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Sinopse: 
 

 A Revisão taxonômica das 15 espécies do gênero Loneura Navás foi feita no 

presente trabalho. Duas sinonímias foram propostas. Foram descritas oito novas 

espécies. Uma chave dicotômica ilustrada para a separação das espécies deste 

grupo é fornecida. O monofiletismo das espécies de Loneura é confirmado. 

 

Palavras-chave: 1. Psocópteros 2. Taxonomia  3. Entomologia 4. Filogenia 
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RESUMO 
 

As espécies do gênero Loneura Navás, 1927 tem distribuição principalmente 

neotropical, ocorrendo do noroeste dos Estados Unidos ao sul da América do Sul, 

foram revisadas. Foi apresentada uma chave dicotômica ilustrada e hipótese de 

parentesco entre as espécies de Loneura. O gênero compreende 15 espécies e a 

revisão revelou 2 sinonímias: L. ocotensis sin nov de L. crenata e L. meridionalis sin 
nov de L. boliviana. Oito espécies novas foram registradas, L. sp. n. 1 para Brasil, 

Pará; L. sp. n. 2 e L. sp. n. 4 Brasil, Amazonas, Manaus; L. sp. n. 3 Brasil, Pará, 

Marabá; L. sp. n. 7 e L. sp. n. 8 Brasil, Paraná, Guarapuava; L. sp. n. 6 para o 

México, Chihuahua e L. sp. n. 5 para a Bolívia, La Paz. A chave dicotômica é 

apresentada junto com uma prancha ilustrada dos caracteres necessários a serem 

reconhecidos para a identificação dessas espécies. Esta chave não incluiu a espécie 

L. quinaria. O monofiletismo de Loneura é proposto com o cladograma gerado a 

partir de uma matriz de 24 terminais e 38 caracteres usando os programas NONA e 

Winclada. 
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ABSTRACT 
 

Species of Loneura Navás, 1927 have neotropical distribution and occur from 

northwest of the United States to the south of South America, were revised. An 

illustrate dichotomyc key and a relationship hypothesis among the species of 

Loneura was presented. The genera comprehends 15 species and the revision 

revealed 2 synonymies L. crenata sin nov of L. ocotensis and L. boliviana sin nov of 

L. meridionalis. Eight new species were registered, L. sp. n. 1 for Brazil, Pará; L. sp. 

n. 2 and L. sp. n. 4 Brazil, Amazonas, Manaus; L. sp. n. 3 Brazil, Pará, Marabá; L. sp. 

n. 7 and L. sp. n. 8 Brazil, Paraná, Guarapuava; L. sp. n. 6 for México, Chihuahua 

and L. sp. n. 5 for Bolivia, La Paz. A dichotomyc key is presented with an illustrate 

plate of the necessary characters to identify the species. This key does not include 

the specie L. quinaria. The monofphyletism of Loneura is proposed based on a 

cladogram generated by a 24 terminals and 38 characters matrix using NONA and 

Winlcada programs. 
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1. Introdução 
 

Os psocópteros são exopterigotos, neópteros, cosmopolitas, mais diversos 

nos trópicos e em áreas circuntropicais. Medem de 1 a 10 mm de comprimento e 

possuem corpo mole (Smithers, 1991). São caracterizados pela cabeça arredondada 

e móvel; aparelho bucal com mandíbulas desenvolvidas, clípeo largo e grande, 

maxila com lacínias livres, palpo maxilar com quatro segmentos, labro podendo 

apresentar suturas e sensilas distais; olhos compostos fortemente convexos e 

globosos; antenas geralmente longas, filiformes, com escapo e pedicelo curtos e 

setosas.  

O catálogo mundial e bibliografia dos Psocoptera registra para o mundo 4.408 

espécies agrupadas em 371 gêneros em 41 famílias e para o Brasil 371 espécies 

agrupadas em 85 gêneros e 29 famílias (Lienhard & Smithers, 2002). Até o final de 

2004 eram 5.547 espécies em 462 gêneros no mundo (Lienhard 2003, Lienhard in 

litt., informação pessoal).  

Atualmente no Brasil são registradas 384 espécies em 89 gêneros e 29 

famílias. Este número de espécies deve duplicar (Garcia Aldrete & Mockford no 

prelo.). Estudos recentes do material da Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) revelaram 51 espécies novas 

pertencentes a quatro gêneros (Loneura, Euplocania, Triplocania e Lachesilla) em 

duas famílias (Ptiloneuridae e Lachesillidae) (García-Aldrete, 2004a); com base 

nessa informação podemos inferir que o número de espécies não descritas é muito 

maior. 

A ordem Psocoptera está dividida em três subordens Trogiomorpha, 

Troctomorpha e Psocomorpha. A relação filogenética da ordem Psocoptera com 

otros grupos não é resolvida. Há hipóteses que indicam que ou os psocópteros são 

monofiléticos (Trogiomorpha e Psocomorpha) e grupo-irmão de Phithiraptera ou os 

psocópteros são parafiléticos e a família Liposcelididae (Troctomorpha) é grupo-

irmão de Phithiraptera (Anoplura) (Kazunori & Johnsosn, 2003). 

Para a subordem Psocomorpha são reconhecidas seis infraordens: 

Archipsocetae, Hemipsocetae, Psocetae, Homilopsocidea, Caeciliusetae e 

Epipsocetae (Yoshizawa, 2002). Esta última possui aproximadamente 275 espécies, 
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36 gêneros e cinco famílias Epipsocidae, Neurostigmatidae, Dolabellopscocidae, 

Cladiopsocidae e Ptiloneuridae (Casasola-González, 2006).  

