 

pela fusão lateral entre os escleritos do proctíger das fêmeas (69.1); revertido em alguns 

Austrodrapetis, Baeodromia e Stilpon, porém não obteve suporte no índice de decaimento 

(idec=0). 

Na dicotomia basal deste subclado, o grupo monofilético formado por Nanodromia e 

Allodromia é irmão aos demais gêneros. O ramo comum a Nanodromia e Allodromia tem 

como sinapomorfias o hipândrio fusionado ao apódema gonocoxal (57.3); e o surstilo 

esquerdo estreitado e alongado (61.3), adicionados da homoplasia cerdas acrosticais 

multisseriadas (24.1), e cujo índice de decaimento foi fraco (idec=1), acenando para a 

instabilidade do clado nas árvores subótimas. 

Nanodromia foi descrito para a Nova Guiné com três espécies, e foi posteriormente 

acrescido de seis outras espécies para a região Oriental. Foi suposto de ser proximamente 

relacionado à Chersodromia (e.g. Grootaert, 1994; Grootaert et al., 2007) devido 

principalmente à venação alar. Entretanto, a ausência da depressão occipital (8.0); cerdas 

acrosticais multisseriadas (24.1); origem apical da Rs (36.1) e a secção apical da veia CuA1 

curvada posteriormente (44.1) são estados seguros para diferenciar os dois gêneros. Ainda, 

alguns estados bastante variáveis no próprio gênero foram obtidos participando do ramo 

principal: anepisterno com cerdas (27.1); veia anal ausente (46.2); escleritos do segmento 

abdominal 8 das fêmeas fusionados ântero-lateralmente (66.1); e a gena estreita (ver discussão 

sobre os Chersodromia do grupo C. (flavicaput)). O gênero foi fracamente suportado nas 

árvores subótimas (idec=1). 

Proximamente relacionado, Allodromia é um gênero endêmico da região Neotropical, 

cujos seguintes estados o diferenciam dos Nanodromia: cerdas do pedicelo uniformemente 

longas ou as ventrais gradativamente mais longas (15.0); glândulas vesiculares presentes 

(49.1); e falo longo e filiforme (54.1). Quanto ao índice de decaimento, recebeu suporte 

razoável nas árvores subótimas (idec=3). 

A bifurcação mais apical da árvore, formando um clado irmão àquele que congrega 

Allodromia e Nanodromia, está o grupo monofilético suportado pela veia r-m inserida 

basalmente à veia bm-cu (42.2), e que por sua vez é composto por dois subclados 

monofiléticos: 1) Austrodrapetis, endêmico às regiões Neoguinense e Oriental, tendo como 

caracteres diagnósticos a presença de uma cerda robusta voltada para cima, inserida na porção 

inferior do proepisterno (28.1); e a origem apical da Rs (36.1); e 2) Baeodromia e Stilpon, 

reunidos pela presença de dois pares de cerdas ocelares com comprimentos distintos (7.1); 

pedicelo com duas cerdas ventrais (15.2); veia A1 completamente ausente (46.2); surstilo 
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esquerdo compreendendo um ou mais lóbulo(s) curto(s) e delgado(s) (61.4); e o esternito 8 

das fêmeas com uma divisão transversal próximo ao ápice (68.1). 

Austrodrapetis foi descrito por Smith (1964), que supôs o gênero como proximamente 

relacionado à Drapetis, embora todas as evidências por ele fornecidas para justificar a relação 

sejam parte da diagnose da tribo. Smith destacou também o encurtamento da Rs e a presença 

de uma cerda ventral longa no pedicelo, que aproximariam o gênero a Crossopalpus, mas 

prontamente descartou esta hipótese devido à ausência da gena desenvolvida. Finalmente, o 

autor forneceu como característica diagnóstica a veia R2+3 incompleta. Hoje, entretanto, sabe-

se que a veia R2+3 incompleta está presente independentemente em Stilpon e Baeodromia. 

Rogers (1982) descreveu a primeira espécie pertencente à Chersodromia para a Nova 

Zelândia, nomeando-a C. zelandica. Na descrição de Rogers, diversas evidências já 

apontavam que a espécie por ele descrita poderia não pertencer a Chersodromia: face e gena 

estreitas, pedicelo com uma cerda ventral longa, cerda curta e ereta na parte inferior do 

proepisterno, tíbia posterior sem cerdas longas, além das ilustrações da asa (e.g. célula br mais 

curta que a bm, Rs originada no terço apical da primeira secção costal, etc.) e da terminália do 

macho (e.g. o surstilo esquerdo em Chersodromia é geralmente mais estreito do que o 

ilustrado). A origem apical da Rs (36.1) e o ângulo reto formado entre a bm-cu e secção 

proximal da veia M (43.1), congregado com as plesiomorfias do surstilo direito articulado à 

lamela epandrial direita e a fusão do epiprocto à margem anterior do cerco nas fêmeas, 

apontam decisivamente para a transferência da espécie para Austrodrapetis. Uma espécie 

adicional, Chersodromia lutescens Bezzi, 1904, é registrada para a Austrália e pode não 

pertencer ao gênero (Chvála, 1978; Rogers, 1982), embora também não pareça ser 

congenérica com os Austrodrapetis. 

A origem apical da Rs (36.1) tem sido utilizada por diversos autores para justificar um 

possível clado monofilético congregando diversos gêneros orientais. Chillcott e Teskey 

(1983) uniram Austrodrapetis, Isodrapetis, Chersodromia (provavelmente em referência a C. 

zelandica), Micrempis e Halsanotes (Chersodromia), enquanto Grootaert (1994) restringiu o 

grupo a Austrodrapetis, Isodrapetis, Nanodromia e Pontodromia, acrescidos posteriormente 

de Atodrapetis e Ngaheremyia (Plant, 1997; 2006). Conforme já comentado (ver discussão do 

caráter 36), Isodrapetis e Atodrapetis podem ser excluídos do grupo, uma vez que a origem da 

Rs é, na verdade, no comprimento mediano da primeira secção Costal, assim como 

Micrempis. Posteriormente, Cumming (2006) discutiu que este caráter tenha surgido 

independentemente diversas vezes em Drapetini. 
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De uma maneira simplista, gêneros são tão e somente categorias que congregam 

espécies. Sob o ponto de vista cladístico são linhagens biológicas naturais (monofiléticas) que 

agregam um ancestral comum e todas as espécies que dele derivam; assim, do ponto de vista 

cladístico, gêneros são categorias reais na natureza, independentemente da percepção e 

nomeação por taxonomistas (Wiley e Lieberman, 2011). Assim como outras categorias 

Lineanas definidas sob o paradigma filogenético, não importa em que nível de um cladograma 

um gênero é definido, desde que seja uma linhagem monofilética, logicamente consistente 

com o cladograma, embora não necessariamente isomórfica com ele, e não sobreponha outra 

categoria do mesmo nível (Wiley e Lieberman, 2011). Panchen (1992) ressalta que 

classificações que visam recuperar a hierarquia obtida em cladogramas precisam, entre outras 

propriedades, que cada táxon em cada categoria possa ser caracterizado por pelo menos uma 

apomorfia, e que esta apomorfia possa distinguir o táxon de maneira não ambígua. 

A estabilidade é uma característica extremamente desejável a uma classificação para 

fins de nomenclatura, de maneira que classificações devem ser alteradas se, e somente se, a 

classificação for logicamente inconsistente com o padrão hierárquico do cladograma. 

Entende-se que gêneros estáveis, porém dificilmente caracterizados devido à falta de 

características morfológicas confiáveis para distinguí-los sem dubiedade, são talvez mais 

prejudiciais para o progresso do conhecimento em um dado grupo. 

No presente estudo, Ngaheremyia e Pontodromia formaram um grupo irmão baseado 

no surstilo direito fusionado à lamela epandrial direita (62.0) e o epiprocto distinto do cerco 

nas fêmeas (70.0). Adicionalmente, os Pontodromia possuem os olhos ovalados (3.0), 

enquanto Ngaheremyia possui os olhos inflados embaixo das antenas, enquanto o caráter é 

variável nas espécies de Austrodrapetis. Ngaheremyia, dentre outros caracteres, possui o 

anepisterno sem microtríquias (26.1); veia r-m formando ângulo reto com a veia M e outras 

modificações relacionadas à terminália do macho e da fêmea. Caracteres como a presença de 

uma cerda dorsocentral longa na metade anterior do tórax, proposta por Grootaert (1994) 

como autapomorfia do gênero, aparentam ser relacionados ao nível específico, além de estar 

presente também em A. coxalis e A. zelandicus comb. nov. Dessa forma, é evidente que 

quaisquer destas características torna-se dúbia na tentativa de diferenciar os gêneros. 

Apesar do clado congregando Austrodrapetis, Ngaheremyia e Pontodromia não ter 

recebido suporte do índice de decaimento (idec=0), entende-se que, ao invés de caracterizar 

os diversos gêneros com atributos presentes nos gêneros próximos ou de difícil observação, 

seria mais informativo reinterpretar o clado sob um conceito mais amplo de Austrodrapetis 

sensu lato, que agruparia em um nome os sinônimos juniores Ngaheremyia e Pontodromia, 
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com os seguintes estados diagnósticos: presença de uma cerda robusta voltada para cima na 

parte inferior do proepisterno (28.1); e Rs originado no terço apical da primeira secção Costal 

(36.1). Este clado é congruente com as afirmações de Cumming (2006), de que os gêneros 

fariam parte de um complexo de gêneros, reunidos pela origem apical da Rs. Aqui, este clado 

é interpretado como diversas espécies perfazendo um único gênero. Adicionalmente, o 

formato dos cercos (Figs. 152, 154, 156 e 158) e forma dos escleritos subepandrial e 

baciliforme corroboram esta decisão. Dessa forma, o sentido mais inclusivo de Austrodrapetis 

seria diferenciado de Baeodromia ou Stilpon pelos estados diagnósticos citados e dos demais 

gêneros associados à Chersodromia pela célula br evidentemente mais curta que a célula bm. 

Baeodromia pleuritica foi removida durante a revisão das espécies neárticas de Stilpon 

por Cumming e Cooper (1992) devido à ausência da fronte com lados paralelos e presença de 

dois apódemas na terminália do macho. Mais tarde, Cumming (2006) alocou esta espécie em 

um gênero novo, Baeodromia. A presente análise cladística corroborou Cumming e Cooper 

(1992) e Cumming (2006), embora os gêneros sejam proximamente relacionados. 

Baeodromia é distinto de Stilpon devido à presença de glândulas vesiculares (49.1); surstilo 

esquerdo secundariamente fusionado à lamela epandrial esquerda (60.0); e os escleritos do 

segmento abdominal 8 das fêmeas fusionados ântero-lateralmente (66.1). Por outro lado, 

Stilpon tem como autapomorfia o fêmur anterior notadamente engrossado (30.1), e é 

diagnosticado também pelo apódema ejaculatório ausente (53.1) e os escleritos do proctíger 

das fêmeas separados ântero-lateralmente (69.0). 

 

5.2. Pesagem implícita 

As árvores utilizadas no presente estudo foram geradas sob esquemas de pesagem 

diferencial pelo método de pesagem implícita (implied weighting), onde o processo de 

pesagem diferencial é aplicado durante o processo de buscas pela árvore mais parcimoniosas 

proporcionalmente ao seu desempenho na árvore. 

A principal vantagem da pesagem implícita é que esta interpreta diferentemente a 

ocorrência de passos adicionais em caracteres homoplásticos, e esse fato torna-se mais 

importante ao se considerar que o desempenho do caráter na topologia influencia a própria 

obtenção da topologia. Sob esse método, considera-se que cada passo adicional a um caráter 

com poucos passos reduza mais intensamente o desempenho deste caráter em comparação à 

adição de um passo a um caráter altamente homoplástico, cuja adição de passos influencia 

menos seu desempenho, dado que sua influência sobre a topologia é intrinsicamente menor 

(Goloboff et al., 2008b). Consequentemente, mesmo caracteres homoplásticos, porém com 
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forte poder explicativo e, portanto, com poucos passos na árvore, recebem pesos maiores que 

caracteres muito homoplásticos, com pouco poder explicativo potencial. Assim, grosso modo, 

quanto menor o índice de homoplasia de um caráter na árvore, melhor o seu desempenho e 

maior peso é atribuído a ele em detrimento a caracteres mais homoplásticos. Em outras 

palavras, a árvore em si nos diz quanta confiança deve-se colocar sobre cada caráter (Turner e 

Zandee, 1995). Por sua vez, análises cladísticas com caracteres uniformemente pesados 

consideram a adição de passos, tanto em um caráter sinapomórfico quanto a um caráter 

altamente homoplástico da mesma maneira, de modo que o mais importante seja a quantidade 

total de passos de uma árvore, independentemente da capacidade de explicação dos 

caracteres. 

Outro ponto forte da pesagem implícita é o fato de os caracteres serem pesados 

diferencialmente durante o processo da geração das árvores, portanto de forma independente 

das condições iniciais da análise. A pesagem implícita opõe-se ao método de pesagem 

sucessiva descrito por Farris (1969) e Carpenter (1988, 1994), que consiste em repetidas 

análises com modificações nos pesos dos caracteres com base nos índices de desempenho 

gerados durante uma análise prévia (e.g. índice de consistência reescalonado) até que uma 

solução estável seja atingida (Goloboff, 1993). Na pesagem sucessiva, a determinação dos 

pesos em todo o processo é dependente do desempenho dos caracteres na análise inicial com 

pesos iguais, amarrando todo o processo às condições iniciais, fato reconhecido por Farris 

(1969), embora Goloboff (1993) tenha destacado que a essência da pesagem sucessiva talvez 

esteja no ponto de parada, ou na obtenção de árvores autoconsistentes. 

A utilização de métodos de pesagem diferencial ainda recebem diversas críticas. 

Turner e Zandee (1995) criticaram a utilização da pesagem implícita por gerarem árvores que 

não pertençam ao conjunto de árvores mais parcimoniosas geradas por análises com pesos 

uniformes, interpretado por eles como árvores com o menor comprimento total, sugerindo que 

as árvores implicitamente pesadas fossem utilizadas na seleção das árvores mais 

parcimoniosas obtidas na análise com pesos uniformes. Entretanto, como ressaltado por 

Goloboff (1993, 1995), a pesagem implícita não intenta produzir árvores simplesmente mais 

curtas que as árvores geradas por meio da pesagem uniforme. A pesagem diferencial utiliza 

uma concepção mais refinada do conceito de parcimônia. Farris (1983) apontou que “ninguém 

supõe [...] que todos os caracteres em geral merecem o mesmo peso—que eles todos 

produzem evidência igualmente fortes1”, e consequentemente que “se os pesos dos caracteres 

                                                 
1 “No one supposes [...] that characters in general all deserve the same weight—that they all yield 

equally strong evidence.” (Farris, 1983, p. 11). 
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não forem todos iguais, qualquer colocação deve ser suportada pelo maior peso de evidência, 

dependendo dos pesos dos caracteres”2. Goloboff (1993) resumiu a ideia central por trás do 

conceito de Farris de forma eficiente, afirmando que o “cladograma mais parcimonioso é a 

hipótese com maior poder explanatório, dados os pesos que os caracteres merecem3”. 

Goloboff afirmou ainda que, mesmo que os dados pesados não produzam cladogramas em 

menor número ou mais curtos que os gerados por pesos iguais, os últimos só poderiam ser 

defendidos frente à suposição que todos os caracteres tenham igual importância na história 

evolutiva do grupo. Contudo, 
“esta pretensão de equidade é rejeitada por quase todas as análises cladísticas 
publicadas, onde alguns caracteres exibem bastantes homoplasias enquanto 
outros são perfeitamente hierárquicos. Em conclusão, se os dados estiverem 
apropriadamente pesados, aqueles resultados sempre são para ser preferidos, 
independente dos resultados sobre pesos iguais.4”. 

(Goloboff, 1993, p. 83, tradução do autor) 
 

Devido à diferença na importância histórica de cada caráter, alguns caracteres são 

mais informativos filogeneticamente que outros, e as genealogias devem ser selecionadas de 

modo a evitar, ou diminuir, as hipóteses ad hoc de homoplasias, uma vez que estes caracteres 

são incoerentes com a hipótese suportada por outros caracteres, pois fornecem relações de 

parentesco alternativas àquela selecionada. Assim, é preferível que essas evidências mais 

fracas sejam descartadas em prol de evidências mais fortes, isto é, caracteres independentes 

que exibem a distribuição dos estados de maneira congruente (Farris, 1983). 

Kluge (1997ab, 2005) teceuram diversas críticas ao método de pesagem implícita. 

Dentre elas, o autor apontou que métodos de pesagem seriam rejeitados com base no 

falsificacionismo popperiano, aumentando a probabilidade de que hipóteses prévias 

(taxonomicamente congruentes) fossem corroboradas, portanto atuariam mais como 

justificação do que como testes severos e independentes de hipóteses. 

A tentativa de vincular o campo da sistemática ao pensamento popperiano tem 

implicações profundas, uma vez que lida com a questão sobre se a sistemática consiste de fato 

numa pesquisa científica sensu Popper e se lida com afirmações universais (Kitts, 1977; 

Helfenbein e DeSalle, 2005). Em resposta às críticas de Kluge, Goloboff et al. (2008b) 

                                                 
2 “If character weights were not all equal, either placement might be supported by the greater weight of 

evidence, depending on the character weights.” (Farris, 1983, p. 11). 
3 [t]he most parsimonious cladogram is the hypothesis with greatest explanatory power, given the 

weights that the characters deserve. (Goloboff, 1993, p. 83). 
4 “that claim of equality is rejected by almost every published cladistic analysis, where some characters 

show a lot of homoplasy while others are perfectly hierarchical. In conclusion, if the data are properly weighted, 
those results always are to be preferred, regardless of the results under equal weights.” (Goloboff, 1993, p. 83). 
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apontaram que o método nada tem de verificacionista, uma vez que sua aplicação implicaria 

na verdade em um background teórico mais refinado, permitindo hipóteses melhor 

fundamentadas ao atribuir pesos diferenciados conforme a importância de cada caráter dentro 

do universo no qual é considerado, ou seja, dos caracteres selecionados. Segundo Goloboff et 

al. (2008b), pressupor que todos os caracteres sejam igualmente correlacionados com a 

filogenia e todos sejam igualmente importantes adicionaria uma forte hipótese ad hoc com 

influência profunda no resultado da análise. Além do mais, a abordagem do método cladístico 

sob uma perspectiva estreitamente popperiana tem se mostrado impraticável devido à 

impossibilidade de falseabilidade dos cladogramas, uma vez que ciências históricas não 

procuram por leis universais ou regularidades, mas sim reconstroem eventos históricos 

particulares (Helfenbein e DeSalle 2005, Vogt, 2008). Adicionalmente, em concordância com 

o comentário tecido por Nihei e Carvalho (2007), a pesagem diferencial começa na seleção 

dos caracteres a serem utilizados na análise cladística, e os diversos passos que se seguem 

envolvem decisões subjetivas sobre o uso e construção do caráter, e mesmo análises 

supostamente utilizando pesagem uniforme estariam sujeitas a esse processo, e deste modo, 

sendo pesadas. Em última instância, implica-se que não haveria análise cladística livre da 

influência de qualquer tipo de pesagem. 

Kluge (1997ab, 2005) também argumentou que a aplicação de pesos diferenciais pode 

causar a perda de informação potencial contida em caracteres homoplásticos, em especial nas 

reversões. Entretanto, Goloboff et al. (2008b) argumentaram que o método de pesagem 

diferencial faz exatamente o contrário, uma vez que releva transformações homoplásticas que 

suportam grupos e diminui a importância de caracteres homoplásticos dispersos e com baixa 

concordância hierárquica. 

Assim, os pesquisadores deveriam estar atentos ao uso de métodos de pesagem a 

posteriori apropriados, uma vez que a diferença do peso da evidência fornecida por cada 

caráter deveria servir “como alicerce para a aplicação de pesos diferenciados de forma a 

garantir que para cada caráter será dado seu peso apropriado”5 (Nihei e Carvalho, 2007). 

 

                                                 
5 “as a foundation for the application of differential weights so that we may insure that each character 

will be given its appropriate weight.” (Nihei e Carvalho, 2007, p. 502). 
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5.3. Chave de identificação para os gêneros de Tachydromiinae 

1. Fronte holóptica nos machos. Facetas oculares alargadas na fronte em ambos os sexos (Fig. 
2). Asa evidentemente mais larga próximo da metade apical (Figs. 68–69). Holártico 
(SYMBALLOPHTHALMINI) ................................................... Symballophthalmus Becker 

1’. Fronte dicóptica nos machos. Facetas oculares não alargadas na fronte (Figs. 3–8). Asa 
não evidentemente mais larga na região mediana (Figs. 70–84) ......................................... 2 

2. Prosterno separado do proepisterno abaixo da cabeça (Ponte pré-coxal ausente) (Figs. 46–
47). Mesonoto em geral tão longo quanto largo ou mais largo que longo (Figs. 53–56). 
Lóbulo pós-pronotal distinto (Fig. 52) ou indistinto (Figs. 53–56); em dúvida quanto à 
forma do mesonoto e do lóbulo pós-pronotal, omatríquias presentes em alta densidade (ref. 
Figs. 5, 15) (DRAPETINI) ................................................................................................... 8 

2’. Prosterno fusionado ao proepisterno abaixo da cabeça (Ponte pré-coxal presente) (Figs. 
43–45). Mesonoto bastante alongado, evidentemente mais longo que largo. Lóbulo pós-
pronotal distinto (Figs. 49–51). Omatríquias ausentes (Figs. 2–4) (TACHYDROMIINI) 
............................................................................................................................................... 3 

3. Pós-pedicelo encurtado e oval (Figs. 34–35). Fêmur anterior em geral dilatado (Fig. 61); 
fêmur médio delgado. Tíbia média sem espinho ou projeção arredondada. Célula cup 
geralmente aberta (A1 ausente—Fig. 71) ou ausente (CuA2 e A1 ausentes—Figs. 70, 72–
73); se presente e fechada, então o lóbulo pós-pronotal é evidentemente alongado (cf. Fig. 
50) ......................................................................................................................................... 4 

3’. Pós-pedicelo cônico (cf. Fig. 33). Fêmur anterior delgado; fêmur médio engrossado (Figs. 
64–66). Tíbia média com espinho apical longo, ou pelo menos uma projeção curta com 
ápice arredondado (Figs. 64–65). Célula cup presente e fechada (CuA2 e A1 presentes—
Figs. 74–75). Cosmopolita .................................................................. Platypalpus Macquart 

4. Face mais estreita que um ocelo (Fig. 3). Hipofaringe sem curvatura apical. Lóbulo pós-
pronotal alongado (Fig. 50), projetado posteriormente. Fêmur anterior em geral dilatado 
(Fig. 61). Rs tão longa quanto ou mais curta que primeiro setor da R4+5 (Fig. 71–73) ........... 
............................................................................................................................................... 5 

4’. Face evidentemente mais larga que um ocelo. Hipofaringe com o ápice curvado para baixo 
(similar à Fig. 30). Lóbulo pós-pronotal arredondado, restrito à margem ântero-lateral do 
mesonoto (Fig. 49). Fêmur anterior delgado. Rs mais longa que primeiro sector da R4+5 
(Fig. 70). Afrotemperado .............................................................. Afrotachyempis gen. nov. 

5. Antenas inseridas abaixo do meio da cabeça. Rs originado no terço apical da primeira 
secção Costal (similar à Fig. 91). Célula br mais longa que a bm. Célula cup fechada 
(CuA2 e A1 presentes—similar à Figs. 74–75). Paleártico .......................... Dysaletria Loew 

5’. Antenas inseridas no meio da cabeça (Fig. 4). Rs originado nos dois terços basais da 
primeira secção Costal. Célula br mais curta que a bm. Célula cup aberta (A1 ausente—Fig. 
71) ou completamente ausente (CuA2 e A1 ausentes—Figs. 72–73) ................................... 6 
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6. Dois pares de cerdas ocelares presentes. CuA2 presente (Fig. 71). Neártico, Oriental e 
Paleártico .................................................................................................. Tachypeza Meigen 

6’. Um par de cerdas ocelares presentes. CuA2 ausente (Figs. 72–73) ..................................... 7 

7. Olhos inflados abaixo das antenas. Microtríquias no anepisterno presentes (cf. Fig. 57). 
Fêmur anterior delgado ou levemente dilatado. Rs distintamente mais longo que a primeira 
secção da R4+5. Célula bm com ápice oblíquo (Fig. 72). Andino, Neártico e Neotropical ..... 
.............................................................................................................. Tachyempis Melander 

7’. Olhos não inflados abaixo das antenas. Microtríquias no anepisterno ausentes. Fêmur 
anterior marcadamente dilatado. Asas, se presentes, com a primeira secção da R4+5 mais 
longa que a Rs e célula bm com ápice truncado (Fig. 73). Cosmopolita ................................ 
.............................................................................................................. Tachydromia Meigen 

8. Lóbulo pós-pronotal indistinto (Figs. 53–56); se distinto, então anepisterno tem cerdas (cf. 
Fig. 58) e microtríquias. Número de séries acrosticais variável ........................................ 10 

8’. Lóbulo pós-pronotal distinto (Fig. 52). Anepisterno sem cerdas e com microtríquias (Fig. 
57). Acrosticais uni- ou bisseriadas (Fig. Fig. 52) ............................................................... 9 

9. Gena alta, bastante desenvolvida (cf. Fig. 12). Mesonoto alongado (cf. Fig. 51). Um par de 
cerdas escutelares. A1 ausente (cf. Fig. 79). Lamela epandrial esquerda fusionada ao 
hipândrio (Fig. 123). Neotropical (México) ..................................... Chaetodromia Chillcott 

9’. Gena estreita, pouco desenvolvida (Fig. 11). Mesonoto tão longo quanto largo (Fig. 52). 
Dois pares de cerdas escutelares. A1 presente (Fig. 76). Lamela epandrial esquerda 
articulada ao hipândrio (Fig. 124). Andino e Neotropical ...................................................... 
................................................................................................................ Austrodromia Collin 

10’. Acrosticais e dorsocentrais em séries distintas (Fig. 54); se indistinguíveis (Fig. 55), o 
Abdome tem os tergitos 3 ou 4 alargados com cerdas esquamiformes (Figs. 98–100) ou o 
pós-pedicelo é oval (Fig. 38). Escutelo com 2 pares de cerdas .......................................... 11 

10. Acrosticais e dorsocentrais indistinguíveis (Fig. 53). Pós-pedicelo cônico (cf. Fig. 37). 
Abdome com tergitos mais ou menos uniformes, nunca com cerdas esquamiformes. 
Escutelo com 2–4 pares de cerdas. Neártico, Neotropical e Paleártico .................................. 
............................................................................................................ Megagrapha Melander 

11. Primeira secção Costal mais longa que a segunda (Figs. 79–89); se mais curta, a célula bm 
é mais longa que a br (Figs. 93–94) e o fêmur anterior é engrossado (Fig. 63). Terceira 
secção Costal tão longa ou mais longa que a segunda (Figs. 83–84, 86–89). Veia A1 
ausente (cf. Figs. 83, 87) ou evidenciada como uma dobra (cf. Fig. 81) ........................... 13 

11’. Primeira secção Costal mais curta que a segunda. Célula bm tão longa quanto a br (Fig. 
78). Fêmur anterior delgado. Terceira secção Costal mais curta que a segunda. Veia A1 
presente (Fig. 78) ................................................................................................................ 12 
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12. Antena posicionada acima do meio da cabeça. Secção apical da CuA1 curvada (Fig. 78). 
Andino e Neotropical ................................................................................ Isodrapetis Collin 

12’. Antena posicionada próximo ao meio da cabeça. Secção apical da CuA1 retilínea. 
Neozelândico .............................................................................................. Atodrapetis Plant 

13. Anepisterno com pruinosidade; se glabro, então pós-pedicelo com projeção apical (Figs. 
40–41). Tergitos normais, sem cerdas modificadas (Figs. 95–97) (clado Chersodromia+) 
............................................................................................................................................. 17 

13’. Anepisterno sem pruinosidade (Figs. 58–60). Pós-pedicelo sem projeção apical (Figs. 
38–39). Abdome com tergito(s) 3 e/ou 4 alargados, com cerdas esquamiformes (Figs. 98–
100) (clado Elaphropeza+) ................................................................................................ 14 

14. Acrosticais multisseriadas, indistintas das dorsocentrais (Figs. 55–56). Cerda robusta 
voltada para cima na parte inferior do proepisterno em geral presente (Fig. 60); se ausente, 
então o pedicelo tem uma cerda ventral longa (Fig. 38). Célula bm com ápice oblíquo 
(Figs. 80–83); se truncado (cf. 84), então anepisterno tem cerdas (Fig. 58) ...................... 15 

14’. Acrosticais unisseriadas ou bisseriadas, distintas das dorsocentrais (cf. Fig. 54). Cerda 
robusta voltada para cima na parte inferior do proepisterno ausente (Fig. 59). Pedicelo sem 
cerda ventral longa (Fig. 39). Célula bm com ápice truncado (Fig. 79). Anepisterno sem 
cerdas (Fig. 59). Cosmopolita ............................................................ Elaphropeza Macquart 

15. Pós-pedicelo oval (Fig. 38). Occipício côncavo (Fig. 12). Tergito abdominal 3 sem cerdas 
esquamiformes (Figs. 98, 100). Um ou dois pares subiguais de cerdas ocelares; se dois 
pares diferentes ou dúvida quanto ao occipício e ao falo, anepisterno possui cerdas (Fig. 
58). Falo variável ................................................................................................................ 16 

15’. Pós-pedicelo cônico (cf. Fig. 39). Occipício convexo (cf. Fig. 11). Tergito abdominal 3 
com cerdas esquamiformes. Dois pares de cerdas ocelares com comprimentos 
evidentemente diferentes. Anepisterno glabro (Fig. 60). Falo alongado e filiforme, várias 
vezes visível sem dissecção (Fig. 135–136). Afrotropical e Oriental .... Heliopeza gen. nov. 

16. Gena desenvolvida (Fig. 12). Um par de cerdas ocelares. Anepisterno sem cerdas (cf. Fig. 
60). Rs e primeira secção da R4+5 com comprimentos equivalentes (Fig. 81–82). 
Cosmopolita ............................................................................................ Crossopalpus Bigot 

16’. Gena estreita (cf. Fig. 11). Dois pares de cerdas ocelares. Anepisterno com cerdas (Fig. 
58). Rs distintamente mais longa que primeira secção da R4+5 (Fig. 83). Cosmopolita ......... 
...................................................................................................................... Drapetis Meigen 

17. Gena usualmente desenvolvida (Fig. 13). Face usualmente ampla (Fig. 7). Tíbia posterior 
com cerdas longas. Célula br usualmente mais longa que a bm (Fig. 85) (espécies do grupo 
C. (flavicaput)—região Oriental—podem ter a gena e face estreitas e br mais curta ou igual 
à bm, mas a tíbia posterior possui cerdas longas). Cosmopolita ............................................. 
............................................................................................................. Chersodromia Walker 

17’. Gena estreita (Fig. 14). Face estreita (Fig. 8). Tíbia posterior sem cerdas longas. Célula br 
tão longa (Figs. 86–88) ou mais curta que a bm (Figs. 89–94) .......................................... 18 
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18. Célula br e bm subiguais no comprimento (Figs. 86–88) ................................................. 19 
18’. Célula br evidentemente mais curta que a bm (Figs. 89–94) .......................................... 21 

19. Anepisterno geralmente com cerdas. Rs originada no terço apical da primeira secção 
Costal (Fig. 87). Australotemperada, Neoguineano e Oriental ............................................... 
............................................................................................................ Nanodromia Grootaert 

19’. Anepisterno sem cerdas. Rs originada nos dois terços basais da primeira secção Costal 
(Figs. 86, 88) ...................................................................................................................... 20 

20. Occipício côncavo. Pedicelo com uma cerda longa ventral, evidentemente mais longa que 
as demais (cf. Fig. 40). Acrosticais unisseriadas ou bisseriadas. Abdome sem glândulas 
vesiculares sob os tergitos basais. Terminália masculina globosa, robusta. Falo não 
evidenciado sem dissecção, curto (Figs. 146–147). Australotemperado, Neártico, 
Neoguineano, Neotropical e Oriental ................................................... Micrempis Melander 

20’. Occipício convexo. Pedicelo com cerdas ventrais gradualmente mais longas, sem uma 
cerda destacada das demais. Acrosticais multisseriadas. Abdome com glândulas 
vesiculares sob os tergitos basais, visíveis mediante leve umedecimento (Fig. 95). 
Terminália masculina alongada e relativamente estreita. Falo longo e filiforme, visível 
mesmo sem dissecção (Figs. 149–151). Neotropical ................................ Allodromia Smith 

21. Pedicelo com uma cerda ventral longa (Fig. 40). Cerda robusta voltada para cima na parte 
inferior do proepisterno presente (cf. Fig. 60). Rs originada no terço apical da primeira 
secção Costal (89–91). Neoguineano, Neozelândico e Oriental .......... Austrodrapetis Smith 

21’. Pedicelo com duas cerdas ventrais longas (Fig. 41). Cerda robusta voltada para cima na 
parte inferior do proepisterno ausente. Rs originada nos dois terços basais da primeira 
secção Costal (Fig. 92–94) ................................................................................................. 22 

22. Fêmur anterior dilatado (Fig. 63). Glândulas abdominais vesiculares ausentes. Apódema 
ventral presente e ejaculatório ausente (Fig. 161–162). Fêmeas com tergito e esternito 8 
separados ântero-lateralmente. Afrotemperado, Afrotropical, Neártico, Oriental e 
Paleártico ........................................................................................................... Stilpon Loew 

22’. Fêmur anterior delgado. Glândulas abdominais vesiculares sob os tergitos basais, visíveis 
mediante leve umedecimento (Fig. 97). Apódemas ejaculatório e ventral presentes (Fig. 
160). Fêmeas com tergito e esternito 8 fusionados ântero-lateralmente. Neártico e 
Neotropical ........................................................................................ Baeodromia Cumming 
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5.4. Resumo da classificação genérica da subfamília baseada na hipótese cladística 

suportada por caracteres morfológicos 

 

Tachydromiinae Meigen, 1822 
Tachydromiae Meigen, 1822:61. 
Tachydromyie Macquart, 1923:137, 151–155. 
Tachydromides Wiedemann, 1830:11. 
Tachydromidae Curtis, 1832:397. 
Tachydromiites Newman, 1834:379, 393. 
Tachydromiidae Westwood, 1840a:505, 537, 547; 1840b:132. 
Tachydromioidae Agassiz, 1846:360. 
Tachydromidea Loew, 1850:41. 
Tachidromyna Rondani, 1856:30, 146. 
Tachydrominae Schiner, 1862:LII; 1864:41. 
Tachydromydae Bigot, 1889:113, 114. 
Tachydromi Lioy, 1895:149. 
Corynetinae Kertész 1909:129; Engel, 1939:12. 
 

Diagnose: Pseudotraquéias, pterostigma; e veias M2 e dm-cu ausentes. Células br e 

bm com comprimentos equivalentes ou célula bm mais longa (br mais longa que a bm em 

Afrotachyempis gen. nov., Dysaletria e Chersodromia). Pós-gonito direito fusionado ao 

hipândrio. 

Nota sobre a autoria do nome: Durante o fim do século XVIII e início do século 

XIX, os gêneros foram tratados como categorias subordinadas diretamente às ordens. Nos 

anos que seguiram (Latreille, 1806—ver histórico em 1.3. “Mergulhando nos 

Tachydromiinae”), diversos nomes foram propostos em vernáculo para representar categorias 

supra-genéricas utilizando a raiz “Tachydrom–“, uma vez que a utilização das terminações 

atuais aplicadas a nomes do grupo da família não eram utilizados. 

Sabrosky (1999) afirmou: 
“Na primeira metade do século [XIX] ou mais dos nomes do grupo da 
família, autores usaram muitas terminações diferentes: –IDES, –ITES, –
IDA, etc., algumas vezes para divisões primárias, algumas vezes primeiro 
para subdivisões em diversos níveis. A terminação –IDAE foi primeiro 
sugerida por Kirby (1813) na Inglaterra como terminação característica para 
nomes da família. A ideia pegou, sem dúvida auxiliada por algumas grandes 
publicações sobre classificação dos insetos, especialmente no mundo de 
língua inglesa (Sabrosky, 1999, p. 11, tradução do autor)6” 
 

                                                 
6 “In the first half century or more of family-group names, authors used many different endings: -IDES, 

-ITES, -IDA, -I, etc., sometimes for primary divisions (families), sometimes first for subdivisions at various 
levels. The ending -IDAE was first suggested by Kirby (1813) in England as a characteristic ending for family 
names. The idea quickly caught on, no doubt aided by some major publications in insect classification, especially 
in the English-speaking world” (Sabrosky, 1999, p. 11). 
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Segundo o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (International 

Commission on Zoological Nomenclature—ICZN, 2000), se um nome do grupo da família, 

publicado em vernáculo ou sem a terminação apropriada anteriormente a 1900, tiver sido 

posteriormente latinizado e for geralmente aceito como válido pelos autores interessados no 

assunto, a autoria e a data do nome vernacular passa a ser aceito como válido, desde que o 

nome denote um táxon supra-genérico, tenha base na raiz latina de um gênero incluído e 

válido, e não possua terminações utilizadas em táxons fósseis (ICZN, 2000—Art. 11.7). 

Assim, Sabrosky (1999) apontou que os nomes do grupo da família levam em 

consideração “as prioridades de data de nomes em latim ou latinizados para um táxon do 

grupo da família, independente da terminação do nome ou a qual ranking ou categoria foi 

citado na publicação original7”. 

Consequentemente, a família Tachydromiae proposta por Meigen (1822) para reunir 

os gêneros que possuíam pernas raptoriais, ou seja, Drapetis, Hemerodromia e Tachydromia, 

é considerado o nome mais antigo para fins de autoria e ano. No entanto, somente com fins 

ilustrativos, cabe ressaltar que Schiner (1862) foi o primeiro a utilizar o nome Tachydrominae 

no contexto de subfamília contido em Empididae (Empide sensu Schiner). 

Sabrosky (1999) assinalou dois nomes de famílias com grafia similar a 

Tachydromiinae, os quais poderiam causar confusão quanto a suas validades devido a 

possíveis homonímias. No entanto, Tachydromoidea (Reptilia) é baseado em Tachydromus, 

grafia incorreta para Takydromus Daudin, 1802 ou emenda, pré-ocupada por Tachydromus 

Illiger, 1811 (Aves). Ainda segundo Sabrosky, a subfamília Tachydrominae Reichenbach, 

1849 (Aves), baseada em Tachydromus, é sinônimo júnior de Cursoriinae Gray, 1840 em 

Glareolidae Brehm, 1831. Assim, nenhuma ação é necessária uma vez que em Diptera a grafia 

é correta com a letra “i” duplicada (Tachydromiinae) e distinta dos outros nomes. 

Gêneros incluídos: Após a revisão dos limites genéricos por meio de análise cladística 

de caracteres morfológicos, 25 gêneros são incluídos na subfamília, separados em três tribos. 

Um resumo da classificação é fornecido abaixo, juntamente com alguns comentários 

pertinentes. 

 

                                                 
7 “Priority dates from a Latin or latinized name for a taxon of the family-group, regardless of the ending 

of the name or of what rank or category was cited in that original publication Sabrosky (1999, p. 11, tradução do 
autor)”. 
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Symballophthalmini Sinclair & Cumming, 2006 

Comentários: A tribo é monofilética e inclui somente um gênero, 

Symballophthalmus. 

 

Symballophthalmus Becker, 1889 

Figs. 2, 18, 24, 33, 42, 48, 68, 69, 108–110, 163 

Macroptera Becker, 1889:80. Espécie-tipo: Macroptera pictipes Becker, 1889 (monotipia)—preocupado por 
Macroptera Lioy, 1863 (Diptera: Pediciidae). 

Symballophthalmus Becker, 1889:285. Espécie-tipo: Macroptera pictipes Becker, 1889. 

Diagnose: Olhos holópticos na face dos machos, omatríquias ausentes, facetas 

oculares alargadas próximas à fronte e face ampla em ambos os sexos. Palpífero reduzido com 

cerdas. Ponte pré-coxal ausente, mesonoto alongado com lóbulo pós-pronotal curto e três 

pares de cerdas escutelares. Pernas delgadas sem espinhos. Asas com metade apical mais 

larga que a metade basal, veia R1 alargada próxima à veia C, células br e bm subiguais no 

comprimento, CuA2 e A1 presentes (célula cup fechada). Lamelas epandriais fusionadas 

dorsalmente, lamela esquerda sem entalhe dorsal, articulada ao hipândrio, surstilo esquerdo 

articulado. Apódema ejaculatório bastante curto, apódema ventral longo. Fêmeas com 

esternito 8 não-dividido, o epiprocto dividido em duas peças. 

Comentários: Inclui oito espécies com distribuição Holoártica (Yang et al., 2007), 

sendo uma espécie ocorrendo na região Neártica (Symballophthalmus masoni Chillcott, 

1958). Chvála (1975b) forneceu uma chave que inclui três espécies amplamente distribuídas 

no Norte europeu—Symballophthalmus dissimilis (Fallén, 1815), Symballophthalmus 

fuscitarsis (Zetterstedt, 1859) e a espécie-tipo Symballophthalmus pictipes (Becker, 1889). 

Por sua vez, Symballophthalmus speciosus Saigusa, 1963 (Japão), Symballophthalmus viennai 

Raffone, 1986 (Itália) e Symballophthalmus masoni (Neártico) podem ser identificados 

somente por suas descrições originais, enquanto o autor de Symballophthalmus inermis Papp, 

2003 (Hungria) fornece uma diagnose diferencial entre esta espécie e Symballophthalmus 

asiaticus Kovalev, 1977 (Mongólia). 