O estudo filogenético da infraordem Epipsocetae foi feito e seu monofiletismo 

é sustentado por cinco caracteres apomórficos (Smithers, 1972). Esse monofiletismo 

também é confirmado por seis caracteres apomórficos onde a filogenia para suas 

famílias é proposta (Yoshizawa, 2002). As relações filogenéticas observadas no 

cladograma entre os gêneros de Epipsocetae revelam uma grande politomia 

integrada por todos os gêneros da família Epipsocidae. Nesse mesmo cladograma é 

observada uma tricotomia entre os gêneros Loneura e Willreevesia pertencentes à 

família Ptiloneuridae (Casasola-González, 2006). 

A família Ptiloneuridae Eertmoed, 1973 possui atualmente 57 espécies em 11 

gêneros e são eles: Ptiloneura Enderlein, 1900 (1 espécie), Euplocania Enderlein, 

1910 (8), Loneura Navás, 1927 (17), Ptiloneuropsis Roesler, 1940 (1), Triplocania 

Roesler, 1940 (24), Perucania New & Thornton, 1988 (1), Willreevesia García 

Aldrete, 2005 (1), Timnewia García Aldrete, 2006 (1), Loneuroides García Aldrete, 

2006 (1), Omilneura García Aldrete, 2006 (1) e Belicania García Aldrete, 2006 (1). 

Há uma hipótese monofilética de afinidades entre dois grupos de gêneros da 

família Ptiloneuridae, um formado por Perucania+Euplocania e Triplocania e outro 

formado por Loneura + Willreevesia + Ptiloneuropsis e Ptiloneura (García-Aldrete, 

2005). O gênero Loneura tem seu monofiletismo contestado por Casasola-González 

(2006), onde aparece em tricotomia com o gênero Willreevesia. Poucas espécies do 

gênero foram incluídas em análises mais amplas de afinidades entre outras famílias. 

As espécies do gênero alvo deste projeto, Loneura Navás, 1927 têm 

distribuição predominantemente neotropical ocorrendo do noroeste dos Estados 

Unidos ao sul da América do Sul. Os trabalhos com as espécies são essencialmente 

taxonômicos (Roesler, 1940; Williner, 1949; Mockford, 1957; New, 1980; New & 

Thornton, 1988). São herbívoros e detritívoros alimentando-se geralmente raspando 

a superfície do substrato. 

Contribuição importante para o grupo foi realizada nos últimos anos por 

García Aldrete (1995, 1997, 2003, 2004b, 2005) incluindo descrições de espécies e 

trabalhos sobre afinidades filogenéticas. 

O gênero precisa de uma revisão porque há espécies mal descritas e outras 

muito próximas que podem ser sinonimizadas. Há numerosas espécies a serem 
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descritas e porque os limites do gênero em relação aos outros gêneros que estão no 

mesmo clado da família Ptiloneuridae não estão definidos. 

 

2. Objetivos 
2.1 Geral 

 Realizar uma revisão taxonômica das espécies do gênero Loneura. 

 

 2.2 Específicos 

Propor uma hipótese de parentesco entre suas espécies 

Disponibilizar uma chave dicotômica ilustrada para essas espécies 

 

3. Materiais e Métodos 
 
 3.1 Taxonomia 

O material coletado foi obtido de coletas realizadas nas proximidades de 

Manaus, incluindo a Reserva Florestal Adolpho Ducke, Amazonas. 

Os tipos foram obtidos por empréstimo da Coleção de Invertebrados da 

Universidade Autônoma do México-UNAM onde está depositada grande parte dos 

tipos oriundos do Brasil, Bolívia, Costa Rica, Equador, Nicarágua, México, 

Venezuela e Belize. A outra parte dos tipos foi emprestada da Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, INPA; Museu 

Zoológico da Universidade de Hamburgo, MZUH; Museu Nacional de História 

Natural do Instituto Smithsonian, MNHN; e Museu de História Natural de Geneva, 

MHNG. Material não-tipo foi emprestado da Coleção Padre Jesus Santiago Moure 

da Universidade Federal do Paraná, UFPR.  A única espécie que não foi analisada 

neste estudo foi a espécie Loneura quinaria Navás, pois a literatura cita que sua 

espécie tipo está depositada no Museo de Ciências Naturales de Barcelona. Porém 

este museu não foi localizado e tão pouco o tipo. 

Os espécimes coletados e os sem “status” de tipo com peças muito 

esclerotinizadas foram levados ao ácido lático 85% a quente por cerca de 15 

minutos. Em seguida foram submetidos a uma série alcoólica, 80%, 90% e 100%, 

permanecendo em cada etapa por cinco minutos. Após a série alcoólica, as 

estruturas foram colocadas em Xilol por 5 minutos e colocadas entre lâmina e 
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lamínula com bálsamo do Canadá. As estruturas foram montadas em lâminas e 

assim segregadas: 1) a cabeça com uma das antenas fixadas à mesma; 2) o 

aparelho bucal com labro, palpos maxilares e lacínias destacados; 3) asas anteriores 

e posteriores; 4) o primeiro par de pernas; 5) segunda e terceira pernas; 6) genitália. 

O restante do corpo foi preservado em álcool. Para a genitália, se macho, o 

falossoma e hipândrio foram individualizados e, se fêmea, a placa subgenital e as 

gonapófises, assim como os seus respectivos paraproctos e epiprocto.  