Distribuição geográfica: regiões Paleártica e Neártica. 

Espécies examinadas: Symballophthalmus dissimilis (Fallén, 1815), 

Symballophthalmus masoni Chillcott, 1958 e Symballophthalmus pictipes (Becker, 1889). 
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Tachydromiini Meigen, 1822 

Diagnose: Olhos dicópticos sem omatríquias, as facetas não alargadas na face. 

Palpífero amplo e subretangular sem cerdas (estreito em Tachydromia e Tachyempis, cerdas 

presentes em Tachyempis), hipofaringe levemente curvada para baixo (exceto Afrotachyempis 

gen. nov. com ápice intensamente curvado). Ponte pré-coxal presente (prosterno fusionado ao 

proepisterno acima das coxas anteriores), mesonoto alongado com lóbulo pós-pronotal curto 

ou alongado, escutelo com um ou dois pares de cerdas. Veia R1 entumecida próxima à veia C. 

Lamelas epandriais fusionadas dorsalmente, lamela esquerda com entalhe dorsal, articulada 

ao hipândrio, apódemas ejaculatório e ventral presentes e longos. Fêmeas com esternito 8 

abdominal dividido longitudinalmente, o epiprocto dividido em duas peças. 

Comentários: Atualmente são incluídos na tribo seis gêneros: Afrotachyempis gen. 

nov., Dysaletria, Tachypeza, Tachyempis, Tachydromia e Platypalpus. 

 

Afrotachyempis gen. nov. 

Figs. 9, 49, 70 

Tachyempis Melander, 1928 (part.): Smith, 1969:75. Espécie-tipo: Tachista vitripennis Bezzi, 1908 (monotipia). 

Espécie-tipo: Tachista vitripennis Bezzi, 1908 (monotipia). 

Etimologia: Gênero: neutro. Do grego Αφρική (Africus): continente Africano, de onde 

o gênero é até então endêmico; do grego ταχος (tachos): rápido, ligeiro; do grego έμπις 

(empis): mosquito. Relaciona o gênero prontamente às espécies africanas anteriormente 

combinadas em Tachyempis. 

Diagnose: Olhos amplamente separados na fronte e na face, gena estreita, porém 

distinta abaixo dos olhos. Probóscide longa e robusta, palpífero amplo, subretangular, 

hipofaringe com ápice intensamente curvado para baixo. Lóbulo pós-pronotal curto, 

acrosticais curtas, unisseriadas, anepisterno com microtríquias. Célula br mais longa que a 

bm, CuA2 e A1 ausentes. Surstilo esquerdo fusionado à lamela epandrial direita. 

Comentários: Afrotachyempis vitripennis comb. nov. foi descrita por Bezzi (1908) 

em Tachista e transferida para Tachyempis por Smith (1969). As ilustrações da asa e da 

terminália masculina fornecidas por Smith já evidenciavam que a espécie poderia não 

pertencer a Tachyempis devido ao surstilo esquerdo fusionado à lamela epandrial esquerda. 

Dada as imagens da terminália masculina e asa apresentados por Smith (1969), a outra espécie 

transferida de Tachista para Tachyempis, Tachyempis dichroa (Bezzi, 1908), é congenérica. 
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A distinção de Afrotachyempis gen. nov. dos demais Tachydromiini pode ser feita da 

seguinte maneira. Dysaletria, cujo comprimento das células basais assemelha-se a 

Afrotachyempis gen. nov., tem a face estreita, lóbulo pós-pronotal bastante alongado e veia 

CuA2 presente. Tachydromia e Tachyempis assemelham-se quanto à ausência da CuA2, mas 

assim como Dysaletria, têm face estreita e lóbulo pós-pronotal alongado, assim como a célula 

bm é evidentemente mais longa que a br. Em Platypalpus os caracteres da face, lóbulo pós-

pronotal, gena e asa variam bastante, mas a veia CuA2 é presente; quando ausente, como em 

P. (hackmani), a face é estreita. 

Distribuição geográfica: região Afrotemperada (África do Sul). 

Espécies incluídas: A. dichroa (Bezzi, 1908) comb. nov.; A. vitripennis (Bezzi, 1908) 

comb. nov. 

Material examinado: Afrotachyempis vitripennis (Bezzi, 1908) comb. nov. África 

do Sul. Península do Cabo: Witsands Dunes, 25–26.ix.1959, B & P Stuckenberg; Tachyempis 

vitripennis det. K.G.V. Smith 1966, NMSA-Dipt 66215, (1♂ NMSA, dissecado, montado em 

microalfinete. Terminália em lamínula com resina.) idem, NMSA-Dipt 66213, (1♂, abdômen 

e cabeça dissecados, asa montada entre lamínulas); NMSA-Dipt 66214 (1♂); NMSA-Dipt 

66216 (1♀), todos NMSA. 

 

Dysaletria Loew, 1864 
Dysaletria Loew, 1864a:30. Espécie-tipo: Dysaletria melanocephala Loew, 1864a (monotipia) [= atriceps 

(Boheman, 1852)—D. melanocephala foi proposto injustificadamente por Loew em substituição à 
Tachypeza atriceps Boheman, 1852—c.f. Chvála, 1975b:210]. 

Diagnose: Fronte ampla e face estreita. Antenas inseridas abaixo do meio da cabeça, 

pós-pedicelo oval. Fêmur anterior robusto. Lóbulo pós-pronotal bastante alongado, acrosticais 

ausentes, anepisterno com microtríquias. Rs originado no terço apical da primeira secção 

Costal, células br e bm subiguais, bm com ápice truncado, CuA2 e A1 presentes (célula cup 

fechada). Surstilos direito e esquerdo fusionados às respectivas lamelas epandriais. 

Comentários: Yang et al. (2007) assinam ao gênero quatro espécies. Chvála (1975a) 

aponta o gênero como raro, com poucos registros ao Norte e centro da Europa. No mesmo 

trabalho o autor transfere de Platypalpus Dysaletria varicolor (Becker, 1908), proveniente das 

Ilhas Canárias, estendendo o registro para o Oeste europeu. O registro foi ainda estendido por 

Kovalev (1979) para a Rússia nas regiões de Leningrado e Yaroslav. 

Chvála (1975b) aponta que o valor genérico de Dysaletria é problemático, pois o 

fêmur médio estreito, sem cerdas póstero-ventrais e tíbia média sem espinho apical aproxima 



137 

 

o gênero dos Platypalpus do grupo P. (hackmani) (ver em O monofiletismo de Platypalpus 

em 5.1.5 para discussão do problema envolvendo o grupo P. (hackmani) de espécies). No 

entanto, o gênero foi recuperado monofilético e bem diferenciado dos Platypalpus. O holótipo 

de Dysaletria varicolor (Becker, 1908) foi observado no MNB, porém não foi incluído na 

análise pela impossibilidade de dissecção. Entretanto, sua análise é válida para a confecção da 

diagnose. 

Distribuição geográfica: região Paleártica. 

Espécie examinada: D. nigripennis Chvála, 1975a. 

 

Tachypeza Meigen, 1830 

Figs. 3, 29, 32, 34, 43, 50, 61, 71 

Tachypeza Meigen, 1830:341. Espécie-tipo: Tachydromia nervosa Meigen, 1822 (designação subsequente por 
Rondani, 1856:147) [=Tachydromia nubila Meigen, 1804—ref. Melander, 1910:48]. 

Cormodromia Zetterstedt, 1838:545; Nomen nudum. 
Tachipeza Rondani, 1856:447. Espécie-tipo: Tachipeza nervosa Meigen, 1822 [=Tachypeza nubila (Meigen, 

1804)]; Emenda injustificada. 

Diagnose: Fronte com lados paralelos, face estreita, dois pares de cerdas ocelares com 

comprimentos subiguais. Lóbulo pós-pronotal alongado, anepisterno com microtríquias, 

escutelo com um par de cerdas longas. Fêmur anterior engrossado. Rs tão longo quanto a 

secção proximal da R4+5, célula br mais curta que a bm, bm-cu oblíqua, CuA2 presente, A1 

ausente (célula cup aberta). Surstilos direito e esquerdo articulados às respectivas lamelas 

epandriais, cercos intensamente assimétricos. 

Comentários: Assim como Tachydromia, o hábito das espécies de Tachypeza 

lembram pequenos Formicidae (Insecta: Hymenoptera) e vivem em troncos de árvores, galhos 

caídos ou pedras, mas não as folhas (Chvála, 1975b). Kovalev (1966) observou que os 

Tachypeza são frequentemente encontrados correndo em movimento de sobe e desce pelos 

troncos com casca não muito rugosa, sem liquens e nunca acima dos dois metros de altura a 

partir do solo. Observou também que evitam o lado exposto à luz solar, não ocorrendo, 

portanto, em regiões de mata aberta, ou mais de uma espécie numa mesma árvore e que, 

também como os Tachydromia, voam pouco, mesmo quando incomodados. 

Inclui 29 espécies (Yang et al., 2007) com distribuição predominantemente 

Holoártica, exceto por uma espécie descrita da Índia, duas espécies do Vietnã (Yang et al., 

2007) e uma espécie não-descrita do Laos, citada por Chvála (1975b) (Tachypeza nigra Yang 

e Yang, 1997, registrada para a província de Hubei na China, é considerada Paleártica sensu 

Morrone (2002)). As espécies neárticas são identificadas utilizando a chave de identificação 
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de Melander (1928). Espécies registradas para a região Escandinava podem ser identificadas 

por Chvála (1975b), enquanto as demais espécies só podem ser identificadas por meio de 

comparação com as descrições originais. 

Distribuição geográfica: regiões Neártica, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: T. corticalis (Melander, 1902), T. fenestrata (Say, 1823) e T. 

nubila (Meigen, 1904). 

 

Tachyempis Melander, 1928 

Figs. 72, 111, 112 

Tachyempis Melander, 1928:288. Espécie-tipo: Tachydromia agens Melander, 1910 (designação original). 

Diagnose: Olhos inflados abaixo da antena, fronte com lados divergentes, face 

estreita. Pós-pedicelo oval. Palpífero alongado com cerdas. Lóbulo pós-pronotal alongado, 

anepisterno com microtríquias. Fêmur anterior não dilatado. Célula br mais curta que a célula 

bm, bm-cu oblíqua, CuA2 e A1 ausentes (célula cup ausente). Surstilos esquerdo e direito 

fusionados às respectivas lamelas epandriais, lamela epandrial esquerda com uma projeção 

dorsal não surstilar. 

Comentários: Atualmente são conhecidas 22 espécies de Tachyempis (Yang et al., 

2007). A chave de Melander (1928) é ainda a melhor chave disponível e abrange 17 espécies 

das regiões Neártica, Neotropical e Andina, entretanto incute diversas dificuldades na sua 

aplicação. O número de espécies é bastante subestimado, uma vez que diversas espécies da 

Austrália e Nova Caledônia, onde o gênero ainda não é registrado, assim como neotropicais e 

neárticas, aguardam descrição. 

Distribuição geográfica: regiões Andina, Neártica e Neotropical. 

Espécies examinadas: Tachyempis nigra Melander, 1928. 

Espécies não descritas incluídas na análise: Tachyempis sp. 1 (México); Tachyempis 

sp. 2 (E.U.A) e Tachyempis sp. 3 (Chile). 

Espécies removidas de Tachyempis: T. vitripennis (Bezzi, 1908)—transferida para 

Afrotachyempis gen. nov.. 
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Tachydromia Meigen, 1803 

Figs. 19, 20, 26, 35, 44, 73, 113–120 

Sicus Latreille, 1797:158. Espécie-tipo: Musca cimicoides [sic] Fabricius, 1781 [=cimecoides Fabricius, 1779] 
(designação subsequente por Latreille, 1805:312) [=Musca arrogans Linnaeus, 1767]—Preocupado por 
Sicus Scopoli, 1763 (Diptera: Conopidae). 

Coryneta Meigen, 1800:27. Espécie-tipo: Tachydromia connexa Meigen, 1822 (designação subsequente por 
Coquillett, 1910:528). Nome suprimido pelo I.C.Z.N., 1963:339 (Opinião 678). 

Tachydromia Meigen, 1803:269. Espécie-tipo: Musca arrogans Linnaeus, 1767 (designação subsequente por 
Curtis, 1833:447 com Musca cimicoides [sic] Fabricius, 1781 [=cimecoides Fabricius, 1779] em 
sinonímia—ref. Sabrosky, 1999:98) [=Tachydromia connexa Meigen, 1822—ref. Meigen, 1822:70 
assumiu a identificação errônea de M. cimicoides em 1803]. 

Sicodus Rafinesque, 1815:131. Nome proposto em substituição de Sicus Latreille, 1797, preocupado em Diptera: 
Conopidae. Espécie-tipo: Musca cimicoides Fabricius, 1781 [=cimecoides Fabricius, 1779] [=Musca 
arrogans Linnaeus, 1761 sensu Curtis, 1833]. Sinônimo objetivo. 

Tachydromyia Macquart, 1823:151–155 (erro). 
Danistes Gistel, 1848:xi. Espécie-tipo: Musca cimicoides Fabricius, 1781 [=Musca arrogans Linnaeus, 1761 

sensu Curtis, 1833]. Sinônimo objetivo—nome desnecessário para Tachydromia Meigen, 1803. 
Tachidromia Rondani, 1856:147 Espécie-tipo: Tachydromia flavipes Meigen [sic: Empis flavipes Fabricius, 

1794] [=Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822)],—Emenda injustificada. 
Tachista Loew, 1860:15. Espécie-tipo: Musca cimicoides sensu Meigen, 1803 (designação subsequente por 

Coquillett, 1903:258, identificação errônea) [=Tachydromia connexa Meigen, 1822]. 
Phoneustica Loew, 1863:19. Espécie-tipo: Phoneustica bimaculata Loew, 1863 (monotipia)—ref. Melander, 

1928:280. 
Pieltainia Arias, 1919:479. Espécie-tipo: Pieltainia ibérica Arias, 1919 (monotipia). Sinônimo novo. 
Ariasella Gil Collado, 1923:151. Espécie-tipo: Ariasella semiaptera Gil Collado, 1923 (monotipia). Sinônimo 

novo. 

Diagnose: Olhos paralelos na fronte, face estreita. Pós-pedicelo oval, estilo com ou 

sem cerdas, inserido apicalmente ou dorsoapicalmente. Lóbulo pós-pronotal alongado, 

anepisterno sem cerdas, 1 ou 2 pares de cerdas escutelares. Fêmur anterior robusto. Asas 

usualmente com bandas escuras, célula br mais curta que a bm, bm com ápice truncado, 

secção proximal da R4+5 distintamente mais longa que a Rs, CuA2 e A1 ausentes (célula cup 

ausente). Algumas espécies são ápteras (e.g. Shamshev, 1994; Grootaert e Shamshev, 2008). 

Surstilo esquerdo articulado ou fusionado à lamela epandrial esquerda. 

Comentários: Tachydromia inclui 123 espécies amplamente representadas no mundo 

(Yang et al., 2007; Shamshev e Grootaert, 2010). Chvála (1970a) revisou as espécies 

paleárticas, separando-as em sete grupos de espécies, baseados na forma e coloração dos 

palpos, padrões de tomento na propleura e pubescência nas pernas, e posteriormente Chvála 

(1975b) e Shamshev e Grootaert (2008) adicionaram um grupo cada. As espécies paleárticas 

podem ser seguramente identificadas utilizando a chave e ilustrações apresentadas em Chvála 

(1975b) e ilustrações de Chvála (1970a). Shamshev e Grootaert (2010) e Shamshev e 

Grootaert (2012) são utilizados para identificar as espécies das regiões Afrotropical e Oriental 

respectivamente. 
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A redução das asas parece ser responsável por diversas modificações na estrutura geral 

dos escleritos torácicos, particularmente aqueles mais intimamente associados aos músculos 

relacionados ao voo, reduzindo o volume torácico total e os espiráculos (Grootaert et al., 

2009; Freitas-Silva e Ale-Rocha, 2013). Tais modificações, presentes nas espécies de 

Pieltainia e Ariasella assim como em espécies ápteras ou braquípteras de outros gêneros de 

Tachydromiinae (e.g. Platypalpus apterus Freitas-Silva & Ale-Rocha, 2013, Tachydromia 

rossica Shamshev, 1994), são claramente eventos independentes, provavelmente relacionados 

a adaptações específicas ao ambiente (Grootaert e Shamshev, 2008). 

Ariasella e Pieltainia eram compostos por espécies ápteras ou braquípteras endêmicas 

à península ibérica e Pirineus. Ambos os gêneros possuem aparência geral de Tachydromia e 

Grootaert et al. (2009) distinguiram-os pela ausência total de asas e halteres em Pieltainia e 

presença de asas em hastes nos machos e filiformes ou escamiformes nas fêmeas de Ariasella. 

As espécies antes incluídas em Ariasella podem ser identificadas pelas chaves incluídas em 

Grootaert et al. (2009). A espécie-tipo Ariasella semiaptera Gil Collado, 1923 era antes 

conhecida somente do exemplar-tipo (Valle de Iruelas, Espanha); entretanto, um exemplar 

proveniente do Cazorla National Park (Espanha), depositado no CNC, confere com a chave 

apresentada em Grootaert et al. (2009) e foi utilizada no presente trabalho. 

Atualmente, oito espécies ápteras de Tachydromia são conhecidas: Tachydromia 

rossica Shamshev, 1994, Tachydromia apterygon Plant e Deeming, 2006 e Tachydromia 

schnitteri Stark, 1996, adicionadas de quatro espécies transferidas de Ariasella e uma de 

Pieltainia. Nas duas primeiras espécies, as modificações no tórax são consistentes com 

aquelas observadas em Ariasella e Pieltainia. Também, a estrutura da terminália masculina é 

semelhante, sendo a lamela epandrial esquerda dividida em dois lóbulos apicais alongados, e 

destacando-se a presença de diversas cerdas curtas e robustas no surstilo direito. Com esses 

argumentos, e considerando o relacionamento observado na análise cladística, propõe-se aqui 

a interpretação de Ariasella e Pieltainia como sinônimos juniores de Tachydromia, uma vez 

que a ausência das asas não é suficiente para suportar o monofiletismo destes gêneros. 

Tachydromia pieltaini (Gil Collado, 1936) comb. nov. é conhecida somente pela 

fêmea (localidade-tipo: Astúrias, Espanha). Foram emprestados machos e fêmeas coletados na 

mesma localidade do tipo. As fêmeas foram identificadas como T. pieltaini comb. nov. 

devido à forma da asa, em T. pieltaini alcançando o segmento abdominal 2 e em T. pandelei 

comb. nov. alcançando o segmento abdominal 3. Entretanto, uma vez que o macho é 

desconhecido, a forma circular do pós-pedicelo levaria à identificação errônea como T. 

pandellei (Séguy, 1941) comb. nov. (localidade-tipo: Pirineus) na chave de Grootaert et al. 
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(2009). Nas fêmeas, a forma circular do pós-pedicelo está presente tanto em T. pieltaini 

comb. nov. quanto T. pandellei comb. nov. Uma vez que fêmeas e machos foram coletados 

na mesma localidade, e as fêmeas foram identificadas como T. pieltaini comb. nov., 

interpretou-se que os machos seriam conspecíficos, mesmo que estes sejam desconhecidos. 

Tachydromia iberica (Arias, 1919) comb. nov. é registrada somente na Espanha e é 

caracterizada pela ausência total de asas tanto nos machos quanto nas fêmeas. Foi incluída na 

chave de Grootaert et al., 2009, onde eles fazem sua distinção com Ariasella. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Australotemperada, 

Neártica, Neoguineana, Neotropical, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: Tachydromia: Grupo T. (arrogans): T. aemula (Loew, 1864a) 

e T. arrogans (Linnaeus, 1761); Grupo T. (interrupta): T. styriaca (Strobl, 1893); Grupo T. 

(connexa): T. connexa Meigen, 1822. Espécies sem grupo definido: T. petrabilis Smith, 1969. 

Ariasella: A. lusitanica Grootaert, Shamshev e Andradre, 2009, A. pieltaini Gil 

Collado, 1936 e A. semiaptera Gil Collado, 1923. 

Pieltainia: P. iberica Arias, 1919. 

 

Platypalpus Macquart, 1828 

Figs. 4, 10, 25, 45, 51, 57, 64–66, 74, 75, 121, 122, 165 

Coryneta Meigen, 1800:27. Espécie-tipo: Musca cursitans Fabricius, 1775 (designação subsequente por Engel, 
1939:43—implicaria na sinonimização de Platypalpus sob Tachydromia. Entretanto, a determinação é 
inválida e basea-se em um erro de identificação). Nome suprimido pelo I.C.Z.N., 1963:339 (Opinião 
678). 

Platypalpus Macquart, 1828[1827]:92. Espécie-tipo: Musca cursitans Fabricius, 1775 (designação subsequente 
por Westwood, 1840b:132). 

Phoroxypha Rondani, 1856:146. Espécie-tipo: Tachydromia longicornis Meigen, 1922 (designação original). 
Tachidromia Rondani, 1856:147 Espécie-tipo: Tachydromia flavipes Meigen [sic: Empis flavipes Fabricius, 

1794] [=Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822)]. 
Tachydromia, subgen. Cleptodromia Corti, 1907:101. Espécie-tipo: Tachydromia (Cleptodromia) longimana 

Corti, 1907 (monotipia). 
Brevios Brunetti, 1913:22. Espécie-tipo: Brevios longicornis Brunetti, 1913 (designação original) 

[=Tachydromia nepalensis Brunetti, 1920 (Platypalpus)—c.f. Brunetti, 1920:377]. 
Howlettia Brunetti, 1913:23. Espécie-tipo: Howlettia flavipes Brunneti, 1913 (monotipia) [=Platypalpus 

brunettii Melander, 1928—ref. Melander, 1928:349]. 
Charadrodromia Melander, 1928:292. Espécie-tipo: Charadrodromia arnaudi Melander, 1928 (designação 

original)—c.f. Shamshev e Grootaert, 2012:36. 
Charadromia; Smith, 1962:207—escrita incorreta para Charadrodromia Melander. 

Diagnose: Fronte ampla com lados divergentes ou subparalelos, face ampla ou 

estreita. Pós-pedicelo cônico ou oval (grupo P. (hackmani)). Palpífero amplo, subretangular. 

Lóbulo pós-pronotal curto, anepisterno coberto com microtríquias, raramente brilhoso. Fêmur 

anterior geralmente delgado, fêmur médio engrossado, tíbia média com espinho longo ou 

projeção curta arredondada (fêmur anterior engrossado e médio delgado nas espécies do 
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grupo P. (hackmani)). Célula br levemente mais longa, subigual ou mais curta que a br, CuA2 

e A1 presentes (célula cup fechada). Surstilo esquerdo fusionado à lamela epandrial esquerda. 

Comentários: O gênero mais especioso da subfamília, e de toda a superfamília como 

um todo, conta atualmente com aproximadamente 563 espécies descritas (Yang et al., 2007; 

Freitas-Silva e Ale-Rocha, 2013; Kustov et al., 2014, 2015). Embora amplamente registrada, 

seu conhecimento é bastante incipiente nos continentes sul-americano e africano. 

Aproximadamente 75% das espécies foram descritas para as regiões Neártica e Paleártica 

(Grootaert e Shamshev, 2012; Yang et al., 2007), fato observado também em outros gêneros 

de Empidoidea, concentração devida à maior atenção por fatores históricos dada às faunas 

europeia (Chvála, 1975b) e mediterrânea (Grootaert e Chvála, 1992). Entretanto, maior foco 

tem sido dado recentemente à fauna oriental, em especial o sudeste asiático (e.g. Grootaert e 

Shamshev, 2006; Grootaert e Shamshev, 2012). São mais diversos em regiões frias e de 

grandes altitudes, com poucas espécies ocorrendo em regiões mais baixas, onde 

provavelmente competem com espécies de Elaphropeza, que ocupam nichos e habitats 

semelhantes (Grootaert e Shamshev, 2012). Esta aparente exclusão competitiva é a razão 

provável pela qual o gênero não é muito diverso em regiões tropicais (Grootaert e Shamshev, 

2012). 

Frey (1907) fez a primeira tentativa de organizar as espécies de Platypalpus da 

Finlândia em grupos internos, reconhecendo quatro grupos (I–IV) informais. Engel (1939), 

utilizando o nome Coryneta (ver Histórico sobre as descrições dos nomes dos grupos da 

família e do gênero em Tachydromiinae em 1.3), separou as espécies em dois subgêneros, 

Cleptodromia e Phoroxypha, herdados de Tachydromia. Frey (1943) reorganizou as espécies 

paleárticas em cinco grupos, e Collin (1961), sob nome Tachydromia, reconheceu 11 grupos, 

sendo que tanto Frey quanto Collin reconheceram que os grupos não eram naturais, uma vez 

que diversas características poderiam ter evoluído diversas vezes independentemente. 

Chillcott (1962) revisou as 19 espécies neárticas assinaladas ao complexo Platypalpus 

juvenis Melander, 1928. São espécies com distribuição tipicamente montanas e nórdicas, 

quase restritas às zonas de vida Canadiana e Hudsoniana (=zona Boreal, norte dos E.U.A. e 

Canadá), ocorrendo limitados pela linha de árvores do ártico canadense ao norte, as 

montanhas de New Hampshire ao leste e as montanhas do Oregon e Colorado ao oeste. O 

autor assinalou que as espécies do grupo P. juvenis pertencem ao grupo 2 de Frey, 

caracterizadas pelo mesonoto preto brilhante, parcialmente ou em casos raros completamente 

coberto por tomento fino e tíbia média com espinho curto, mais curto que a espessura tibial. 
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Platypalpus tem sido dividido em 12 grupos de espécies (Chvála, 1975b; Grootaert, 

1984), e embora os autores atribuam-nas caráter natural, esta classificação não possui 

qualquer suporte cladístico (Freitas-Silva e Ale-Rocha, 2013). Tal divisão tem sido aplicada 

também na fauna das regiões Oriental e Paleártica com certa exatidão (Grootaert e Shamshev, 

2006), enquanto Cumming (2000, 2002) sugeriu que uma reorganização desses grupos seria 

necessária para alocar as espécies neárticas, sendo por ele reconhecidos seis grupos de 

espécies. Recentemente, Grootaert e Shamshev (2012) transferiram as espécies de 

Charadrodromia Melander, ocorrendo na região Neártica, para o grupo de espécies P. 

hackmani. No neotrópico, apenas P. apterus Freitas-Silva & Ale-Rocha, 2013 foi 

formalmente classificada no grupo de espécies P. brevicornis, embora inicialmente não haja 

impedimento aparente para que as outras 21 espécies possam ser incluídas nos grupos de 

Chvála (1975b). 

Apesar de bem conhecida, a fauna europeia possui diversas lacunas (e.g. Cáucaso) 

onde novas espécies têm sido descritas (e.g. Kustov et al., 2014, 2015). Espécies da Europa 

Central podem ser identificadas com boa confiabilidade utilizando a chave de Grootaert e 

Chvála (1992). Por sua vez, as espécies neárticas necessitam ser revisadas uma vez que 

contam apenas com uma chave desatualizada (Melander, 1928). Há muitas espécies a serem 

descritas, fazendo com que apenas a comparação com tipos ou exemplares identificados por 

comparação direta com estes forneça uma identificação confiável (Cumming, comunicação 

pessoal, 2014). Recentemente, Shamshev e Grootaert (2012) forneceram uma chave para as 

espécies neárticas incluídas no grupo de espécies P. hackmani. 

Apesar de haver muitas espécies não descritas, principalmente nas regiões mais frias 

e/ou altas (e.g. Andes), assim como algumas poucas ao longo da Amazônia e Nordeste 

brasileiro (Freitas-Silva, dados não publicados), as espécies neotropicais são identificadas 

utilizando as chaves de Collin (1933) para as regiões da Patagônia e Terra do Fogo e Smith 

(1962) para o sul da América do Sul, em abas referidas como Tachydromia. Nestes casos, as 

espécies são no geral bastantes características e permitem a identificação, na maioria das 

vezes, confiável. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Andina, Neártica, 

Neoguineana, Neotropical, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: Grupos de espécies por Chvála (1975b): Grupo P. (ciliaris): 

P. ciliaris (Fallén, 1816); Grupo P. (pallipes): P. pallipes (Fallén, 1815); Grupo P. 

(albiseta): P. albiseta (Panzer, 1806); Grupo P. (unguiculatus): P. laestadinorum (Frey, 

1913), P. unguiculatus (Zetterstedt, 1838); Grupo P. (longicornis): P. longicornis (Meigen, 
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1822); Grupo P. (luteus): P. luteus (Meigen, 1804); Grupo P. (nigritarsis): P. nigritarsis 

(Fallén, 1816); Grupo P. (minutus): P. minutus (Meigen, 1804); Grupo P. (pallidiventris-

cursitans): P. agilis (Meigen, 1822), P. annulatus (Fallén, 1815), P. cursitans (Fabricius, 

1775), P. pallidiventris (Meigen, 1822); Grupo P. (hackmani): P. arnaudi Melander, 1928. 

Grupos de espécies por Cumming (2000, 2002): Grupo 1: P. harpestylis Chillcott, 

1962, P. hyaenoides Melander, 1928, P. juvenis Melander, 1928, P. lateralis Loew, 1864b. 

Grupo 2 (=hackmani); Grupo 3: P. flammifer Melander, 1924, P. pictipennis (Bezzi, 1909); 

Grupo 5: P. coquilletti Melander, 1924; Grupo 6: P. hastatus Melander, 1902. 

Espécies sem grupo reconhecido: P. quadrimaculatus (Smith, 1962), P. quadriseta 

(Collin, 1933), P. testaceus Philippi, 1865, P. univittatus Loew, 1858. 

 

Drapetini Collin, 1961 
 

Diagnose: Olhos com omatríquias, separados na fronte e aproximados na face (exceto 

Chersodromia). Palpífero reduzido com ao menos 1 cerda, hipofaringe muito curvada no 

ápice. Ponte pré-coxal ausente (proepisterno não fusionado ao prosterno), lóbulo pós-pronotal 

incompletamente ou completamente fusionado ao mesonoto. R1 não espessada próximo à C, 

CuA2 ausente. Lamelas epandriais articuladas dorsalmente (exceto Chaetodromia), lamela 

epandrial esquerda fusionada ao hipândrio (exceto Austrodromia), surstilo esquerdo 

articulado à lamela epandrial esquerda (exceto Baeodromia), apódema ventral presente. 

Fêmeas com cerco curto e arredondado. 

Comentários: Dezoito gêneros são reconhecidos na tribo: Allodromia, Atodrapetis, 

Austrodrapetis, Austrodromia, Baeodromia, Chaetodromia, Chersodromia, Crossopalpus, 

Drapetis, Dusmetina, Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Isodrapetis, Megagrapha, 

Micrempis, Nanodromia, Sinodrapetis e Stilpon. 

 

Chaetodromia Chillcott, 1983 

Fig. 123 

Chaetodromia Chillcott, 1983:1306. Espécie-tipo: Chaetodromia masoni Chillcott, 1983 (designação original). 

Diagnose: Pedicelo com cerdas uniformes, pós-pedicelo cônico. Mesonoto alongado 

com o lóbulo pós-pronotal diferenciado, 4 cerdas dorsocentrais longas na parte posterior do 

mesonoto, acrosticais unisseriadas, escutelo com um par de cerdas longas. Células br e bm 

subiguais no comprimento, célula bm com ápice truncado, CuA1 retilínea, A1 evanescente. 
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Abdome sem cerdas esquamiformes ou glândulas. Lamelas epandriais fusionadas 

dorsalmente, lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio, surstilo direito articulado, 

apódema ejaculatório presente, porém bastante curto. Fêmeas com escleritos do segmento 8 

separados entre si e não divididos, escleritos do proctíger fusionados lateralmente. 

Comentários: Chaetodromia é considerado o gênero mais plesiomórfico de Drapetini, 

conservando diversas plesiomorfias comuns aos membros das outras tribos, como o mesonoto 

alongado, lóbulo pós-pronotal distinto e lamelas epandriais fusionadas dorsalmente. Inclui 

duas espécies do México, embora Chillcott e Teskey (1983) apontem que Austrodromia 

furcaticauda Collin, 1933 possa ser congenérica. 

Distribuição geográfica: região Neotropical. 

Espécies examinadas: Chaetodromia masoni Chillcott, 1983. 

 

Austrodromia Collin, 1933 

Figs. 5, 36, 46, 52, 76, 124–126 

Austrodromia Collin, 1933:21. Espécie-tipo: Austrodromia indifferens Collin, 1933 (designação original). 

Diagnose: Pedicelo com cerdas uniformes, pós-pedicelo cônico. Mesonoto tão longo 

quanto largo com o lóbulo pós-pronotal diferenciado e bastante curto, cerdas pós-pronotais 

longas, cerdas acrosticais unisseriadas ou bisseriadas, escutelo com dois pares de cerdas 

longas. Células br e bm subiguais no comprimento, célula bm com ápice truncado, R4+5 e M 

subparalelas, CuA1 retilínea, A1 presente. Abdome sem cerdas esquamiformes ou glândulas. 

Lamelas epandriais articuladas dorsalmente, lamela epandrial esquerda articulada ao 

hipândrio, apódemas ejaculatório e ventral presentes. Fêmeas com escleritos do segmento 8 

separados entre si e não divididos, escleritos do proctíger fusionados lateralmente, epiprocto 

abdominal fusionado ao cerco. 

Comentários: O conceito genérico restrito de Austrodromia aqui proposto exclui as 

espécies que possuem o lóbulo pós-pronotal fusionado ao mesonoto, cerdas acrosticais 

multisseriadas, e a lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio. Além de A. indifferens e 

A. collini, que foram examinadas e permanecem no gênero, provavelmente estão também 

incluídas A. talaris Collin, 1933 e A. umbonata Chillcott, 1983. Por outro lado, assim como A. 

parfemoralis e A. polychaeta, transferidas para Megagrapha, A. rufiscuta Teskey, 1983 e A. 

peruviana Chillcott, 1983 também possuem o lóbulo pós-pronotal fusionado ao mesonoto, 

cerdas acrosticais multisseriadas e lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio, e 

provavelmente também devem ser transferidas. Não é possível tecer afirmações sobre A. 
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blomae Teskey, 1983 e A. breviseta Smith, 1962, já que não foram obtidos exemplares e as 

descrições originais não esclarecem os caracteres necessários. Após a transferência das duas 

espécies supracitadas para Megagrapha, o gênero é composto por nove espécies. 

Distribuição geográfica: regiões Andina e Neotropical. 

Espécies examinadas: A. indifferens Collin, 1933 e A. collini Smith, 1962 

Espécies excluídas de Austrodromia: A. parfemoralis Teskey, 1983 e A. polychaeta 

Smith, 1962—transferidas para Megagrapha. 

 

Megagrapha Melander, 1928 

Figs. 15, 21, 27, 47, 53, 77, 127, 128 

Megagrapha Melander, 1928:301. Espécie-tipo: Drapetis pubescens Loew, 1862:210 (designação original). 

Diagnose: Pedicelo com cerdas uniformes, pós-pedicelo cônico. Mesonoto tão longo 

quanto largo com o lóbulo pós-pronotal indiferenciado, 1 cerda pós-pronotal longa ou um 

conjunto de cerdas eriçadas, cerdas acrosticais multisseriadas, escutelo com dois ou três pares 

de cerdas longas. Células br e bm subiguais no comprimento, célula bm com ápice oblíquo ou 

truncado, R4+5 e M subparalelas, CuA1 retilínea, A1 presente. Abdome sem cerdas 

esquamiformes ou glândulas. Lamelas epandriais articuladas dorsalmente, lamela epandrial 

esquerda fusionada ao hipândrio, apódemas ejaculatório e ventral presentes. Fêmeas com 

escleritos do segmento abdominal 8 separados entre si e não divididos, escleritos do proctíger 

fusionados lateralmente, epiprocto fusionado ao cerco. 

Comentários: Apesar de ampliar os limites genéricos do gênero, este pode ser 

diferenciado dos Austrodromia principalmente devido às cerdas acrosticais multisseriadas e a 

lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio. Provavelmente estão incluídas também as 

espécies Austrodromia rufiscuta Teskey, 1983 e A. peruviana Chillcott, 1983. No novo 

conceito, Megagrapha congrega cinco espécies. 

Distribuição geográfica: regiões Neártica, Paleártica e Neotropical. 

Espécies examinadas: Megagrapha: M. exquisita (Malloch, 1923) e M pubescens 

(Loew, 1962). 

Austrodromia: M. polychaeta Smith, 1962 comb. nov. e M. parfemoralis Teskey, 

1983 comb. nov. 
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Atodrapetis Plant, 1997 

Figs. 129, 130. 

Atodrapetis Plant, 1997:436. Espécie-tipo: Atodrapetis infrapratula Plant, 1997 (monotipia). 

Diagnose: Pedicelo com cerdas uniformes, pós-pedicelo cônico e curto. Mesonoto tão 

longo quanto largo com o lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas 

ou bisseriada. Células br e bm subiguais no comprimento, célula bm com ápice oblíquo, R4+5 

e M subparalelas e curvadas anteriormente, CuA1 retilínea, A1 presente. Abdome sem cerdas 

esquamiformes ou glândulas. Apódemas ejaculatório e ventral presentes. Fêmeas com 

escleritos do segmento abdominal 8 separados entre si e não divididos, escleritos do proctíger 

fusionados lateralmente, epiprocto fusionado ao cerco. 

Comentários: Monoespecífico, nada se sabe sobre os hábitos de A. infrapratula, a não 

ser que foi coletada com pratos amarelos, dispostos ao nível do solo, próximo a tufos de 

gramas (Plant, 1997). É distinto dos Isodrapetis principalmente pela antena inserida próxima 

ao meio da cabeça e CuA1 retilínea. 

Distribuição geográfica: região Neozelândica. 

Espécies examinadas: Atodrapetis infrapratula Plant, 1997. 

 

Isodrapetis Collin, 1928 

Figs. 11, 37, 78, 131, 132 

Isodrapetis Collin, 1928:6. Espécie-tipo: Isodrapetis nitidula Collin, 1928:7 (designação original). 

Diagnose: Olhos divergindo na fronte, face estreita e gena estreitas. Pós-pedicelo 

cônico e alongado. Mesonoto tão longo quanto largo com o lóbulo pós-pronotal 

indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas ou bisseriada. Células br e bm subiguais no 

comprimento, célula bm com ápice oblíquo, R4+5 e M subparalelas, não curvadas 

anteriormente, CuA1 curvada posteriormente, A1 presente. Abdome sem cerdas 

esquamiformes ou glândulas. Apódema ventral presente, apódema ejaculatório presente ou 

ausente. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 separados entre si e não divididos, 

escleritos do proctíger fusionados lateralmente, epiprocto fusionado ao cerco. 

Comentários: Registrado para a Nova Zelândia com oito espécies e Galápagos com 

uma (Sinclair e Cumming, 2013). A chave apresentada na revisão de Plant (1999) permite a 

identificação confiável das espécies da Nova Zelândia, que também as distinguiu 

provisoriamente em três grupos de espécies (I–III). Entretanto, Plant (2006) apontou que pelo 

menos mais quatro espécies neozelandesas aguardam descrição, enquanto Sinclair e Cumming 
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(2013) afirmam ter ciência de mais uma espécie nova do Chile. Foram acrescentadas à análise 

uma espécie nova de cada região. 

Distribuição geográfica: regiões Andina e Neozelândica. 

Espécies examinadas: Grupo I: I. nitidula Collin, 1928; Grupo II: I. subpollinosa 

Collin, 1928; Grupo III:  I. meridionalis Sinclair & Cumming, 2013. 

Espécies não descritas incluídas na análise: Isodrapetis sp. 1 (Nova Zelândia) e 

Isodrapetis sp. 2 (Chile). 

 

Elaphropeza Macquart, 1828 

Figs. 39, 59, 62, 79, 99, 133, 134 

Elaphropeza Macquart, 1828[1827]:86. Espécie-tipo: Tachydromia ephippiata Fallén, 1815 (monotipia). 
Drapetis, subgen. Elaphropeza Melander, 1910:49. Espécie-tipo: Tachydromia ephippiata Fallén, 1815 

(monotipia). 
Drapetis, subgen. Ctenodrapetis) Bezzi, 1904:351. Espécie-tipo: Drapetis (Ctenodrapetis) ciliatocosta Bezzi, 

1904:335 (designação subsequente por Melander, 1928:307). 

Diagnose: Occipício convexo, dois pares de cerdas ocelares com comprimentos 

obviamente distintos. Pedicelo com cerdas médioventrais mais longas, pós-pedicelo cônico 

com estilo apical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas ou 

bisseriada, proepisterno sem cerda voltada para cima na parte inferior, uma cerda na parte 

superior, anepisterno sem cerdas ou microtríquias. Tíbia posterior com ou sem cerdas longas. 

Célula br evidentemente mais curta que a bm, ápice da bm frequentemente truncado, R4+5 e M 

paralelas a subparalelas, não curvadas anteriormente, A1 evanescente. Abdome com tergito 4 

alongado, tergito 5 geralmente encurtado, cerdas esquamiformes nos tergitos 4, algumas vezes 

no 5, ausentes no tergito 3, e glândulas superficiais presentes. Apódemas ventral e 

ejaculatório presentes. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 separados entre si e 

não divididos, escleritos do proctíger fusionados lateralmente, epiprocto distinto do cerco. 

Comentários: A definição mais restrita de Elaphropeza compreende 

aproximadamente 215 espécies no mundo (Yang et al., 2007; Freitas-Silva e Ale-Rocha, 

2011; Shamshev e Grootaert, 2007; Grootaert e Shamshev, 2009, 2012, 2013a, 2014; 

Grootaert et al., 2015), mantendo o gênero ainda como o segundo mais diverso da subfamília. 