A identificação foi feita com base na literatura apropriada e por comparação 

com os tipos disponíveis. Os espécimes foram medidos com lâmina micrometrada 

em microscópio com câmera clara e sua unidade de medida é dada em milímetros 

(mm), com exceção de ctt1, que é contagem, e PO, que é a razão entre duas 

medidas. As estruturas ou áreas com medições foram abreviadas como segue:  

AA: asa anterior 

AP: asa posterior 

F: fêmur posterior 

T: tíbia posterior  

t1,t2, t3: tarsômeros posteriores 1, 2, 3 

ctt1:  ctenideobótrios no tarsômero 1 

Mx4: palpo maxilar 4 

IO: distância intra-ocular 

D: distância ocular vertical 

d: distância ocular horizontal 

PO: razão da distância ocular horizontal pela vertical (d/D) 

Outras abreviações utilizadas nas descrições são: 

PSG: placa subgenital  

Ptsg: pterostigma 

A.P.: areola postica. 

V: Valva da gonapófise 
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3.2 Análise Filogenética 

 
As análises filogenéticas foram feitas usando-se 32 caracteres binários, onde 

seis caracteres, 3,6,8,12,13 e 33 eram multiestados, baseados em morfologia 

externa e interna de representantes de Loneura de ambos os sexos. Foram usados 

24 espécies e 38 caracteres para construir a matriz (fig. 60).  

O método filogenético para polarização dos caracteres utilizado foi o do grupo 

externo (Maddison et al., 1984), com auxílio dos programas Winclada 1.00.08 

(Nixon, 2002) para construir a matriz e NONA (Goloboff, 1999) para gerar o 

cladograma. Os gêneros Willreevesia e Ptiloneuropsis são os grupos externos 

representados respectivamente pelas espécies Willreevesia dominica García 

Aldrete, 2005 e Ptiloneuropsis immaculata Roesler, 1940. Esses grupos externos 

foram escolhidos pois formam uma linhagem monofilética próxima de Loneura 

(García-Aldrete, 2005; Casasola-González, 2006). 

Os caracteres e respectivos estados entre parênteses, onde o zero representa o 

estado plesiomórfico e 1, 2, 3 representam o apomórfico usados na matriz, são 

listados abaixo. 

 

1- Mancha entre os olhos: (0) ausente (fig. 1); (1) presente (fig. 2) 

2- Mancha no clípeo: (0) ausente (fig. 3); (1) presente (fig. 1) 

3- Mancha no clípeo quando presente: (0) completa (fig. 1); (1) incompleta (fig. 

2) 

4- Mancha na margem da asa anterior entre R4+5 até A.P.: (0) ausente (fig. 4); 

(1) presente (fig. 5) 

5- Mancha na margem da asa anterior entre R4+5 até A.P., quando presente: (0) 

continua (fig. 8); (1) arco (fig. 5) 

6- Veias M na asa anterior: (0) 5 ou menos (fig. 5); (1) 6 (fig. 7); (2) 7 (fig. 9) 

7- Veia M próxima da A.P.: (0) simples (fig. 7); (1) dividida (fig. 6) 

8- Veias M na asa posterior: (0) 3 (fig. 11); (1) 4 (fig. 12); (2) 5 (fig. 13); (3) 1 (fig. 

10) 

9- Forma do pterostigma: (0) arredondado (fig. 5); (1) triangular (fig. 9) 

10- Mancha no pterostigma: (0) ausente (fig. 7); (1) presente (fig. 5) 
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11- Mancha no pterostigma, quando presente: (0) bandas pigmentadas em cada 

extremo (fig. 5); (1) completa ou com área branca no meio (fig. 9) 

12- Forma da A.P.: (0) arredondada (fig. 7); (1) triangular (fig. 9); (2) sinuosa (fig. 

5) 

13- Margem posterior da placa subgenital: (0) reta (fig. 14); (1) arredondado (fig. 

15); (2) triangular (fig. 16) 

14- Forma do paraprocto fêmea: (0) arredondado (fig. 17); (1) triangular (fig. 18) 

15- Forma do paraprocto macho: (0) arredondado (fig. 19); (1) triangular (fig. 20) 

16- Forma do epiprocto fêmea: (0) arredondado (fig. 21); (1) triangular (fig. 22) 

17- Forma do epiprocto macho: (0) arredondado (fig. 24); (1) triangular (fig. 26); 

(2) trapezoidal (fig. 23) 

18- Três macrosetas no epiprocto macho: (0) ausentes (fig. 27); (1) presentes (fig. 

23) 

19- Posição das 3 macrosetas no epiprocto macho: (0) meio (fig. 24); (1) borda 

anterior (fig. 23) 

20- Disposição das 3 macrosetas no epiprocto macho: (0) em linha (fig. 23); (1) 

triangular (fig. 24) 

21- Projeções posteriores no esclerito central do hipândrio: (0) ausentes (fig. 28); 

(1) presentes (fig. 29) 

22- Projeções posteriores no esclerito central do hipândrio quando presente: (0) 

arredondado (fig. 30); (1) triangular (fig. 31) 

23- Nº de projeções posteriores no esclerito central do hipândrio: (0) 1(fig. 31); (1) 

2 (fig. 30) 

24- Escleritos associados projetados posteriormente no esclerito central do 

hipândrio: (0) ausente (fig. 30); (1) presente (fig. 31) 

25- Dois densos campos de macrosetas na borda posterior do esclerito central do 

hipândrio: (0) ausentes (fig. 30); (1) presentes (fig. 32) 

26- Lateral struts: (0) unidos (fig. 33); (1) separados (fig. 34) 

27- Lateral struts: (0) delgado e sem radula (fig. 36); (1) não delgado e com radula 

(fig. 35) 

28- Pares de escleritos fálicos: (0) 1 (fig. 34); (1) 2 (fig. 33) 

29- Forma do parâmero externo: (0) Longo e delgado (fig. 37); (1) Curto e robusto 

(fig. 35). 