Sua diversidade é concentrada em regiões de baixas latitudes e altitudes (Grootaert e 

Shamshev, 2012), onde parece ser tão prevalescente quanto os Platypalpus são nas regiões 

mais frias. A maior parte das espécies está concentrada na região Oriental, de onde mais da 

metade das espécies conhecidas foi descrita. As chaves publicadas por Shamshev e Grootaert 

(2007) e Grootaert e Shamshev (2012) identificam as espécies orientais, enquanto para as 
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regiões Neotropical e Andina devem ser utilizadas em conjunto as chaves de Collin (1933) 

para o extremo sul da América do Sul, Melander (1918) para a América Central, Smith (1962) 

para o sul brasileiro, Freitas-Silva e Ale-Rocha (2011) para a região da Amazônia e Sinclair e 

Cumming (2013) distinguem a única espécie que ocorre nas Ilhas Galápagos. As espécies das 

regiões Afrotemperada e Afrotropical podem ser identificadas pelas chaves de Smith (1969) e 

Grootaert e Shamshev (2014). 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Australotemperada, 

Neoguineana, Neotropical, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: E. ephippiata (Fallén, 1815), E. lutea (de Meijere, 1911), E. 

mazaruni (Smith, 1962), E. neesoonensis Shamshev & Grootaert, 2007, E. pulchra Grootaert 

& Shamshev, 2014 e E. secunda (Smith, 1969). 

Espécies removidas de Elaphropeza: Todas as espécies do grupo E. (biuncinata) 

(Shamshev e Grootaert, 2007; Grootaert e Shamshev, 2009, 2012, 2013a, 2014; Grootaert et 

al., 2015) são transferidas para Heliopeza gen. nov.. 

 

Heliopeza gen. nov. 

Figs. 56, 60, 80, 135, 136 

Elaphropeza grupo biuncinata: Shamshev e Grootaert, 2007:14; Grootaert e Shamshev, 2012:77; 2013a:21; 
2014:13; Grootaert et al., 2015:5, 9. Espécie-tipo: Drapetis (Elaphropeza) biuncinata Melander, 1928 
(designação presente). 

Espécie-tipo: Drapetis biuncinata Melander, 1928 (designação presente). 

Etimologia: Gênero feminino. Do grego ἥλιος (Helios): na Mitologia Grega, Helios é 

o deus do sol, que carrega uma auréola solar na cabeça e todos os dias atravessa o céu em sua 

carruagem para levar seus cavalos para banhar ao oceano, trazendo a noite atrás de si; do 

grego πεζά (peza): pés. O nome faz referência ao comportamento de diversas espécie do 

gênero, que permanecem em locais ensolarados para caça e repouso. 

Diagnose: Occipício convexo, dois pares de cerdas ocelares com comprimento 

obviamente distintos. Pedicelo com cerdas medioventrais mais longas, pós-pedicelo cônico 

com estilo apical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais multisseriadas, 

proepisterno com cerda voltada para cima na parte inferior, uma cerda na parte superior, 

anepisterno sem cerdas ou microtríquias. Tíbia posterior com ou sem cerdas longas. Célula br 

evidentemente mais curta que a bm, ápice da bm frequentemente oblíquo, R4+5 e M 

subparalelas a divergentes, A1 evanescente. Abdome com tergito 4 alongado, tergito 5 

geralmente encurtado, cerdas esquamiformes nos tergitos 3 e 4, algumas vezes 5, e glândulas 



150 

 

superficiais presentes. Apódema ejaculatório ausente. Fêmeas com escleritos do segmento 

abdominal 8 fusionados lateralmente e não divididos, escleritos do proctíger fusionados 

lateralmente, epiprocto distinto do cerco, algumas vezes ausente. 

Comentários: Ao analisar a morfologia de Drapetis, Crossopalpus e Elaphropeza é 

possível observar que diversos caracteres aproximam Heliopeza gen. nov. mais de Drapetis e 

Crossopalpus que de Elaphropeza, principalmente as acrosticais e dorsocentrais 

multisseriadas, indiferenciáveis. Por outro lado, Heliopeza gen. nov. possui cerdas 

esquamiformes no tergito abdominal 3 e as fêmeas possuem os escleritos do segmento 

abdominal 8 fusionados ântero-lateralmente, permitindo sua distinção. A distinção de 

Elaphropeza pode ser feita, além dos caracteres abdominais citados, pela presença em 

Heliopeza gen. nov. da cerda proepisternal voltada para cima e cerdas acrosticais e 

dorsocentrais multisseriadas; adicionalmente, o surstilo direito é articulado, apódema 

ejaculatório ausente e o falo é longo e filiforme, na maioria das vezes visível mesmo sem 

dissecção. Dessa forma, diante do parafiletismo de Elaphropeza s.l., foi decidido criar 

Heliopeza gen. nov. 

Neste novo conceito, o gênero tem 39 espécies reconhecidas (Shamshev e Grootaert, 

2007; Grootaert e Shamshev, 2009, 2012, 2013a, 2014; Grootaert et al., 2015). Apesar de não 

haver dados específicos sobre os hábitos de Heliopeza gen. nov., presume-se que sejam os 

mesmos descritos acima para os Elaphropeza. As chaves publicadas por Shamshev e 

Grootaert (2007) e Grootaert e Shamshev (2012) identificam as espécies orientais, enquanto 

para as espécies afrotropicais é utilizado Grootaert e Shamshev (2014), embora em todos os 

casos as espécies de Heliopeza gen. nov. estejam misturadas às de Elaphropeza. É provável 

também que Drapetis nigrispina Saigusa, 1965 pertença a Heliopeza gen. nov., pois a 

descrição original menciona o pós-pedicelo cônico, cerdas do mesonoto numerosas e não 

arranjadas em fileiras, cerda forte voltada para cima na parte inferior do proepisterno presente 

e o tergito 3 com cerdas esquamiformes. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotropical e Oriental. 

Espécies incluídas: Até o momento são incluídas as seguintes 40 espécies antes 

alocadas em Elaphropeza (biuncinata): Heliopeza acantha (Shamshev & Grootaert, 2007) 

comb. nov.; Heliopeza albistylus (Grootaert & Shamshev, 2014) comb. nov.; Heliopeza 

angulata (Grootaert & Shamshev, 2013) comb. nov.; Heliopeza baeloi (Grootaert & 

Shamshev, 2013) comb. nov.; Heliopeza balinensis (Grootaert, Van de Velde & Shamshev, 

2015) comb. nov.; Heliopeza biuncinata (Melander, 1928) comb. nov.; Heliopeza cattiensis 

(Grootaert & Shamshev, 2009) comb. nov.; Heliopeza combinata (Shamshev & Grootaert, 
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2007) comb. nov.; Heliopeza crassicercus (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; 

Heliopeza darrenyeoi (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza dudui (Grootaert 

& Shamshev, 2014) comb. nov.; Heliopeza excavata (Grootaert & Shamshev, 2013) comb. 

nov.; Heliopeza flavicaput (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza furcata 

(Grootaert & Shamshev, 2013) comb. nov.; Heliopeza hirsutiterga (Grootaert & Shamshev, 

2009) comb. nov.; Heliopeza hirsutitibia (de Meijere, 1914) comb. nov.; Heliopeza infuscata 

(Grootaert & Shamshev, 2013) comb. nov.; Heliopeza interrupta (Grootaert & Shamshev, 

2013) comb. nov.; Heliopeza leponcei (Grootaert & Shamshev, 2014) comb. nov.; Heliopeza 

luanae (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza mai (Grootaert & Shamshev, 

2013) comb. nov.; Heliopeza melanderi (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; 

Heliopeza monacantha (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza moyindo 

(Grootaert & Shamshev, 2013) comb. nov.; Heliopeza murphyi (Shamshev & Grootaert, 

2007) comb. nov.; Heliopeza notatithorax (Senior-White, 1922) comb. nov.; Heliopeza 

obliquinervis (de Meijere, 1914) comb. nov.; Heliopeza plumicornis (Senior-White, 1922) 

comb. nov.; Heliopeza pluriacantha (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza 

sime (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza singaporensis (Shamshev & 

Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza spiralis (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; 

Heliopeza sylvicola (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza tiomanensis 

(Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; Heliopeza trimacula (Wang, Zhang & Yang, 

2012); Heliopeza verheyeni (Grootaert & Shamshev, 2014) comb. nov.; Heliopeza 

vietnamensis (Grootaert & Shamshev, 2009) comb. nov.; Heliopeza wetsii (Grootaert & 

Shamshev, 2014) comb. nov.; Heliopeza yangi (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov.; 

Heliopeza zamba (Grootaert & Shamshev, 2013) comb. nov. 

Material tipo examinado: Heliopeza singaporensis Shamshev & Grootaert, 2007 

comb. nov. Cingapura. Sime Forest, 7.ix.2005 (Mal. 1), Forest (Reg. 25399), leg. P. 

Grootaert; Paratype, Elaphropeza singaporensis Shamshev & Grootaert, 2007. (Parátipo ♂, 

INPA). Condição do parátipo: colado em triângulo de papel, não dissecado. 

Material adicional examinado: Heliopeza biuncinata (Melander, 1928) comb. nov.: 

Cingapura. B[uki]t Timah Nat[ure] Res[erve], 23.i.1990, J.R. Vockeroth, Elaphropeza 

biuncinata (Melander, 1928), R. Freitas-Silva, 2014 det (1♂1♀ CNC); 

Heliopeza crassicercus Shamshev & Grootaert, 2007 comb. nov.: Cingapura. Bt. 

Timah Nat. Res., 23.i.1990, J.R. Vockeroth, Elaphropeza crassicercus Shamshev & 

Grootaert, 2007, R. Freitas-Silva, 2014 det (1♂ CNC); 
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Heliopeza pluriacantha Shamshev & Grootaert, 2007 comb. nov.: Malásia. Pahang: 

Tinah Rata 1460m, 4–9.i.[19]90, J.R. Vockeroth, Elaphropeza pluriacantha Shamshev & 

Grootaert, 2007, R. Freitas-Silva, 2014 det (1♂ CNC); 

Heliopeza singaporensis Shamshev & Grootaert, 2007 comb. nov. Cingapura. Bt. 

Timah Nat. Res., 23.i.1990, J.R. Vockeroth, Elaphropeza singaporensis Shamshev & 

Grootaert, 2007, R. Freitas-Silva, 2014 det (1♂ CNC); 

Heliopeza spiralis Shamshev & Grootaert, 2007 comb. nov.: Cingapura. Bt. Timah 

Nat. Res., 23.i.1990, J.R. Vockeroth, Elaphropeza spiralis Shamshev & Grootaert, 2007, R. 

Freitas-Silva, 2014 det (1♂ CNC). 

 

Crossopalpus Bigot, 1857 

Figs. 6, 12, 38, 55, 81, 82, 100, 137–140 

Crossopalpus Bigot, 1857:557, 563. Espécie-tipo: Platypalpus ambiguus Macquart, 1828 (monotipia) 
[=Crossopalpus flexuosus (Loew, 1840)—ref. Collin, 1961:42]. 

Drapetis, subgen. Crossopalpus Engel, 1939:108. Espécie-tipo: Platypalpus ambiguus Macquart, 1828. 
Drapetis, subgen. Eudrapetis Melander, 1918:187. Espécie-tipo: Drapetis spectabilis Melander, 1902 

(designação original). Sinônimo objetivo pela transferência da espécie-tipo—ref. Collin, 1961:42. 
Therinopsis Vimmer, 1939:64. Espécie-tipo: Therinopsis richardsi Vimmer, 1939 (monotipia) [=Crossopalpus 

humilis Frey, 1913]. 

Diagnose: Occipício côncavo, gena ampla, apenas um par de cerdas ocelares longas. 

Antenas inseridas acima do meio da cabeça, pedicelo com 1 cerda ventral longa, pós-pedicelo 

oval com estilo apical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais multisseriadas e 

indiferenciáveis das dorsocentrais, proepisterno com cerda voltada para cima na parte inferior, 

anepisterno sem cerdas ou microtríquias. Tíbia posterior com ou sem cerdas longas. Rs e 

secção proximal da R4+5 igualmente longos, célula br evidentemente mais curta que a bm, 

ápice da bm oblíquo, R4+5 e M subparalelas, A1 evanescente. Abdome com tergito 4 alongado, 

tergito 5 geralmente encurtado, cerdas esquamiformes  ausentes ou presentes nos tergitos 4 

e/ou 5, glândulas superficiais algumas vezes presentes. Apódemas ventral e ejaculatório 

presentes. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 separados lateralmente e não 

divididos, epiprocto ausente. 

Comentários: Crossopalpus compreende 83 espécies (Grootaert e Shamshev, 2014) e 

na região Paleártica ocupa diferentes biótopos, ocorrendo desde em amontoados de plantas ou 

liteiras, sob folhas mortas, tufos de gramas, fezes animais ou humanas, árvores ou arbustos, 

assim como bancos arenosos ou pantanosos de lagos e rios, sendo que algumas espécies são 

restritas a ambientes costeiros (Chvála, 1975b). Smith (1969) apontou que os Crossopalpus da 

Áfrida do Sul parecem assumir o nicho ecológico dos Chersodromia na região Paleártica, ou 
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seja, ambientes costeiros (ver abaixo em Chersodromia). As espécies paleárticas podem ser 

identificadas com base em Chvála (1975b), a identificação das espécies Afrotropicais pode ser 

feita utilizando Raffone (1994) e Grootaert e Shamshev (2013a) e as Afrotemperadas 

utilizando Smith (1969). O estudo de Melander (1918—como Drapetis subgênero 

Eudrapetis) é utilizado para identificar as espécies neárticas e neotropicais (especialmente 

América Central); a espécie citada por Smith (1962) como Crossopalpus é na verdade 

Drapetis. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Andina, Neártica, 

Neoguineana, Neotropical, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: C. aeneus (Walker, 1871), C. armata (Melander, 1918), C. 

depressifrons (Smith, 1969), C. flexuosus (Loew, 1840), C. quadrispina (Collart, 1934), C. 

spectabilis (Melander, 1902), C. subaenescens Collin, 1960. 

 

Drapetis Meigen, 1822 

Figs. 16, 58, 83, 98, 141, 142 

Drapetis Meigen, 1822:91. Espécie-tipo: Drapetis exilis Meigen, 1922 (monotipia). 
Caecula Gistel, 1848:ix. Espécie-tipo: Drapetis exilis Meigen, 1922 (nome desnecessário— Sinônimo objetivo). 
Arbicola Gistel, 1848:152. Espécie-tipo: Drapetis exilis Meigen, 1922 (nome desnecessário— Sinônimo 

objetivo). 

Diagnose: Occipício côncavo (convexo no grupo de espécies divergens), gena estreita, 

dois pares de cerdas ocelares subiguais (comprimentos diferentes no grupo de espécies 

divergens). Pedicelo com cerdas medioventrais gradualmente mais longas (uma cerda longa 

nas espécies dos grupos assimilis e naica), pós-pedicelo oval com estilo apical. Lóbulo pós-

pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais multisseriadas e indiferenciáveis das dorsocentrais, 

proepisterno com ou sem cerda voltada para cima na parte inferior, anepisterno com cerdas, 

sem microtríquias. Tíbia posterior sem cerdas longas. Rs mais longo que a secção proximal da 

R4+5, célula br evidentemente mais curta que a bm, ápice da bm oblíquo, R4+5 e M 

subparalelas ou amplamente divergentes, A1 evanescente. Abdome com tergito 4 alongado, 

tergito 5 geralmente encurtado, cerdas esquamiformes ausentes ou presentes nos tergitos 4 

e/ou 5, ausentes no tergito 3, glândulas superficiais presentes. Apódemas ventral e 

ejaculatório presentes (ejaculatório ausente no grupo D. (divergens)). Fêmeas com escleritos 

do segmento abdominal 8 separados lateralmente e não divididos, epiprocto fusionado ao 

hipoprocto ou ausente. 

Comentários: Com 84 espécies descritas (Yang et al., 2007; Grootaert e Shamshev, 

2012, 2013a, 2014), assim como ocorre em diversos outros gêneros, a fauna de Drapetis está 
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longe de ser bem compreendida, especialmente nos trópicos. Grootaert e Shamshev (2012) 

apontaram espécies de Drapetis abundantes em mangues de Cingapura e em restos de algas 

verdes em decomposição sobre a areia. Chvála (1975b) dividiu as espécies paleárticas em dois 

grupos de espécies, D. (assimilis) e D. (exilis), enquanto Rogers (1983) acrescentou os grupos 

naica e divergens para as espécies neotropicais e neárticas. Estes trabalhos, adicionados de 

Rogers (1989) para as espécies neotropicais do grupo D. (assimilis), Grootaert e Shamshev 

(2012) para a região Oriental, Grootaert e Shamshev (2014) para a região Afrotropical e 

Smith (1969) para a região Afrotemperada são utilizados na identificação das espécies. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Andina, Neártica, 

Neoguineana, Neotropical, Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: Grupo D. (assimilis): D. assimilis (Fallén, 1815), D. discalis 

Melander, 1918, D. infumata Melander, 1918 e D. simulans Collin, 1961; Grupo D. 

(divergens): D. atrinervalis Rogers, 1983 e D. divergens Loew, 1872; Grupo D. (exilis): D. 

dividua Melander, 1902 e D. exilis Meigen, 1822; e Grupo D. (naica): D. naica Melander, 

1918 e D. perplexa Smith, 1962. 

 

Sinodrapetis Yang, Gaimari e Grootaert, 2004 
Sinodrapetis Yang, Gaimari e Grootaert, 2004:488. Espécie-tipo: Sinodrapetis basiflava Yang, Gaimari e 

Grootaert, 2004 (designação original). 

Diagnose (retirada da descrição original): Occipício côncavo, gena estreita, dois 

pares de cerdas ocelares subiguais. Pedicelo com cerdas igualmente longas, pós-pedicelo oval 

com estilo apical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais multisseriadas e 

indiferenciáveis das dorsocentrais. Tíbia posterior com 2 cerdas ântero-ventrais apicais 

longas. Rs mais longo que a secção proximal da R4+5, célula br evidentemente mais curta que 

a bm, ápice da bm oblíquo, R4+5 e M subparalelas, A1 presente. Abdome com tergito 4 

alongado, tergito 5 encurtado, cerdas esquamiformes ausentes. Apódemas ejaculatório 

ausente. Fêmeas desconhecidas. 

Comentários: Sinodrapetis parece pertencer ao clado que une Heliopeza gen. nov., 

Crossopalpus e Drapetis por ter as séries acrosticais multisseriadas e indiferenciadas das 

dorsocentrais, porém os autores não comentam sobre a presença ou ausência de cerdas no 

proepisterno. O gênero parece não relacionado a Heliopeza gen. nov., pois o occipício é 

convexo (Grootaert e Shamshev, 2012), os dois pares de cerdas ocelares são subiguais, e a 

ilustração mostra o pós-pedicelo oval (Yang et al., 2004—Fig. 1), apesar dos autores 

descreverem-no como cônico; o Abdome não possui cerdas esquamiformes, e o surstilo 
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direito é fusionado à lamela epandrial direita. A ausência da cerda ventral longa do pedicelo e 

da gena desenvolvida posiciona o gênero como irmão ou dentro de Drapetis, porém os autores 

não comentam sobre a presença ou ausência de cerdas no anepisterno; o apódema ejaculatório 

aparentemente ausente posiciona as espécies próximas ao grupo D. (divergens), embora não 

tenha sido comentada a forma do falo. 

Apesar da validade de Sinodrapetis ser controversa, não foi possível o empréstimo de 

quaisquer exemplares para uma análise detalhada. Assim, o comentário abaixo é derivado da 

descrição e ilustração originais. 

Yang, Gaimari e Grootaert (2004) apontaram como autapomorfias para Sinodrapetis a 

presença de dois pares de cerdas ocelares longas, tarsômero posterior basal alongado e 

engrossado, veia anal presente e cerdas abdominais espatuliformes ausentes. Cerdas ocelares 

subiguais são frequentes em Drapetis, principalmente nos grupos divergens, exilis e naica, e 

embora incomuns, há espécies em Elaphropeza que apresentam tal característica (e.g. 

Elaphropeza pulchra Grootaert & Shamshev, 2012 na região Oriental e Elaphropeza atrata 

Freitas-Silva & Ale-Rocha, 2009 na Neotropical), e E. atrata também possui o tarsômero 

posterior basal entumecido, apesar de não ser tão longo quanto os demais tarsômeros unidos. 

Na maioria das espécies de Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Crossopalpus e Drapetis a 

veia anal é evidenciada por uma dobra na região anal da asa (e.g. Elaphropeza secunda 

Shamshev & Grootaert, 2007). Em Drapetis, a tíbia posterior é sempre desprovida de cerdas 

anterodorsais longas, característica presente tanto em Elaphropeza quanto em Heliopeza gen. 

nov. A estrutura da terminália masculina também é consistente com a morfologia da 

terminália tanto de Drapetis quanto Elaphropeza. Por sua vez, a ausência das cerdas 

abdominais espatuliformes é de fato incomum em ambos os gêneros, mas hipotetiza-se que tal 

caráter sozinho não suportaria um gênero distinto dos demais. 

Distribuição geográfica: região Oriental. 

Espécies examinadas: Não foram examinados exemplares de Sinodrapetis. 

 

Dusmetina Gil Collado, 1930 
Dusmetina Gil Collado, 1930:141. Espécie-tipo: Dusmetina ibérica Gil Collado, 1930 (monotipia). 

Diagnose (retirada da descrição original): Occipício côncavo, antena no meio da 

cabeça, fronte estreita com pubescência, gena estreita. Pedicelo com 1 cerdas ventral longa, 

pós-pedicelo oval com estilo subapical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, suturas pleurais 

fracas. Tíbia posterior sem cerdas longas. Asas encurtadas, aproximadamente metade do 

comprimento do Abdome. 
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Comentários: As características citadas na descrição original posicionam Dusmetina 

iberica como uma espécie de Drapetis do grupo D. (assimilis) devido à presença da cerda 

ventral no pedicelo, embora o autor não tenha comentado a presença ou ausência de cerdas no 

anepisterno ou de cerdas esquamiformes abdominais. As demais modificações são 

relacionadas à braquipteria. 

O gênero foi originalmente diferenciado de Drapetis pelo tórax sem cerdas curtas, asas 

mais curtas que o Abdome, veia Costal espinhosa, e células R e M unidas (br e bm). Apesar 

da descrição original de Gil Collado (1930) não ser conclusiva, as características citadas pelo 

autor para diferenciar a espécie dos Drapetis parecem ser, assim como nos casos de Ariasella 

e Pieltainia, relacionadas à braquipteria, com consequente redução do tórax e das asas. 

Esforços foram feitos para localizar o exemplar tipo ou quaisquer exemplares 

identificados como Dusmetina, porém tanto os curadores do Museo Nacional de Ciencias 

Naturales em Madrid, onde supostamente o holótipo e um parátipo foram depositados, quanto 

da coleção entomológica da Universidad Complutense de Madrid, para onde, segundo os 

curadores da primeira coleção, os exemplares teriam sido transferidos ao longo dos anos, 

negaram a posse dos tipos. Aparentemente o tipo está perdido. 

Distribuição geográfica: região Paleártica. 

Espécies examinadas: Não foram examinados exemplares de Dusmetina. 

 

Chersodromia Walker, 1849 

Figs. 7, 13, 22, 28, 30, 84, 85, 102, 143–145, 164 

Chersodromia Walker, 1849b:1157; Grootaert e Shamshev, 2012:22. Espécie-tipo: Tachypeza brevipennis 
Zetterstedt, 1838 (designação subsequente por Rondani, 1856:147) [=Chersodromia arenaria (Haliday, 
1833)]; Walker, 1851:137 (diagnose). 

Coloboneura Melander, 1902:229. Espécie-tipo: Coloboneura inusitata Melander, 1902 (monotipia) 
[=Chersodromia hirta-group]—ref. Collin, 1950:79. 

Halsanalotes Becker, 1902:41; Melander, 1928:298. Espécie-tipo: Halsanalotes amaurus Becker, 1902 
(monotipia)—ref. Collin, 1950:79. 

Thinodromia Melander, 1906:370; Melander, 1928:297. Espécie-tipo: Thinodromia inchoata Melander, 1906 
(monotipia)—ref. Collin, 1950:79. 

Diagnose: Occipício côncavo, gena, fronte e face amplas (face estreita no grupo C. 

(flavicaput)), dois pares de cerdas ocelares com comprimentos diferentes. Antenas inseridas 

próximo ao meio da cabeça, pedicelo com cerdas uniformes (1 cerda ventral longa no grupo 

C. (flavicaput)), pós-pedicelo oval com projeção apical, estilo dorsoapical (C. longicornis tem 

pós-pedicelo cônico, sem projeção apical e estilo apical). Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, 

cerdas acrosticais unisseriadas ou bisseriadas, proepisterno sem cerda voltada para cima na 

parte inferior, anepisterno coberto com microtríquias. Tíbia posterior com diversas cerdas 
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longas. Rs originado nos dois terços proximais da primeira secção Costal, célula br mais 

longa que a bm (mesmo comprimento ou bm levemente mais longa em algumas espécies do 

grupo C. (flavicaput)), ápice da bm oblíquo, A1 evanescente. Abdome com tergitos isoformes, 

glândulas ausentes. Apódemas ventral e ejaculatório presentes. Fêmeas com escleritos do 

segmento abdominal 8 separados lateralmente e não divididos, epiprocto livre do hipoprocto, 

fusionado ao cerco. 

Comentários: Chersodromia (exceto grupo C. (flavicaput)) é considerado bastante 

homogêneo, reconhecido principalmente pela gena desenvolvida e olhos separados na face. A 

maior parte das espécies é relacionada a ambientes costeiros e são encontrados correndo em 

grande número nas areias secas ou úmidas ou pedras próximas à água. Os adultos são 

altamente predadores, mesmo as espécies menores em cativeiro (Chvála, 1975b). Chvála 

(1970b), separou as espécies paleárticas em quatro grupos. Grootaert e Shamshev (2012) 

criaram o grupo C. (flavicaput) para agrupar diversas espécies amarelas, descritas em 

Chersodromia, mas que não se encaixam muito bem na definição do gênero (para uma 

discussão sobre a inclusão ou não das espécies do grupo C. (flavicaput) em Chersodromia, 

ver a discussão do Clado Chersodromia+ em 5.1.6), e Sinclair e Cumming (2013) separaram 

as espécies de Galápagos em grupos I e II, baseados na forma do pós-pedicelo e inserção do 

estilo antenal. Atualmente são incluídas 68 espécies no gênero (Yang et al., 2007; Grootaert e 

Shamshev, 2012, 2013b; Grootaert et al., 2012), mas ele tem sido trabalhado intensamente na 

região Oriental e a tendência é que muito mais espécies sejam descritas nos próximos anos. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotropical, Neártica, Neoguineana, Neotropical, 

Oriental e Paleártica. 

Espécies examinadas: Grupo C. (cursitans): C. arenaria (Haliday, 1933); Grupo C. 

(flavicaput): C. afrosylvatica Grootaert & Shamshev, 2013b; Grupo C. (hirta): C. hirta 

(Walker, 1835); Grupo C. (incana): C. incana Walker, 1851; Grupo C. (speculifera): C. 

beckeri Melander, 1928. Grupo I: C. longicornis (Curran, 1931); Grupo II: C. galapagensis 

Sinclair & Cumming, 2013; Espécie sem grupo definido: C. cana Melander, 1945. 

Espécies removidas de Chersodromia: C. zelandica Rogers, 1982—transferida para 

Austrodrapetis. 
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Micrempis Melander, 1928 

Figs. 86, 146, 147 

Micrempis Melander, 1928:298. Espécie-tipo: Micrempis nana Melander, 1928 (designação original). 

Diagnose: Occipício côncavo, olhos divergentes na fronte, inflados abaixo das 

antenas, gena estreita, dois pares de cerdas ocelares subiguais. Pedicelo frequentemente com 1 

cerdas ventral longa, pós-pedicelo oval, projeção pós-pedicelar apical presente, estilo 

dorsoapical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas ou 

bisseriadas, proepisterno sem cerda voltada para cima na parte inferior, anepisterno com 

microtríquias. Tíbia posterior usualmente sem cerdas longas. Rs mais longo que a secção 

proximal da R4+5, célula br e bm subiguais no comprimento, ápice da bm oblíquo, R4+5 

curvada, divergente da M, secção apical da CuA1 curvada, A1 evanescente. Abdome com 

tergitos isomórficos, cerdas esquamiformes e glândulas ausentes. Apódemas ventral e 

ejaculatório presentes. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 separados 

lateralmente e não divididos, epiprocto fusionado ao cerco e separado do hipoprocto. 

Comentários: Micrempis abriga 26 espécies minúsculas, raramente encontradas nas 

coleções, a não ser que sejam empregados métodos de coleta em massa (e.g.armadilhas de 

interceptação de voo). Devido ao seu tamanho diminuto, onde o corpo mede 0,8–1,5 mm, 

muitas vezes os exemplares passam despercebidos (Chillcott e Teskey, 1983; Yang et al., 

2007). 

Por muitas vezes os Micrempis têm sido confundidos com Allodromia; Chillcott e 

Teskey (1983) apontaram, inclusive, que a designação das espécies entre os gêneros é 

algumas vezes confusa, e Cumming e Sinclair (2009) consideraram os dois gêneros 

sinônimos. No entanto, Allodromia pode ser separado de Micrempis por ter o occipício 

convexo, pedicelo com uma cerda ventral longa, cerdas acrosticais multisseriadas e glândulas 

vesiculares abdominais, além de modificações na terminália dos machos, como o falo longo e 

filiforme, visível mesmo sem dissecção, lamela epandrial direita fusionada ao apódema 

gonocoxal, surstilo esquerdo alongado e estreito, e a fêmea com escleritos do segmento 

abdominal 8 fusionados lateralmente. Adicionalmente, a terminália masculina de Micrempis é 

globosa, larga, enquanto em Allodromia é alongada e mais estreita. 

As espécies do gênero podem ser identificadas com as chaves de Melander (1928) e 

Chillcott e Teskey (1983). 

Distribuição geográfica: regiões Australotemperada, Neártica, Neoguineana, 

Neotropical e Oriental. 
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Espécies examinadas: M. bomboxynon Chillcott, 1983, M. curviradius (Smith, 1962), 

M. dominicencis Chillcott, 1983, M. mexicana Chillcott, 1983, M. nana Melander, 1928. 

 

Nanodromia Grootaert, 1994 

Figs. 54, 87, 148 

Nanodromia Grootaert, 1994:142; Grootaert e Shamshev, 2003:41; 2012:112. Espécie-tipo: Nanodromia 
elongata Grootaert, 1994 (designação original). 

Diagnose: Occipício convexo, olhos divergentes na fronte, inflados abaixo das 

antenas, gena estreita, dois pares de cerdas ocelares subiguais. Pedicelo com 1 cerdas ventral 

longa, pós-pedicelo oval, projeção pós-pedicelar apical presente, estilo dorsoapical. Lóbulo 

pós-pronotal indiferenciado (parcialmente fusionado ao mesonoto em algumas espécies da 

Tailândia), cerdas acrosticais multisseriadas (bisseriadas em N. narmkroi), proepisterno sem 

cerda voltada para cima na parte inferior, anepisterno com microtríquias e cerdas. Tíbia 

posterior sem cerdas longas. Rs originado no terço apical da primeira secção Costal, mais 

longo que a secção proximal da R4+5, célula br e bm subiguais no comprimento, ápice da bm 

oblíquo, R4+5 curvada, divergente da M, secção apical da CuA1 curvada, A1 evanescente ou 

ausente. Abdome com tergitos isomórficos, cerdas esquamiformes ausentes, glândulas 

ausentes ou presentes, tanto superficiais quanto vesiculares. Lamela epandrial esquerda 

fusionada ao apódema gonocoxal, apódemas ventral e ejaculatório presentes. Fêmeas com 

escleritos do segmento abdominal 8 fusionados lateralmente e não divididos, epiprocto 

fusionado ao cerco e separado do hipoprocto. 

Comentários: O gênero compreende apenas nove espécies descritas e é distinto dos 

demais gêneros relacionados principalmente pela Rs originada apicalmente na R1 (Grootaert e 

Shamshev, 2012). Além das espécies descritas, existem ao menos três espécies da Austrália 

aguardando descrição. As espécies descritas podem ser identificadas utilizando as chaves de 

Grootaert e Shamshev (2003, 2012), mas principalmente por comparação direta da ilustração 

da terminália com as ilustrações originais, o que configura a obrigatoriedade da dissecção das 

espécies para confirmar a identificação. 

Distribuição geográfica: regiões Australotemperada, Neoguineana e Oriental. 

Espécies examinadas: N. cryptica Grootaert, 1994; e N. narmkroi Grootaert & 

Shamshev (2003). 

Espécie não descrita incluída na análise: Nanodromia sp. 1 (Austrália). 
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Allodromia Smith, 1963 

Figs. 88, 95, 149–151 

Allodromia Smith, 1965:207. Espécie-tipo: Allodromia brunnea Smith, 1962 (designação original). 

Diagnose: Occipício convexo, olhos divergentes na fronte, inflados abaixo das 

antenas, gena estreita, dois pares de cerdas ocelares subiguais. Pedicelo com cerdas ventrais 

gradualmente mais longas, sem uma cerda distintamente mais longa, pós-pedicelo oval, 

projeção pós-pedicelar apical presente, estilo dorsoapical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, 

cerdas acrosticais multisseriadas, proepisterno sem cerda voltada para cima na parte inferior, 

anepisterno com microtríquias e sem cerdas. Tíbia posterior sem cerdas longas. Rs originado 

nos dois terços basais da primeira secção Costal, mais longo que a secção proximal da R4+5, 

célula br e bm subiguais no comprimento, ápice da bm oblíquo, R4+5 curvada, amplamente 

divergente da M, secção apical da CuA1 curvada, A1 evanescente. Abdome com tergitos 

isomórficos, cerdas esquamiformes ausentes, glândulas vesiculares presentes sob os tergitos 

basais, superficiais ausentes. Lamela epandrial esquerda fusionada ao apódema gonocoxal, 

apódemas ventral e ejaculatório presentes. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 

fusionados lateralmente ou separados, não divididos, epiprocto fusionado ao cerco e ao 

hipoprocto. 

Comentários: Allodromia foi por algum tempo confundida com Micrempis (ver 

discussão em Micrempis nesta seção) e agrupa seis espécies descritas e diversos exemplares 

australianos que são provavelmente congenéricos. A chave de identificação publicada em 

Chillcott e Teskey (1983) possibilita a identificação segura, embora as ilustrações da 

terminália do macho tenham sido feitas a partir de ângulos de visão diferentes, não 

padronizados, dificultando a comparação. 

Distribuição geográfica: região Neotropical. 

Espécies examinadas: A. brunnea Smith, 1962, A. longiseta Chillcott, 1983, A. 

testacea (Melander, 1928) e A. wirthi Chillcott, 1983. 
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Austrodrapetis Smith, 1964 

Figs. 40, 89–91, 96, 152–159 

Austrodrapetis Smith, 1964:247. Espécie-tipo: Austrodrapetis coxalis Smith, 1964 (monotipia). 
Pontodromia Grootaert, 1994:149. Espécie-tipo: Pontodromia nambis Grootaert, 1994 (designação original). 

Sinônimo novo. 
Ngaheremyia Plant & Didham, 2006:41. Espécie-tipo: Ngaheremyia fuscipennis Plant & Didham, 2006 

(designação original). Sinônimo novo. 
 

Diagnose: Occipício convexo, olhos divergentes na fronte, inflados ou não abaixo das 

antenas, gena estreita, dois pares de cerdas ocelares subiguais. Pedicelo com 1 cerda ventral 

longa, pós-pedicelo oval, projeção pós-pedicelar apical presente, estilo dorsoapical. Lóbulo 

pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas ou bisseriadas, proepisterno com 

cerda longa voltada para cima na parte inferior, anepisterno sem cerdas, com ou sem 

microtríquias. Tíbia posterior sem cerdas longas. Rs originado no terço apical da primeira 

secção Costal, tão longo ou mais longo que a secção proximal da R4+5, célula br encurtada, 

evidentemente mais curta que a bm, ápice da bm oblíquo a truncado, R4+5 e M subparalelas, 

secção apical da CuA1 curvada, A1 evanescente ou ausente. Abdome com tergitos 

isomórficos, cerdas esquamiformes ausentes, glândulas vesiculares e superficiais presentes ou 

ausentes sob os tergitos proximais. Apódema ventral presente, ejaculatório presente ou 

ausente. Fêmeas com escleritos segmento abdominal 8 separados lateralmente, o esternito 8 

pode ter o ápice dividido transversalmente, epiprocto livre ou fusionado ao cerco, fusionado 

lateralmente ao hipoprocto. 

Comentários: O clado que compõe o gênero corrobora Cumming (2006), e as 

principais características diagnósticas são a presença de uma cerda longa voltada para cima na 

parte inferior do proepisterno e a origem distal da Rs. Neste sentido mais amplo, a 

composição de Austrodrapetis compreende a espécie-tipo, A. coxalis, e a espécie transferida 

de Chersodromia, A. zelandica comb. nov.; de Ngaheremyia, A. fuscipennis (Plant & 

Didham, 2006) comb. nov., assim como as duas espécies descritas para Pontodromia, P. 

nambis comb. nov. e P. pantai comb. nov. Os três gêneros possuíam poucas espécies 

descritas, dificultando o estabelecimento de características únicas e inconfundíveis para sua 

identificação.  

Anteriormente a esta fusão, Pontodromia era distinto por 1 par de cerdas longas 

pressuturais no mesonoto e os olhos não inflados abaixo das antenas, Ngaheremyia distinto 

pela ausência de microtríquias no anepisterno, e Austrodrapetis distinto por principalmente 

possuir glândulas abdominais. As cerdas pressuturais no mesonoto estão presentes também 
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em Austrodromia e Ngaheremyia, e as glândulas abdominais parecem ter surgido diversas 

vezes no grupo e sua presença varia dentro dos gêneros, enquanto a protusão dos olhos é um 

caráter por vezes difícil de codificar. Por sua vez, a ausência de microtríquias no anepisterno é 

único entre os três gêneros; entretanto, espera-se que os estados propostos para a identificação 

deste novo conceito seja mais eficaz e facilite o reconhecimento e consequentemente o estudo 

do grupo. Adicionalmente, a forma dos cercos, surstilo esquerdo e esclerito subepandrial são 

características acessórias que corroboram o grupo. Espera-se também que a aparente 

plasticidade do gênero em um primeiro momento revele-se secundária quanto mais espécies 

forem adicionadas. 

Geograficamente, o gênero parece ser concentrado no Sudeste Asiático e redondezas. 

No primeiro momento, as espécies são identificadas por meio de comparação com as 

descrições originais e com as ilustrações das terminálias dos machos. 

Distribuição geográfica: regiões Neoguineana, Neozelândica e Oriental. 

Espécies examinadas: Austrodrapetis: A. coxalis Smith, 1964. 

Ngaheremyia: A. fuscipennis (Plant & Didham, 2006) comb. nov. 

Chersodromia: A. zelandica Rogers, 1982 comb. nov. 

Espécies não descritas, identificadas como Pontodromia: Austrodrapetis sp. 1 

(Austrália) e Austrodrapetis sp. 2 (Nova Caledônia). 

 

Baeodromia Cumming, 2006 

Figs. 41, 92, 97, 160 

Baeodromia Cumming, 2006:42. Espécie-tipo: Stilpon pleuritica Melander, 1928:302 (designação original). 

Diagnose: Occipício convexo, olhos divergentes na fronte, inflados abaixo das 

antenas, gena estreita, dois pares de cerdas ocelares com comprimentos diferentes. Pedicelo 

com 2 cerdas ventrais longas, pós-pedicelo oval, projeção pós-pedicelar apical presente, estilo 

dorsoapical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais unisseriadas ou 

bisseriadas, proepisterno sem cerda longa voltada para cima na parte inferior, anepisterno sem 

cerdas, com microtríquias. Tíbia posterior sem cerdas longas. Rs originado nos dois terços 

proximais da primeira secção Costal, tão longo ou mais longo que a secção proximal da R4+5, 

célula br encurtada, evidentemente mais curta que a bm, ápice da bm oblíquo, R4+5 e M 

levemente divergentes, secção apical da CuA1 curvada, A1 ausente. Abdome com tergitos 

isomórficos, cerdas esquamiformes ausentes, glândulas vesiculares presentes sob os tergitos 

proximais, glândulas superficiais ausentes. Apódemas ventral e ejaculatório presentes. 
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Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 fusionados lateralmente, o ápice do esternito 

8 dividido transversalmente, epiprocto fusionado ao cerco e lateralmente ao hipoprocto. 

Comentários: Baeodromia é conhecido atualmente por uma espécie neártica, B. 

pleuritica, e Cumming (2006) cita exemplares não descritos do México, Guatemala, Belize, 

Costa Rica, República Dominicana, Venezuela e Brasil. Adicionalmente, diversas espécies 

não descritas da Amazônia certamente pertencem a este gênero. Parecem ser bastante diversas 

nas florestas úmidas do norte brasileiro e América Central, porém não são muito comuns nas 

coleções devido ao tamanho bastante reduzido. 

As espécies de Baeodromia podem ser facilmente diferenciadas das espécies dos 

outros gêneros relacionados, ou seja, com células br e bm com comprimentos diferentes, 

devido aos seguintes caracteres: diferem de Austrodrapetis devido à ausência da cerda no 

proepisterno e Rs originada nos dois terços basais da primeira secção apical, e de Stilpon 

devido aos olhos divergentes na fronte. O estado da célula br alargada na base e mais estreita 

no ápice, apontado por Cumming (2006) entre os distintivos do gênero, é de difícil 

codificação e parece ser bastante variável, pelo menos nas espécies amazônicas. 