 

 

7

 

30- Projeções do parâmero externo: (0) arredondados (fig. 33); (1) retos (fig. 34) 

31- Esclerito arredondado na porção posterior do parâmero externo: (0) ausente 

(fig. 36); (1) presente (fig. 33) 

32- Escamas na margem externa do parâmero externo: (0) ausentes (fig. 35); (1) 

presentes (fig. 36) 

33- Projeções do parâmero interno: (0) reta ou digitiforme (fig. 36); (1) foice (fig. 

33); (2) garra (fig. 37) 

34- Fileira de dentes na margem interna do parâmero interno: (0) ausente (fig. 

36); (1) presente (fig. 35) 

35-  Posição do parâmero interno em relação ao endófalo: (0) para dentro (fig. 

37); (1) para fora (fig. 34) 

36- Área membranosa no endófalo: (0) ausente (fig. 35); (1) presente (fig. 34) 

37- Mancha na extremidade de R2+3 e R4+5: (0) ausente (fig. 7); (1) presente 

(fig. 5) 

38- Mancha na extremidade de M na asa posterior: (0) ausente (fig. 7); (1) 

presente (fig. 5) 
 

Abaixo seguem as ilustrações dos caracteres citados acima utilizados na matriz. 
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Figuras. 1-16. Ilustração dos caracteres utilizados na matriz. Cabeça de L. jinotegaensis (1), L. maesi (2) e 
L. maracaensis (3); Asa anterior de Ptiloneuropsis immaculata (4), L. sp 2 (5), L. sp. 6 (6),  L. sp. 4 (7); L. 
sp. 1 (8), L. sp. 5 (9); Asa posterior de Willreevesia dominica (fig. 10), L. sp. 2 (fig. 11), L. sp. 3 (12), L. sp. 
6 (fig. 13); Placa subgenital de L. erwini (14), L. sp. 5 (15), L. sp.7 (16); 
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Figuras. 17-37. Paraprocto de L. mombachensis (17), L. maesi (18), L. sp. 7 (19), L. 
splendida (20); Epiprocto de L. boliviana (21), L. sp. 5 (22), L. maracaensis (23), L. sp. 2 
(24), L. amazonica (25), L. sp. 7 (26), L. mirandaensis (27); Hipândrio de Ptiloneuropsis 
immaculata (28), L. sp. 2 (29), L. splendida (30), L. sp. 3 (31), L. jinotegaensis (32); 
Falossoma de L. sp. 4 (33), L. raramuri (34), L. sp. 3 (35), L. maracaensis (36), L. sp. 8 (37). 
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4. Resultados e discussão 
 
4.1 Revisão Taxonômica 

Loneura Navás, 1927 

Loneura Navás, 1927:49 Espécie-tipo: Loneura crenata Navás. 

Ptiloneura (Loneura); Roesler, 1944:140; Smithers, 1967:34. 

Loneura; Mockford, 1993:112; García Aldrete, 1995:25; Smithers, 2002:127. 

 

Diagnose: Linha esclerotinizada labral incompleta, não tocando a margem 

posterior do labro; duas veias anais simples na asa anterior; M com quatro a seis 

veias, ocasionalmente sete; três a cinco veias M na asa posterior; falossoma com 

braço suporte (“lateral struts”) em forma de “V”; parâmeros internos com 1 ou 2 

escleritos fálicos ornamentados; parâmero externo com poros; hipândrio com 

esclerito central com uma ou duas projeções posteriores.  

 

Chave para as espécies de Loneura (exceto L. quinaria que não foi 

estudada).  

 

1a Asa posterior com 3 ramos M (fig. 38 a).......................................................2 

1b Asa posterior com 4 ou 5 ramos M (figs. 38 o, p).......................................12 

2a Asa anterior com 5 a 6 ramos M (figs. 38 c, d).............................................3 

2b Asa anterior com 4 ramos M (fig. 38 b)............................................L. leonila 

3a Asa anterior com 5 ramos M (fig. 38 c).........................................................4 

3b Asa anterior com 6 ramos M (fig. 38 d).......................................................11 

4a Asa anterior com mancha entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 e)..5 

4b Asa anterior sem mancha entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 d)..9 

5a Asa anterior com mancha contínua entre a veia R4+5 e a areola postica 

(fig. 38 e)..................................................................................................L. sp. 1 

5b Asa anterior com mancha contínua, mas em forma de arco em cada célula 

entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 f)..................................................6 

6a Areola postica semi-circular (fig. 38 x).................................................L.sp. 2 
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6b Areola postica triangular ou semi-circular, sinuosa (fig. 38 z)......................7 

7a Asa anterior com manchas transversais entre 1A e margem da asa (fig. 38 

h)......................................................................................................L .splendida 

7b Asa anterior sem manchas transversais entre 1A e a margem da asa (fig. 

38 h)...................... ............................................................................................8 

8a Esternito IX com esclerotinização anterior côncava (fig. 38 i)...........L. erwini 

8b Esternito IX sem esclerotinização anterior côncava (fig. 38 j)...L. amazonica 

9a Asa anterior sem pêlos nas veias (fig. 38 g)...............................................10 

9b Asa anterior com pêlos nas veias (fig. 38 f)..............................L. brasiliensis 

10a Falossoma com braços suporte separados (fig. 38 k).................L. raramuri 

10b Falossoma com braços suporte unidos (fig. 38 l).............................L. sp. 8 

11a Falossoma com esclerotinização arredondada no parâmero externo (fig. 

38 m)........................................................................................................L. sp. 4 

11b Falossoma sem esclerotinização arredondada no parâmero externo (fig. 

38 l)..........................................................................................................L. sp. 7 

12a Asa posterior com 4 ramos M (fig. 38 o)...................................................13 

12b Asa posterior com 5 ramos M (fig. 38 p)...................................................18 

13a Asa anterior com mancha entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 

f)....14 

13b Asa anterior sem mancha entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 

d)...17 

14a Asa anterior com mancha contínua entre a veia R4+5 e a areola postica 

(fig. 38 e)..........................................................................................................15 

14b Asa anterior com mancha contínua, mas em forma de arco em cada 

célula entre a veia R4+5 e a areola postica (fig. 38 f).....................................16 

15a Hipândrio com expansão na projeção posterior (fig. 38 n)...........L. crenata 

15b Hipândrio sem expansão na projeção posterior (fig. 38 

q)........................................................................................................L. mombachensis 

16a Placa subgenital com 4 setas na margem posterior (fig. 38 r)....L. lienhardi 
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16b Placa subgenital com mais de 4 setas na margem posterior (fig. 38 

s).................................................................................................L. jinotegaensis 

17a Pterostigma com mancha (fig. 38 g).................................................L. sp. 3 

17b Pterostigma sem mancha (fig. 38 d)................................................L.maesi 

18a Asa anterior com pêlos nas veias e na margem da asa (fig. 38 f)....L. sp. 5 

18b Asa anterior sem pêlos nas veias e na margem da asa (fig. 38 d)...........19 

19a Falossoma com membrana no endofalo (fig. 38 k)...................................20 

19b Falossoma sem membrana no endofalo (fig. 38 l)....................................21 

20a Parâmero externo com escamas (fig. 38 t)..........................L. maracaensis 

20b Parâmero externo sem escamas (fig. 38 l).......................................L. sp. 6 

21a Hipândrio com 1 projeção posterior central (fig. 38 u)........L. mirandaensis 

21b Hipândrio com 2 projeções posteriores centrais (fig. 38 v)........L. boliviana 
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Fig. 38a-z. (a) Asa posterior de L. sp. n. 2; (b) Asa anterior de L. leonilae, (c) L. sp. n. 2, (d) 

L. sp. n. 7, (e) L. sp. n. 6, (f) L. sp. n. 5, (g) L. sp. n. 3, (h) L. splendida; (i) Gonapófise e 

Esternito ix de L. erwini, (j) L. splendida; (k) Falossoma de L. raramuri, (l) L. sp. n. 2, (m) L. 

sp. n. 4; (n) Hipândrio de L. crenata; (o) Asa posterior de L. sp. n. 3, (p) L. sp. n. 6; (q) 

Hipândrio L. mombachensis; (r) Placa subgenital de L. lienhardi, (s) L. jinotegaensis; (t) 

Falossoma de L. maracaensis; (u) Hipândrio de L. sp. n. 3, (v) L. splendida; (x) Areola 

postica de L. sp. n. 3, (z) L. sp. n. 5. 
 

Segue abaixo as descrições e informações taxonômicas sobre as 15 espécies 

válidas atualmente. Em seguida a descrição detalhada de 8 espécies novas, das 

quais 6 são registradas para o Brasil, uma para o México e uma para a Bolívia. 

 

Loneura amazonica (New, 1980). 

(Figs. 39 a-j) 

Ptiloneura (Loneura) amazonica New, 1980:180 (Brasil). 

Loneura amazonica; Smithers, 2002:127 (catálogo). 

 

Diagnose. Fêmur com duas bandas marrom-escuras. Asa anterior hialina com 5 

veias médias sendo a M5 bifurcada; margem posterior com uma faixa subapical 

marrom desde a veia R4+5 até a Cu1a formando um arco em cada célula com a 

parte convexa voltada para a base (fig. 39 b). Asa posterior mais hialina. M com 3 

ramos (fig. 39 c). Fêmea. Placa subgenital arredondada posteriormente, setosa, com 

duas áreas laterais pigmentadas bem definidas (fig. 39 d). Esternito IX 

aproximadamente elíptico (fig. 39 e). Epiprocto com margem posterior triangular com 

uma área posterior espicular (fig. 39 f). Paraprocto de aspecto triangular (fig. 39 g). 

Medidas: AA: 3.33 mm, AP: 2.34 mm, F: 0.79 mm, T: 1.65 mm, t1: 0.62 mm, t2: 0.09 

mm, t3: 0.10 mm, Mx4: ausente, IO: 0.40 mm, D: 0.38 mm, d: 0.20 mm, ctt1: 22PO: 

0.52. Macho. Hipândrio com dois processos pontiagudos longos (fig. 39 h). 

Falossoma com dois braços suporte (lateral struts) em forma de “V” bem definidos, 

acuminados e fundidos na base ligados aos parâmeros externos. Parâmeros 

internos com dois escleritos fálicos, o externo maior com um complexo radular muito 

esclerotinizado e uma projeção distal digitiforme pequena (fig. 39 i). Epiprocto com 

margem posterior arredondada e uma área posterior espicular. Paraprocto triangular 

com setas na região lateral externa e cerca de 22 tricobótrias inseridos em rosetas 
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basais (fig. 39 j). Medidas: AA: 3.30, AP: 2.30, F: 0.78, T: 0.93, t1: 0.45, t2: 0.09, t3: 

0.10, Mx4: 0, IO: 0.40, D: 0.40, d: 0.25, ctt1: 15, PO: 0.62. 