Distribuição geográfica: regiões Neártica e Neotropical. 

Espécies examinadas: Baeodromia pleuritica (Melander, 1928). 

Espécies não descritas incluídas na análise: Baeodromia sp. 1 (Amazônia). 

 

Stilpon Loew, 1859 

Figs. 8, 14, 63, 93, 94, 161, 162 

Agatachys Meigen,1830:343. Espécie-tipo: Tachydromia celeripes Meigen, 1830. Nomen nudum. Agatachys 
flavipes foi citado pelo autor como nome de manuscrito de Winthem na sinonímia específica sob 
Tachydromia celeripes Meigen, 1830 [=graminum (Fallén, 1815)—ref. Collin, 1961:55]. Suprimido 
pelo I.C.Z.N., 1997:200 (Opinião 1881). 

Drapetis, subgen. Stilpon Loew, 1859:35. Espécie-tipo: Tachydromia graminum Fallén, 1815 (designação 
subsequente por Loew, 1864a:5). 

Stilpon Loew, 1859:35: Loew, 1864a: 4. Espécie-tipo: Tachydromia graminum Fallén, 1815 (designação 
subsequente por Loew, 1864a: 5) 

Tetraneurella Dahl, 1909:362. Espécie-tipo: Tetraneurella beckeri Dahl, 1909 (monotipia) [= graminum (Fallén, 
1915)]. 

Pseudostilpon Séguy, 1950:83. Espécie-tipo: Tachydromia paludosa Perris, 1852 (designação original)—ref. 
Chvála e Kovalev, 1989:X; Cumming e Cooper, 1992:955. 

Stilpon, subgen. Pseudostilpon Chvála e Kovalev, 1989—ref. Cumming e Cooper, 1992:955. 

Diagnose: Occipício convexo, olhos paralelos na fronte, inflados abaixo das antenas, 

gena estreita, dois pares de cerdas ocelares com comprimentos diferentes ou semelhantes. 

Pedicelo com 2 cerdas ventrais longas, pós-pedicelo oval, projeção pós-pedicelar apical 

presente, estilo dorsoapical. Lóbulo pós-pronotal indiferenciado, cerdas acrosticais 

unisseriadas ou bisseriadas, proepisterno sem cerda longa voltada para cima na parte inferior, 
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anepisterno sem cerdas, com microtríquias. Tíbia posterior sem cerdas longas, porém pode 

conter alguns espinhos. Rs originado nos dois terços proximais da primeira secção Costal, tão 

longo ou mais longo que a secção proximal da R4+5, célula br encurtada, evidentemente mais 

curta que a bm, ápice da bm oblíquo, R4+5 e M levemente divergentes, secção apical da CuA1 

curvada, A1 ausente. Abdome com tergitos isomórficos, cerdas esquamiformes ausentes, 

glândulas vesiculares ausentes, glândulas superficiais presentes ou ausentes. Apódema ventral 

presente, ejaculatório ausente. Fêmeas com escleritos do segmento abdominal 8 separados 

lateralmente, o ápice do esternito 8 dividido transversalmente, epiprocto fusionado ao cerco e 

livre do hipoprocto. 

Comentários: Conhecido por 55 espécies (Yang et al., 2007; Cumming, 2006; 

Grootaert e Shamshev, 2013), é quase cosmopolita (existe um registro para a região 

Neotropical—Cumming, Freitas-Silva e Ale-Rocha, dados não publicados) e tem sido 

relacionada a localidades acima dos 500m de altitude no norte tailandês (Grootaert e 

Shamshev, 2012), sendo raro nas altitudes mais baixas. São reconhecidos quatro grupos de 

espécies: S. (graminum), S. (varipes), S. (divergens) (Cumming e Cooper, 1992) e S. 

(seeluang) (Shamshev e Grootaert, 2004). A chave e ilustrações de Cumming e Cooper (1992) 

fornecem identificação segura para as espécies neárticas, Chvála (1975b) para as paleárticas e 

Smith (1969) para as duas espécies sulafricanas. As duas espécies da África Central são 

identificadas por comparação com as descrições e ilustrações de Grootaert e Shamshev 

(2013), enquanto as chaves de Shamshev e Grootaert (2004) e Grootaert e Shamshev (2012—

somente para as espécies que ocorrem em baixa altitude) identificam as espécies orientais. 

Distribuição geográfica: regiões Afrotemperada, Afrotropical, Neártica, Oriental e 

Paleártica. 

Espécies examinadas: Grupo S. (graminum): S. campestris Cumming, 1992 e S. 

graminum (Fallén, 1815); Grupo S. (varipes): S. chillcotti Cumming, 1992 e S. curvipes 

Melander, 1928. 
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6. CONCLUSÕES 
Durante os quase 250 anos desde a descrição dos primeiros Tachydromiinae, os 

esforços em desvendar e entender sua enorme diversidade foram concentrados na descrição de 

gêneros e espécies, com base em semelhanças morfológicas e, às vezes, distância geográfica. 

Um estudo holístico com bases cladísticas urgia antes que a taxonomia pudesse ser 

continuada, em especial na região Neotropical, onde o conhecimento acerca do grupo é ainda 

incipiente quando comparada a diversidade de formas depositadas nas coleções. 

Foram reconhecidos no presente estudo 23 gêneros, sendo um em 

Symballophthalmini, seis em Tachydromiini e 16 em Drapetini. Destes, 20 foram 

reconhecidos como monofiléticos, enquanto para Platypalpus, Austrodromia e Chersodromia 

não foi possível corroborar monofiletismo. 

As relações entre Symballophthalmini, Tachydromiini e Drapetini corroboraram as 

relações apontadas na literatura, com Symballophthalmini como a tribo mais basal de 

Tachydromiini, combinando diversas características plesiomórficas em relação às outras 

tribos, mas bem caracterizada e suportada morfologicamente. Tachydromiini e Drapetini 

foram obtidas como irmãs e bem caracterizadas morfologicamente. Embora tenham sido 

recuperadas três sinapomorfias delimitando este grupo, o clado não obteve suporte nas árvores 

subótimas, refletidas no índice de decaimento, indicando grande instabilidade na relação. 

Em Tachydromiini foram reconhecidos seis gêneros, com o seguinte relacionamento: 

Platypalpus + Platypalpus arnaudi + (Afrotachyempis gen. nov. + (Dysaletria + (Tachypeza 

+ (Tachyempis + Tachydromia)))). Foi confirmado que a espécie afrotemperada de 

Tachyempis, de fato, não é congenérica às espécies neotropicais, e ela foi alocada em 

Afrotachyempis gen. nov. A posição cladística de Ariasella e Pieltainia, implicando no 

parafiletismo de Tachydromia caso considerados válidos, corroborou as expectativas em 

literatura, porém agora com forte argumentação sobre uma análise cladística com ampla 

amostragem e abordagem. A diferença no volume torácico, ligada diretamente à ausência ou 

redução das asas e apontada por alguns autores como a principal diferença entre os três 

gêneros, não mais sustenta a posição dos dois gêneros ibéricos como válidos. Dessa forma, foi 

proposta a sinonimização de Ariasella e Pieltainia sob o nome sênior Tachydromia, 

preservando a natureza monofilética do último, e considerando a redução das asas não como 

uma novidade filogenética, mas como uma adaptação pontual às condições ambientais. 

Embora Charadrodromia tenha sido recentemente sinonimizado em Platypalpus e 

incluído no grupo P. (hackmani), nossos resultados foram indecisos quanto a relação entre P. 
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arnaudi, anteriormente alocado em Charadrodromia, e os demais Platypalpus, não 

permitindo corroborar ou contradizer as decisões taxonômicas. Este resultado foi inesperado, 

uma vez que Platypalpus é um dos gêneros mais bem definidos morfologicamente. É 

provável que as características únicas do grupo P. (hackmani), aliado à carência de mais 

exemplares deste grupo, tenha impossibilitado conclusões mais robustas neste quesito. Dessa 

forma, apesar de ser o gênero cuja taxonomia é mais bem estudada, este resultado não deixa 

de acenar para a necessidade de maior compreensão na definição morfológica dos grupos de 

espécies e no relacionamento cladístico entre eles. 

Em Drapetini, foram obtidas as seguintes relações: Chaetodromia + (Austrodromia 

collini + Austrodromia indifferens + (Megagrapha + ((Atodrapetis + Isodrapetis) + (clado 

Elaphropeza+ + clado Chersodromia+)))). Foram delimitados três grupos de maneira 

puramente didática: 1) gêneros mais plesiomórficos, um grupo parafilético congregando os 

gêneros não incluídos nos outros dois grupos, nomeadamente Atodrapetis, Austrodromia, 

Chaetodromia, Isodrapetis e Megagrapha; 2) clado Elaphropeza+, congregando 

Elaphropeza, Heliopeza gen. nov., Crossopalpus e Drapetis; e 3 clado Chersodromia+, 

reunindo Allodromia, Austrodrapetis, Baeodromia, Chersodromia, Micrempis, Nanodromia e 

Stilpon. 

Dentro do clado Elaphropeza+ foram obtidas as seguintes relações: Elaphropeza + 

(Heliopeza gen. nov. + (Crossopalpus + Drapetis)). Foi confirmado que o grupo Elaphropeza 

(biuncinata) é mais próximo de Crossopalpus ou Drapetis que dos demais Elaphropeza, e por 

isso suas espécies foram transferidas para Heliopeza gen. nov. Já no clado Chersodromia+, 

foram obtidas as relações: Chersodromia longicornis + (Chersodromia arenaria + 

Chersodromia beckeri + Chersodromia cana + Chersodromia galapagensis + Chersodromia 

hirta + Chersodromia incana + (Chersodromia afrosylvatica + (Micrempis + ((Nanodromia + 

Alodromia) + (Austrodrapetis + (Baeodromia + Stilpon)))))). 

Foram identificados dois problemas ao verificar os resultados a respeito de 

Austrodromia. O gênero foi obtido polifilético em relação a Megagrapha, sendo necessária a 

transferência das espécies com lóbulo pós-pronotal indiferenciado do escuto para 

Megagrapha para sanar o polifiletismo e melhorar as definições genéricas de ambos os 

gêneros. Por outro lado, não foi possível corroborar o monofiletismo das espécies de 

Austrodromia sensu stricto, uma vez que as duas espécies incluídas na análise foram incluídas 

em uma politomia envolvendo um grupo monofilético composto por todos os outros Drapetini 

(exceto Chaetodromia). Este resultado indica a necessidade de revisão de Austrodromia, 

transferindo para Megagrapha as espécies com lóbulo pós-pronotal indiferenciado do escuto, 
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e avaliando a definição morfológica que melhor acomode as espécies de Austrodromia sensu 

stricto. 

Chersodromia foi outro gênero no qual não foi obtido monofilético. A grande 

variedade morfológica de Chersodromia, aliada a uma ambiguidade polarização e 

subpesagem dos caracteres diagnósticos do gênero, foram apontados como possíveis 

responsáveis por este resultado. Possivelmente o estudo mais aprofundado do grupo 

Chersodromia flavicaput, destoante dos demais Chersodromia, assim como uma análise 

cladística criteriosa, porém mais restrita, envolvendo talvez somente Drapetini, ou ainda 

focando no clado Chersodromia+, talvez possa sanar este problema ou esclarecer os motivos 

deste resultado. 

Austrodrapetis, Chersodromia zelandica Rogers, 1982, Ngaheremyia e Pontodromia 

formaram um grupo monofilético, irmão a Baeodromia + Stilpon. Ao avaliar seus possíveis 

caracteres diagnósticos de forma que eles pudessem ser distinguidos de forma não ambígua, 

concluiu-se que sua aglutinação em um único permitiria uma definição genérica muito mais 

confiável, ao invés de atribuir a cada gênero um grande conjunto de caracteres diagnósticos, 

dificultando seu reconhecimento e estreitando a definição genérica, consequentemente 

favorecendo que novas espécies semelhantes sejam atribuídas a novos gêneros, simplesmente 

devido à definições genéricas muito excludentes. Assim, foi proposto a nova combinação de 

Austrodromia zelandica (Rogers, 1982), e o estabelecimento de Ngaheremyia e Pontodromia 

como sinônimos juniores de Austrodrapetis com base na origem distal da veia Rs e presença 

da cerda longa voltada para cima na proepisterno.  

Foi aqui proposta uma chave de identificação com enfoque mundial, com a finalidade 

proporcionar uma visão ampla do grupo e auxiliar contra a proliferação de gêneros novos 

injustificados. Não foi o objetivo do trabalho, como um todo ou relacionado à chave de 

identificação, criar uma hierarquia inflexível; certamente a diversidade mundial é muito 

ampla para ser incluída em uma chave ou em um estudo baseado em quatro anos de trabalho. 

Também não foi objetivo do trabalho substituir as chaves regionais como ferramenta mais 

confiável, mesmo porque faunas regionais têm particularidades regionais que não caberiam 

em chaves mundiais. Contudo, um esboço de uma chave de identificação com enfoque 

mundial pode servir de parâmetro para o estabelecimento de semelhanças ou como uma fonte 

adicional de pesquisa para solucionar dúvidas quanto à alocação de uma espécie em um 

gênero. 

Por fim, esta conclusão não indica o fim de um trabalho, mas o início de uma longa 

discussão acerca dos resultados aqui expostos, de forma que as sinapomorfias e sinonímias 
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apontadas sejam testadas, corroboradas ou refutadas, novas classificações consistentes surjam, 

e, por conseguinte, o conhecimento sobre estas moscas predadoras seja amplificado e 

aprofundado. 
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APÊNDICE A — Matriz com os estados dos caracteres. Estados indeterminados são 

indicados por “?”, e estados inaplicáveis são indicados por “–”. 
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Trichinomyia flavipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenoproctus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicellaria nigra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oedalia zetterstedti 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symballophthalmus dissimilis 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Symballophthalmus masoni 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Symballophthalmus pictipes 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Afrotachyempis vitripennis 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dysaletria nigripennis 0 1 0 1 1 1 1 0 ? ? 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachypeza corticalis 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Tachypeza nubila 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Tachypeza fenestrata 0 1 0 1 1 1 0 0 ? 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Tachyempis nigra 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tachyempis sp. 1 (Mexico) 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tachyempis sp. 2 (EUA) 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tachyempis sp. 3 (Chile) 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tachydromia connexa 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachydromia styriaca 0 1 0 1 1 1 2 0 ? 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachydromia petrabilis 0 1 0 1 1 1 2 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachydromia arrogans 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachydromia aemula 0 1 0 1 1 1 2 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Tachydromia pieltaini 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 ? ?
Tachydromia semiaptera 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 ? ?
Tachydromia lusitanica 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 ? ?
Tachydromia iberica 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 ? ?
Platypalpus arnaudi 0 1 0 1 0 1 1 0 ? 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Platypalpus harpestylis 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus hyaenoides 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus juvenis 0 1 0 1 0 1 1 0 ? 2 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus laestadinorum 0 1 0 1 0 1 1 0 ? 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus lateralis 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus ciliaris 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus unguiculatus 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus longicornis 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Platypalpus luteus 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus nigritarsis 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus quadriseta 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus testaceus 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus univittatus 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus pallipes 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus pictipennis 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus quadrimaculata 0 1 0 1 0 1 ? 0 ? 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus albiseta 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Platypalpus flammifer 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Platypalpus coquilletti 0 1 0 1 0 1 1 0 ? 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus hastatus 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus annulatus 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus cursitans 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus agilis 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus minutus 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Platypalpus pallidiventris 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Chaetodromia masoni 1 1 0 1 1 2 0 0 ? ? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Austrodromia collini 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Austrodromia indifferens 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Megagrapha parfemoralis 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Megagrapha polychaeta 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Megagrapha exquisita 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megagrapha pubescens 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atodrapetis infrapratula 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isodrapetis sp. 2 (Chile) 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isodrapetis meridionalis 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isodrapetis sp. 1 (N Zelandia) 1 1 0 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isodrapetis nitidula 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Isodrapetis subpollinosa 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
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APÊNDICE A — Matriz com os estados dos caracteres (continuação). Estados 

indeterminados são indicados por “?”, e estados inaplicáveis são indicados por “–”. 
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Trichinomyia flavipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stenoproctus sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicellaria nigra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oedalia zetterstedti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ?
Symballophthalmus dissimilis 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symballophthalmus masoni 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symballophthalmus pictipes 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrotachyempis vitripennis 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dysaletria nigripennis 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachypeza corticalis 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Tachypeza nubila 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Tachypeza fenestrata 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Tachyempis nigra 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachyempis sp. 1 (Mexico) 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachyempis sp. 2 (EUA) 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachyempis sp. 3 (Chile) 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia connexa 0 2 0 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia styriaca 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 0
Tachydromia petrabilis 0 2 0 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia arrogans 0 2 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia aemula 0 2 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 0
Tachydromia pieltaini 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia semiaptera 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia lusitanica 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tachydromia iberica 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus arnaudi 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ?
Platypalpus harpestylis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus hyaenoides 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus juvenis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus laestadinorum 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus lateralis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus ciliaris 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus unguiculatus 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus longicornis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus luteus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus nigritarsis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus quadriseta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ? ? ? ? 0 0
Platypalpus testaceus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus univittatus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus pallipes 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus pictipennis 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus quadrimaculata 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ?
Platypalpus albiseta 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus flammifer 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus coquilletti 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus hastatus 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus annulatus 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus cursitans 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus agilis 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus minutus 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Platypalpus pallidiventris 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Chaetodromia masoni 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 ? 0 0 0 1 ? ?
Austrodromia collini 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Austrodromia indifferens 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Megagrapha parfemoralis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Megagrapha polychaeta 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Megagrapha exquisita 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Megagrapha pubescens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Atodrapetis infrapratula 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Isodrapetis sp. 2 (Chile) 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Isodrapetis meridionalis 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Isodrapetis sp. 1 (N Zelandia) 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Isodrapetis nitidula 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 ? ? ? 1 1
Isodrapetis subpollinosa 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1  
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APÊNDICE A — Matriz com os estados dos caracteres (continuação). Estados 

indeterminados são indicados por “?”, e estados inaplicáveis são indicados por “–”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

Elaphropeza mazaruni 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elaphropeza lutea 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elaphropeza neesoonensis 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elaphropeza ephippiata 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elaphropeza pulchra 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elaphropeza secunda 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Heliopeza crassicercus 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Heliopeza pluriacantha 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Heliopeza singaporensis 1 1 1 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Heliopeza biuncinata 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Heliopeza spiralis 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 1 1 2 ? 0 0 0 0 0 1 1 - 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus armata 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus depressifrons 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Crossopalpus flexuosus 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus aeneus 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus quadrispina 1 1 0 1 1 2 2 1 ? 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus spectabilis 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Crossopalpus subaenescens 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Drapetis exilis 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis dividua 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis divergens 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis atrinervalis 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 ? 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis assimilis 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis discalis 1 1 0 1 1 1 0 1 ? 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis infumata 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis simulans 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis naica 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 - 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Drapetis perplexa 1 1 0 1 1 1 ? 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 - 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia longicornis 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia arenaria 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia beckeri 1 1 0 1 0 2 0 1 ? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia cana 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia galapagensis 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia hirta 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia incana 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chersodromia afrosylvatica 1 1 0 1 1 1 0 1 ? ? ? 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Micrempis bomboxynon 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Micrempis curviradius 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Micrempis dominicencis 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Micrempis mexicana 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Micrempis nana 1 1 1 1 1 1 0 1 ? 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nanodromia cryptica 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 ? ? 0 1 0 0 0 0 0 0
Nanodromia sp. 1 (Australia) 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nanodromyia narmkroi 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Allodromia testacea 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Allodromia wirthi 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Allodromia brunnea 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Allodromia longiseta 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Austrodrapetis zelandica 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Austrodrapetis coxalis 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Austrodrapetis fuscipennis 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Austrodrapetis sp. 1 (Australia) 1 1 0 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Austrodrapetis sp. 2 (N Caled) 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Baeodromia pleuritica 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Baeodromia sp. 1 (Amazonia) 1 1 1 1 1 1 ? 0 ? 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stilpon graminum 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Stilpon campestris 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Stilpon chillcotti 1 1 1 1 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Stilpon curvipes 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  
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APÊNDICE A — Matriz com os estados dos caracteres (continuação). Estados 

indeterminados são indicados por “?”, e estados inaplicáveis são indicados por “–”. 
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Elaphropeza mazaruni 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Elaphropeza lutea 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Elaphropeza neesoonensis 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Elaphropeza ephippiata 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Elaphropeza pulchra 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ? 0 1
Elaphropeza secunda 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Heliopeza crassicercus 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Heliopeza pluriacantha 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Heliopeza singaporensis 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 - 0 1
Heliopeza biuncinata 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 - 0 1
Heliopeza spiralis 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Crossopalpus armata 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Crossopalpus depressifrons 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 ? 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ?
Crossopalpus flexuosus 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Crossopalpus aeneus 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Crossopalpus quadrispina 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ?
Crossopalpus spectabilis 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Crossopalpus subaenescens 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Drapetis exilis 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis dividua 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Drapetis divergens 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis atrinervalis 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ? 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Drapetis assimilis 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis discalis 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Drapetis infumata 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis simulans 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis naica 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Drapetis perplexa 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Chersodromia longicornis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia arenaria 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia beckeri 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia cana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia galapagensis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia hirta 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia incana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Chersodromia afrosylvatica 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Micrempis bomboxynon 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Micrempis curviradius 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Micrempis dominicencis 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ?
Micrempis mexicana 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Micrempis nana 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Nanodromia cryptica 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Nanodromia sp. 1 (Australia) 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 ? 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Nanodromyia narmkroi 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Allodromia testacea 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Allodromia wirthi 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Allodromia brunnea 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Allodromia longiseta 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Austrodrapetis zelandica 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Austrodrapetis coxalis 1 1 - - - 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Austrodrapetis fuscipennis 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Austrodrapetis sp. 1 (Australia) 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Austrodrapetis sp. 2 (N Caled) 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Baeodromia pleuritica 0 0 - - - 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Baeodromia sp. 1 (Amazonia) 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ?
Stilpon graminum 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Stilpon campestris 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Stilpon chillcotti 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Stilpon curvipes 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1  
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APÊNDICE B — Táxons utilizados na análise cladística 

Taxon Localidade de coleta Coleção 

HYBOTIDAE   

TRICHININAE   

Trichinomyia flavipes (Meigen, 1830) Áustria: Igls, Tirol CNC 

HYBOTINAE   

Stenoproctus sp. África do Sul: Natal, Estcourt CNC 

Bicellaria nigra (Meigen, 1824) França: Paris CNC 

OEDALEINAE   

Oedalea zetterstedt Collin, 1926 República Tcheca: Morávia INPA 

TACHYDROMIINAE   

Symballophthalmini Sinclair & Cumming, 2006   

Symballophthalmus Becker, 1889   

S. dissimilis (Fallén, 1815) Áustria: Salzburg, Aigen INPA 

 Eslovênia: Styria, Tüffer INPA 

 Alemanha: Truppenübungsplatz Senna, Haustenbeck CNC 

S. masoni Chillcott, 1958 E.U.A.: Maine, Mt. Desert Island, CNC 

S. pictipes (Becker, 1889) 
República Tcheca: Sumperk, Vidnava 

Escócia: Inverness-shire, Kinrara 

OUMNH 

OUMNH 

TACHYDROMIINI   

Afrotachyempis gen. nov.   