 

Material examinado. BRASIL, AM, Manaus, Am-010, km-26, Reserva Ducke, 

Malaise, 14.iii.1978, J. Arias & N.D.Penny, Loneura amazonica ♂, New, T.R., 

holótipo ♂ (INPA). BRASIL, AM, Manaus, Am-010, Km-35, Sítio V. Tropical, Malaise, 

A[rea] aberta, 2-7.ix.1996, F.L.Oliveira, Loneura amazonica ♂, Castro, M.C.M. 

(INPA); Idem 12-30.viii.1996, F.L.Oliveira. Loneura amazonica New ♀, A. N. Garcia 

Aldrete [det.] (INPA).  
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Figuras. 39a-j. Loneura amazonica. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) 

Asa posterior. (d) Placa Subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Epiprocto♀. (g) 

Paraproctos♀. (h) Hipândrio. (i) Falossoma. (j) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos ♂. 
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Loneura boliviana Williner, 1949 

(Figs. 40 a-j) 

Loneura boliviana Williner, 1949:103 (Bolívia); Smithers, 2002:127. 

Ptiloneura (Loneura) boliviana; Smithers, 1967:34 (cat.). 

Loneura meridionalis García Aldrete, 2003:12 (Argentina) SIN. NOV. 
 

Diagnose. Asa anterior com 6 a 8 veias médias sendo a última bifurcada. Areola 

postica semi-circular; pterostigma longo e delgado (fig. 40 b). Asa posterior mais 

hialina. M com 4 ramos (fig. 40 c). Fêmea. Placa subgenital arredondada com uma 

pequena protuberância apical (fig. 40 d). Esternito IX com uma esclerotinização 

central forte em forma de “8” transversal (fig. 40 e). Epiprocto com margem posterior 

arredondada. Paraprocto triangular com cerca de 28 tricobótrias inseridas em 

rosetas basais (fig. 40 f). Medidas: AA: 6.03 mm, AP: 3.95 mm, F: 1.50 mm, 

T:ausente , t1: ausente, t2: ausente, t3: ausente, Mx4: 0.35 mm, IO: 0.70 mm, D: 

0.40 mm, d: 0.30 mm, ctt1: 0, PO: 0.75. Macho. Hipândrio esclerotinizado com dois 

processos posteriores longos (fig. 40 g). Falossoma com dois braços suporte em 

forma de “V” bem definidos, não fundidos na base e não ligados aos parâmeros 

externos. Parâmeros internos com o esclerito fálico externo maior e dobrado para 

fora do endofalo (fig. 40 h). Epiprocto com margem posterior subtrapeziforme. 

Paraprocto de aspecto triangular (fig. 40 i). Medidas: AA: 6.05 mm, AP: 3.90 mm, F: 

1.50 mm, T: 2.53 mm, t1: 1.08 mm, t2: 0.10 mm, t3: 0.14 mm Mx4: 0.34 mm, IO: 0.65 

mm, D: 0.44 mm, d: 0.28 mm, ctt1: 35, PO: 0.63 

 

Material examinado: ARGENTINA, El Rey National Park, 900m (24º15’S:60º 40’W), 

Río La Sala, S. & J. Peck, 5-15.xii.1987, Malaise, L. meridionalis 1♂, García Aldrete  

(MHNG). Idem, ♀, parátipo (MHNG). BOLÍVIA, Santa Cruz, 5.8 km al E[ste] de 

Samaipata, 24.iv.2005, En superficie de rocas a orillas de arroyo, A.N. García A. 

[det.], ♂, Loneura boliviana Williner. (UNAM). Idem, ♀ (UNAM).  

 

Observação: O holótipo de L. boliviana não foi examinado, pois estava depositado 

no Museo Entomológco del Colégio Máximo de San José, Argentina e este por um 

incêndio foi destruído. 
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Figuras. 40a-j. L. boliviana. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. 

(d) Placa Subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos ♀. 

(g) Hipândrio. (h) Falossoma.  (i) Epiprocto e Paraprocto ♂. (j) Lacínia. Escalas em mm. 

Fonte: García Aldrete, 2003. 
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Loneura brasiliensis Roesler, 1940 

Loneura brasiliensis Roesler, 1940:238 (Brasil); Smithers, 2002:127 

Ptiloneura (Loneura) brasiliensis; Smithers, 1967:34. 

 

Descrição original (traduzida): Asa anterior pilosa com 5 veias médias, com mancha 

no nó de Cu1b e no início de 1A e 2A; areola postica semi-circular; pterostigma largo 

com banda na porção proximal e distal bem definida. Asa posterior mais hialina com 

3 medianas.  

 

Material-tipo perdido, logo não foi revisado. 

 

Loneura crenata Navás, 1927 

(Figs. 41 a-g) 

Loneura crenata Navás, 1927: 49 (Costa Rica); Smithers, 2002. 

Ptiloneura (Loneura) crenata; Roesler, 1944: 140; New, 1976: 92. 

Loneura ocotensis García Aldrete, 1997: 186 (México). SIN. NOV. 
 

Diagnose. Asa anterior com 5 veias médias sendo a M5 bifurcada; margem posterior 

com uma faixa subapical contínua marrom desde a veia R4+5 até a Cu1b; mancha 

arredondada no nó de Cu2 e 1A; areola postica semi-circular sinuosa; pterostigma 

largo com banda na porção proximal e distal bem definida (fig. 41 b). Asa posterior 

mais hialina. M com 4 ramos (fig. 41 c). Macho. Hipândrio setoso; dois escleritos 

laterais largos e setosos; com uma projeção central curta e robusta cujo ápice possui 

duas prolongações em forma de dentes (fig. 41 d). Falossoma com dois braços 

suporte em forma de “V” não fundidos na base e ligados aos parâmeros externos, os 

quais possuem poros na porção posterior. Parâmeros internos com dois escleritos 

fálicos; o interno maior, robusto e esclerotinizado, dobrado para o centro do 

falossoma e o externo menor com projeção apical acuminada voltada para fora (fig. 

41 e). Epiprocto com margem posterior arredondada, 3 macrosetas centrais, 

microespinhos ao longo da borda posterior. Paraproctos arredondado com setas na 

margem lateral externa e cerca de 27 tricobótrias inseridas em roseta basal (fig. 41 

f). Medidas: AA:3.30 mm, AP: 2.22 mm, F:0.84 mm, T: 1.40 mm, t1: 1.07 mm, t2: 
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0.07 mm, t3: 0.10. mm Mx4: 0.40 mm, IO: 0.81 mm, D: 0.93 mm, d: 0.58 mm, 

ctt1:ausente, PO: 0.62.  

 

Fêmea desconhecida. 

 

Material examinado. COSTA RICA, San José, 14.iii.1911, Henry Schmidt Leg., 

Loneura crenata ♂, Parátipo (MZUH). MÉXICO, Chiapas, Biosphere Reserve “El 

Ocote”, 50 km NW Ocozocoautla, 790 m, 1.v.1993, UV trap, A.N. García Aldrete & E. 

Barrera, Loneura ocotensis ♂, [A.N. García Aldrete det.] (UNAM). 
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Figuras. 41a-g L. crenata. (a) Vista frontal da cabeça.  (b) Asa anterior.  (c) Asa posterior. 

(d) Hipândrio. (e) Falossoma. (f) Epiprocto e Paraprocto ♂. (g) Lacínia. Escalas em mm 

Fonte: García Aldrete, 1997 
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Loneura erwini (New & Thornton, 1988) 

(Figs. 42, a-f) 

Ptiloneura (Loneura) erwini New & Thornton, 1988: 226 (Peru). 

Loneura erwini; Smithers, 2002:128. 

 

Diagnose. Asa anterior hialina com 5 veias médias sendo a M5 bifurcada; margem 

posterior com uma faixa subapical marrom desde a veia R4+5 até a Cu1a; 

pterostigma largo com mancha marrom bem definida nas porções proximal e distal 

(fig. 42, b). Asa posterior mais hialina. M com 3 ramos (fig. 42, c). Fêmea. Placa 

subgenital trapezoidal com 3 macrosetas posteriormente (fig. 42, d). Esternito IX 

elíptico, com esclerotinização central côncava para a borda anterior (fig. 42, e). 

Epiprocto com margem posterior triangular. Paraprocto triangular mais apical que o 

epiprocto com cerca de 22 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 42, f). 

Medidas: AA: 3.40 mm, AP: 2.42 mm, F: 0.63 mm, T: 0.81 mm, t1: 0.32 mm t2: 0.08 

mm, t3: 0.10 mm, Mx4: 0.20 mm, IO: 0.42 mm, D: 0.30 mm, d: 0.20 mm, ctt1: 

ausente, PO: 0.66. 

 

Macho desconhecido. 

 

Material examinado: EQUADOR, Napo, Reserva Étnica Waorani, 1km S. Onkone 

Gare Camp. 220m, fogging terre firme forest, T.L. Erwin et al. Loneura erwini ♀New 

& Thornton, [A.N. García-Aldrete det.] (Smithsonian Institution, emprestado a A. N. 

García Aldrete, UNAM). 
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Figuras. 42a-f. L. erwini. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. (d) 

Placa Subgenital. (e) Gonapófises e Esternito ix. (f) Epiprocto e Paraprocto. 
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Loneura jinotegaensis Garcia-Aldrete, 2007 

(Figs. 43, a-j) 

Loneura jinotegaensis García-Aldrete, (Nicaragua) 

 

Diagnose. Asa anterior hialina com 6 veias médias; margem posterior com uma faixa 

subapical marrom desde a veia R4+5 até a Cu2 formando um arco em cada célula 

com a parte convexa voltada para a base; areola postica triangular; pterostigma 

largo com mancha marrom na margem inferior bem definida (fig. 43, b). Asa 

posterior mais hialina. M com 4 ramos (fig. 43, c). Fêmea. Placa subgenital 

arredondado e larga (fig. 43, d). Esternito IX triangular com esclerotinização central 

bem definida (fig. 43, e). Epiprocto com margem posterior triangular(fig. 43, f). 

Paraprocto de aspecto triangular mais apical que o epiprocto com cerca de 28 

tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 43, g). Medidas: AA: 7.93 mm, AP: 5.36 

mm, F: 0.62 mm, T: 0.75 mm, t1: 0.36 mm t2: 0.06 mm, t3: 0.09 mm, Mx4: 0.17 mm, 

IO: 0.29 mm, D: 0.24 mm, d: 0.21 mm, ctt1: 21, PO: 0.85. Macho. Hipândrio bem 

esclerotinizado com processo pontiagudo posteriormente; dois campos densos de 

longas setas em cada lado (fig. 43, h). Falossoma com dois braços suporte em forma 

de “V”. Parâmeros externos longos e arredondados posteriormente. Parâmeros 

internos com dois escleritos fálicos, o interno menor e o externo maior com um 

complexo radular na face interna (fig. 43, i). Epiprocto com margem posterior 

trapeziforme com 3 macrosetas centrais. Paraprocto arredondado com cerca de 29 

tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 43, j). Medidas: AA: 7.23 mm, AP: 4.86 

mm, F: 0.63 mm, T: 0.76 mm, t1: 0.33 mm t2: 0.05 mm, t3: 0.09 mm, Mx4: ausente, 

IO: 0.26 mm, D: 0.28 mm, d: 0.22 mm, ctt1: 19, PO: 0.76. 