A. vitripennis (Bezzi, 1908) comb. nov. África do Sul: Cabo, Witsands Dunes NMSA 

Dylaletria Loew, 1864   

D. nigripennis Chvála, 1975a Eslováquia: Chimec CNC 

Tachypeza Meigen, 1830   

T. corticalis (Melander, 1902) Canadá: British Columbia, Squamish CNC 

T. fenestrata (Say, 1823) Canadá: Ontário, At. Lawrence Is. Nat. Park CNC 

T. nubila (Meigen, 1804) 
Dinamarca: Langeland 

Eslováquia: Níské Tatry, Praeivá 

SMN 

CNC 

Tachyempis Melander, 1928   

T. nigra Melaner, 1928 Costa Rica: La Suiza de Turrialba, Pablo Shild CNC 

 Brasil: Paraná, Ponta Grossa DZUP 

Tachyempis sp. 1 México: Jalisco, Puerto Vallarta CNC 

Tachyempis sp. 2 E.U.A.: Arizona, Sierra Vista Ramsey CNC 

Tachyempis sp. 3 Chile: Puyehue, Antillanca CNC 

Tachydromia Meigen, 1803   

T. connexa Meigen, 1822 Austria: Styria, Mürzufer; Admont Umg INPA 

 Dinamarca: Gulck sbg SMN 

 Dinamarca: Okp. z. Mockbw Sepez OUMNH 

T. styriaca (Strobl, 1893) Áustria: Tirol, Obergurgl CNC 

T. petrabilis Smith, 1969 África do Sul: Natal, Royal Natal National Park NMSA 

T. arrogans (Linneaeus, 1761) 
Áustria: [Styria] Admont Umg; Frauenstein; 

Weizklamm 
INPA 

T. aemula (Loew, 1864a) Eslováquia: Níské Tatry, Korytnica-Barborina CNC 

 Macho sem data MNB 

T. pieltaini (Gil Collado, 1936) comb. nov. Espanha: Asturias, Cangas de Onis RA 

T. semiaptera (Gil Collado, 1923) comb. nov. Espanha: Jaén, Cazorla Nat. Park CNC 

T. lusitanica (Grootaert, Shamshev & Andrade, 2009) comb. nov Portugal: Braga, Gilmonde RA 

T. iberica (Arias, 1919) comb. nov. Espanha: [Castela e León] Segovia, El Espinar RA 
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APÊNDICE B — Táxons utilizados na análise cladística (continuação) 
Taxon Localidade de coleta Coleção 

Platypalpus Macquart   

P. arnaudi (Melander, 1960) E.U.A.: California, vic. Portola Corte de Madera CNC 

P. harpestylis Chillcott, 1962 Canadá: Northwest Territories, Muskox Lake CNC 

 Canadá: Aklavik CNC 

P. hyaenoides Melander, 1928 Canadá: British Columbia, Robson AMNH 

P. juvenis Melander, 1928 British Columbia, Mt. Revelstoke National Park CNC 

P. laestadinorum (Frey, 1813) Suécia: Nb, Kiruna, Tjuonjatjåkko MZLU 

 Suécia: Lule Lappmark, Ritak MZLU 

 Suécia: Torne Lappmark, Köngämä alv Lammaskoski MZLU 

P. lateralis Loew, 1864b E.U.A.: Alaska, King Salmon, Naknek River CNC 

P. ciliaris (Fallén, 1816) Bélgica: Robertville INPA 

 República Tcheca: Vysoké Tatry-Hrebienok INPA 

P. unguiculatus (Zetterstedt, 1838) Finlândia: Enontekis SMN 

 Finlândia: Ks., Salla, Krogerus SMN 

 Suécia: Ly.1pm. Tärnasjön tjärn MZLU 

 Suécia: Gotland, Abisko rik-björksk MZLU 

 Suécia: Oltokjaure, Västerbotten MZLU 

P. longicornis (Meigen, 1922) República Tcheca: Mirosovice, Kunice INPA 

 Bélgica: Werbomont INPA 

P. luteus (Meigen, 1804) Bélgica: Ethe-Buzenol, Beaufays, Gembloux INPA 

P. nigritarsis (Fallén, 1816) Bélgica: Oostduinkerke Hannecartbos INPA 

 República Tcheca: Struharov, Kunice-Vrchy INPA 

P. quadriseta (Collin, 1933) Chile: Chiloé, Chepu INPA 

 Chile: Chiloé, Chepu NHM 

P. testaceus Philippi, 1865 Chile: Curicó, Isla Chiloé INPA 

P. univittatus Loew, 1858 África do Sul: Cape Province, Hout Bay MZLU 

P. pallipes (Fallén, 1815) Bélgica: Logne, Vieuxville INPA 

 República Tcheca, Praha-ruzyne INPA 

P. pictipennis (Bezzi, 1909) Brasil: Paraná, Ponta Grossa, Pq. Est. Vila Velha DZUP 

 Brasil: Paraná, Guarapuava, Estação Água Santa Clara DZUP 

P. quadrimaculatus (Smith, 1962) Brasil: Santa Catarina DZUP 

P. albiseta (Panzer, 1806) Dinamarca: Lohals SMN 

 Dinamarca: Odense SMN 

 Dinamarca: Schelde SMN 

 Dinamarca: Lersoen SMN 

 Dinamarca: Orsup, Moger SMN 

 Dinamarca: Veflinge SMN 

P. flammifer Melander, 1924 Canadá: Ontario, Maynooth CNC 

 Canadá: Nova Scotia, Kentville CNC 

P. coquilletti Melander, 1924 Canadá: Nova Scotia, Kentville CNC 

P. hastatus Melander, 1902 Canadá: Alberta, Lethbridge CNC 

P. annulatus (Fallén, 1815) República Tcheca: Strachotin, Samorín INPA 

 Suíça: Visp, Baltschieder MHNG 

 Holanda: South Holland, Zeeland, Ouddorp MHNG 
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Taxon Localidade de coleta Coleção 

P. cursitans (Fabricius, 1775) Suécia: Öland, Vickleby alvar MZLU 

 Suécia: Småland, Växjö MZLU 

 Dinamarca: Lolland, Skejten SMN 

 Dinamarca: Fyn, Falsted Strand, SMN 

 Dinamarca: Sønderjylland, Stensbaek Plantage SMN 

 Dinamarca: Sønderjylland, Frederikshavn SMN 

 Dinamarca: Læsø, Nordmarken SMN 

P. agilis (Meigen, 1882) República Tcheca: Praga, Kunice INPA 

 Suíça: Genebra, Bernex-Signal MHNG 

P. minutus (Meigen, 1804) Bélgica: Melle INPA 

 República Tcheca: Trebotov, Praha-Ruzyne INPA 

P. pallidiventris (Meigen, 1822) Inglaterra: Yorkshire CNC 

 Inglaterra: Essex CNC 

 Inglaterra: Londres, Wimbledon CNC 

 República Tcheca: Bohemia, Praga-Ruzyne INPA 

Drapetini   

Chaetodromia Chillcott, 1983   

C. masoni Chillcott, 1983 México: Dgo. 24 mi W La Ciudad CNC 

Austrodromia Collin   

A. collini Smith, 1962 Brasil: Santa Catarina, Nova Teutônia CNC 

A. indifferens Collin, 1933 Argentina: Neuquén, Reserva Epu-Lauquen CNC 

 Chile: Cautin, Conguillio Nat. Park CNC 

Megagrapha Melander   

M. parfemoralis (Teskey, 1983) comb. nov. Equador: Carchi, Cerro Pelado CNC 

 Equador: Tulcan CNC 

M. polychaeta (Smith, 1962) comb. nov. Brasil: ES, Santa Teresa, Est. Biol. Santa Lúcia MZSP 

 Brasil: SC, São Bento do Sul, Cepa - Rugental MZSP 

 Brasil: SC, Nova Teutonia CNC 

M. exquisita (Malloch, 1923) E.U.A.: Maryland, Bethesda Montgomery Count NMNH 

 E.U.A.: Illinois, Macomb NMNH 

M. pubescens (Loew, 1862) Canadá: King Mount, Old Chelsea CNC 

Atodrapetis Plant   

A. infrapratula Plant, 1997 Nova Zelândia: Central Otago, Carrick Road NZAC 

 Nova Zelândia: Central Otago, Carrick Road NMW 

Isodrapetis Collin   

Isodrapetis sp. 2 Chile: Valdivia, Las Trancas CNC 

 Chile: Osorno, Puyehue, N.P. Antillanca CNC 

I. meridionalis Sinclair & Cumming, 2013 Chile: Region X, Antillanca road CNC 

 Chile: Chiloé Island, Lago Huinchyillo CNC 

Isodrapetis sp. 1 Nova Zelândia: Bush Hut NMW 

I. nitidula Collin, 1928 Nova Zelândia: Minginui, Whirinaki Forest NMW 

 Nova Zelândia: ND, Walpoua, Walkohatu Str CNC 

I. subpollinosa Collin, 1928 Nova Zelândia: WO, Tawarau NMW 

 Nova Zelândia: WD, Whatari Ric CNC 
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Taxon Localidade de coleta Coleção 

Elaphropeza Macquart   

E. mazaruni (Smith, 1963) Brasil: AM, Ipixuna INPA 

E. lutea (De Meijere, 1911) Vietnam: Tay Ninh Prov., Nui Ba Den MHNG 

 Tailândia: Chiang Rai Prov., Mae Sai Distr. MHNG 

 Tailândia: Chiang Rai Prov., Chiang Dao Distr. MHNG 

 Tailândia: Sunat Thanai Prov., Khao Sok Nat. Park MHNG 

 Tailândia: Phuket Prov., Siray Island MHNG 

E. neesoonensis Shamshev & Grootaert, 2007 Cingapura: Chek Jawa INPA 

E. ephippiata (Fallén, 1815) Dinamarca: Bogo SMN 

 Áustria: Kremsm[ünster], Czerny INPA 

 Áustria: Hammern INPA 

E. pulchra Grootaert & Shamshev, 2014 Congo: Yangambi INPA 

E. secunda (Smith, 1969) África do Sul: Natal, Gillitts, Pinetown District NMSA 

Heliopeza gen. nov.   

H. crassicercus (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov. Cingapura: Bt. Timah Nat. Res. CNC 

H. pluriacantha (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov Malásia: Pahang, Tanah Rata CNC 

H. singaporensis (Shamshev & Grootaert, 2007)comb. nov Cingapura: Sime Forest INPA 

 Cingapura: Bt., Timah Nat. Res. CNC 

H. biuncinata (Melander, 1928) comb. nov. Cingapura: Bt. Timan Nat. Res. CNC 

H. spiralis (Shamshev & Grootaert, 2007) comb. nov. Cingapura: Bt. Timah Nat. Res. CNC 

Crossopalpus Bigot   

C. armata (Melander, 1918) E.U.A: Washington, Oroville NMNH 

 E.U.A.: Colorado, south fork Rio Grande AMNH 

 E.U.A.: Iowa, 8 mi SE Britt AMNH 

 Canadá: Quebec, Outremont AMNH 

 Canadá: Saskatchewan: La Ronge AMNH 

 Canadá: British Columbia, Vancouver Island AMNH 

C. depressifrons (Smith, 1969) África do Sul: Southeast Cape, Strandfontein coast NMSA 

C. flexuosus (Loew, 1840) Suíca: Grisões, Valbella INPA 

C. aeneus (Walker, 1871) Malta: Buskett Gardens, MHNG 

 Suíça: Valais, Baltschieder MHNG 

C. quadrispina (Collart, 1934) Congo: Yangambi INPA 

C. spectabilis (Melander, 1902) E.U.A.: Long Island, Cold Spring Habour AMNH 

C. subaenescens Collin, 1960 Arábia Saudita: Dhahran AMNH 

 Paquistão: Sindi, Karachi AMNH 

Drapetis Meigen   

D. exilis Meigen, 1822 Dinamarca: Sjaelland Bagsvaerd, Skovaoen SMN 

 Áustria: Wien INPA 

 Áustria: Alte Sammlung INPA 

 Espanha, Madrid INPA 

 Hungria: Bükk-hegy-Bukki Nemzeti Park INPA 

D. dividua Melander, 1902 E.U.A.: Idaho, Moskow AMNH 

 E.U.A.: Virginia, Richmond AMNH 
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Taxon Localidade de coleta Coleção 

D. divergens Loew, 1872 México: Morelos, Cuautla AMNH 

 E.U.A.: Nebraska, Hitchcock Co., Culbertson AMNH 

 E.U.A.: New Mexico, Hidalgo Co., Rodeo AMNH 

 E.U.A.: Arkansas: Continental KUMNH 

 E.U.A.: Texas: 6 Min. Raymondville KUMNH 

 Trinidad: West Indies, Arima Valey AMNH 

D. atrinervalis Rogers, 1983 México: Sin., W El Palmito CNC 

D. assimilis (Fallén, 1815) Dinamarca: Nearmarkch SMNH 

D. discalis Melander, 1918 E.U.A.: California, Upper Saint Ana River NMNH 

D. infumata Melander, 1918 E.U.A.: Georgia, Clowdland Canyon State Park CNC 

 E.U.A.: Virginia, Blacksburg CNC 

 Canadá: British Columbia, Nelson NMNH 

 Canadá: Quebec, Old Chelsea CNC 

 Saskatchewan, Uranium City CNC 

 Canadá: Ontario, Maynooth; Ottawa CNC 

 Canadá: Manitoba, Ninette CNC 

D. simulans Collin, 1961 Dinamarca: Sjaelland, Brordrup, SMN 

 Dinamarca: Sjaelland, Bagsvaerd SNM 

 Dinamarca: Lolland, Sundby, Storskov, SNM 

D. naica Melander, 1918 Canadá: British Columbia, Mount Thornhill CNC 

 Canadá: British Columbia, Squamish CNC 

 E.U.A.: Califórnia, Morongo Valley CNC 

D. perplexa Smith, 1962 Brasil: SC, São Francisco do Sul, Vila da Glória MZSP 

 Brasil: PR, Morretes, Pq. Est. do Pau Oco MZSP 

 Brasil: SC, Nova Teutônia AMNH 

Chersodromia Becker   

C. longicornis (Curran, 1931) Panamá: Canal Zone, Punta Patilla AMNH 

C. arenaria (Haliday, 1833) Dinamarca, Orö SNM 

 Escócia: Nairnshire, Nairn OUMNH 

 Holótipo: Sem data MNB 

C. beckeri Melander, 1928 Dinamarca: Jyll., Agger SMN 

C. cana Melander, 1945 Canadá: BC, 10km S Sidney Island View Beach CNC 

C. galapagensis Sinclair & Cumming, 2013 Equador: Galápagos, Santa Cruz, CDRS, litoral zone CNC 

C. hirta (Walker, 1835) Dinamarca: Hillerod, Gribskov, Tisvilde SMN 

 Inglaterra: South Devon, Torcross OUMNH 

 Inglaterra: Beffow, Sum. N. OUMNH 

C. incana Walker, 1851 Dinamarca: Hillerod, Gribskov, Tisvilde SMN 

C. afrosylvatica Grootaert & Shamshev, 2013a Congo: Yanganbi RBINS 

Micrempis Melander   

M. bomboxynon Chillcott, 1983 Canadá: New Brunswick, Cormierville CNC 

M. curviradius (Smith, 1962) Brasil: SC, Nova Teutônia INPA 

M. dominicensis Chillcott, 1983 República Dominicana: Clarke Hall NMNH 

 México: Cuernavaca KUMNH 

M. mexicana Chillcott, 1983 México: Tepexpan KUMNH 

M. nana Melander, 1928 E.U.A.: Texas NMNH 
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Taxon Localidade de coleta Coleção 

Nanodromia Grootaert   

N. cryptica Grootaert, 1994 Papua Nova Guiné: Madang Prov., Condor Point CNC 

Nanodromia sp. 1 Austrália: Queensland, Tamborine Mountain NHM 

N. narmkroi Grootaert & Shamshev, 2003 Cingapura INPA 

Allodromia Smith   

A. testacea (Melander, 1928) E.U.A.: Virginia, Falls Church NMNH 

 E.U.A.: Carolina do Norte, Raileigh CNC 

A. wirthi Chillcott, 1983 Republica Dominicana: West Indies, Clarke Hall, NMNH 

 República Dominicana: PontCasse NMNH 

A. brunnea Smith, 1962 Brasil: SC, Nova Teutonia NHM 

 Brasil: PR, PR, Umuarama INPA 

A. longiseta Chillcott, 1983 Brasil: SC, Nova Teutonia CNC 

Austrodrapetis Smith   

A. zelandica (Rogers, 1982) Nova Zelândia: Oakura Bay NZAC 

 Nova Zelândia, CL, Little Barrier I. NZAC 

A. coxalis Smith, 1964 Ilhas Cook: Raratonga, Avarna, Totokoitu BPBM 

A. fuscipennis (Plant, 2006) Nova Zelândia: South Is., Kakapo Brook valley NMW 

 Nova Zelândia: Christchurch Governor's Bay NZAC 

Austrodrapetis sp. 1 Austrália, New South Walles, Macquarie Pass CNC 

Austrodrapetis sp. 2 Nova Caledônia: Province Sud, Plage de Poe CNC 

Baeodromia Cumming, 2006   

B. pleuritica Melander, 1928 Canadá: Quebec, Lac Phillipe CNC 

 Canadá: Nova Scotia, Cramberry Island, Lockeport CNC 

 Canadá: Ontario, Ottawa, Mer Bleue CNC 

 E.U.A., Maryland, Thurmont CNC 

Baeodromia sp. 1 Brasil: Pará, Novo Airão INPA 

Stilpon Loew   

S. graminum (Fallén, 1815) Dinamarca: Ryget, Kryger SMN 

 Dinamarca: WJ, Tipperne SMN 

 Dinamarca: Copenhagen, Lersoen, Damhusmosen SMN 

 Dinamarca: Copenhagen INPA 

 Suécia: Öland Halltorp MZLU 

 Suécia: Sk. Bökeberg MZLU 

 Inglaterra, Hants Hampshire, Greywell Fen OUMNH 

 Inglaterra: Sussex, Rogate OUMNH 

 Inglaterra: The Moors, Bishops Waltham OUMNH 

 Russia: Moscow-Lozinsk, Ostr. Park Veget CNC 

S. campestris Cumming, 1992 Canadá: Saskatchewan, Assiniboia CNC 

S. chillcotti Cumming, 1992 E.U.A.: Indiana, Tippecanoe County CNC 

 E.U.A.: Indiana, Tippecanoe County INPA 

 E.U.A.: Alabama, Conecuh County CNC 

S. curvipes Melander, 1928 Canadá: Ontario, Ottawa, Black Rapids CNC 
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