 

Material examinado: NICARAGUA, Jinotega, Peñas Blancas, 1300 m, 13°17’N: 

85°38’W. 25.viii.1997, Jean Michel Maes, Loneura jinotegaensis ♂, A.N. Garcia 

Aldrete, holótipo (UNAM). Idem ♀ parátipo (UNAM).  
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Figuras. 43a-j. L. jinotegaensis. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa Subgenital.. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Epiprocto ♀. (g) Paraprocto 

♀. (h) Hipândrio. (i) Falossoma. (j) Epiprocto e Paraprocto ♂. Escalas em mm. Fonte: 

García-Aldrete, 2007 
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Loneura leonilae García Aldrete, 1995 

(Figs. 44, a-i) 

Loneura leonila García Aldrete, 1995:26 (México); Smithers, 2002:128. 

 

Diagnose. Asa anterior hialina, pilosa em toda a sua margem, com 5 veias médias 

sendo a M5 bifurcada; margem posterior com uma faixa subapical marrom desde a 

veia R4+5 até a Cu1b; areola postica triangular; pterostigma largo com mancha 

marrom na porção proximal e distal (fig. 44, b). Asa posterior mais hialina. M com 3 

ou 4 ramos (fig. 44, c). Fêmea. Placa subgenital larga com margem posterior 

arredondada (fig. 44, d). Esternito IX com uma área anterior granulosa bem definida; 

presença de uma linha esclerotinizada horizontal no meio (fig. 44, e). Epiprocto com 

margem posterior arredondada com 3 macrosetas centrais. Paraprocto arredondado 

com cerca de 25 tricobótrias inseridos em uma roseta basal. Medidas: AA: 3.82 mm, 

AP: 2.60 mm, F: 1.05 mm, T: 1.71 mm, t1: 0.70 mm, t2: 0.10 mm, t3: 0.11 mm, Mx4: 

0.23 mm, IO: 0.52 mm, D: 0.35 mm, d: 0.30 mm, ctt1: 28, PO: 0.85. Macho. 

Hipândrio com uma projeção posterior robusta, piramidal (fig. 44, f). Falossoma 

simples; braços suporte não fundidos na base, ligados aos parâmeros externos. 

Parâmeros internos com dois escleritos fálicos o interno menor e o externo maior 

(fig. 44, g). Epiprocto com margem posterior arredondada com 3 macrosetas 

centrais. Paraproctos robustos, triangulares, com um lobo distal setoso; campos 

sensoriais com cerca de 24 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 44, h). 

Medidas: AA: 3.50 mm, AP: 2.30 mm, F: 0.94 mm, T: 1.63 mm, t1: 0.70 mm, t2: 0.10 

mm, t3: 0.11 mm, Mx4: 0.25 mm, IO: 0.42 mm, D: 0.33 mm, d: 0.23 mm, ctt1: 26, 

PO:0.69. 

 

Material examinado: MÉXICO, Yucatán, Gruta de Balancachán, 6 km al E[ste] de 

Chichén Itzá, 6.v.1994, En pared rocosa, entrada a gruta,  A.N.García Aldrete, 

Loneura leonilae ♂, Loneura leonilae García A., Holotype (UNAM). Idem, ca. 

Chichén Itzá, ♀, Allotype (UNAM). 
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Figuras. 44a-i. L. leonilae. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. (d) 

Placa subgenital. (e) Gonapófise e esternito ix. (f) Hipândrio. (g) Falossoma. (h) Epiprocto e 

Paraprocto ♂. (i) Lacínia. Escalas em mm. Fonte: García Aldrete, 1995. 
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Loneura lienhardi García Aldrete, 2004 

(Figs. 45, a-f) 

Loneura lienhardi García Aldrete, 2004:144 (Venezuela) 

 

Diagnose. Asa anterior hialina com 6 veias médias sendo a M3 e M6 bifurcadas; 

margem posterior com uma faixa subapical marrom desde a veia R4+5 até a Cu1a, 

formando um arco em cada célula com a parte convexa voltada para a base da asa. 

Veias de colorido alternado; areola postica semi-circular sinuosa; pterostigma largo 

com mancha marrom na porção proximal e distal bem definida (fig. 45, b). Asa 

posterior mais hialina. M com 4 ramos (fig. 45, c). Fêmea. Placa subgenital 

subtrapezoidal, com uma fileira de 4 setas na extremidade posterior (fig. 45, d). 

Esternito IX largo, irregular na forma, com uma área de anéis concêntricos em cada 

região postero-lateral (fig. 45, e). Epiprocto com margem posterior triangular. 

Paraproctos triangulares com cerca de 25 tricobótrias inseridos em uma roseta basal 

(fig. 45, f). Medidas: AA: 4.02 mm, AP: 2.75 mm, F: 1.18 mm, T: 1.71 mm, t1: 0.74 

mm, t2: 0.08 mm, t3: 0,11 mm, Mx4: 0.19 mm, IO: 0.49 mm, D: 0.31 mm, d: 0.19 

mm, ctt1: 23, PO: 0.61 

 

Material examinado: VENEZUELA, Bolivar, 10 km N Luepa, Gran Sabana, 26.vi- 

11.viii.1987, cloud forest, malaise, FIT. 1500 m, J. Peck, Loneura lienhardi Garcia 

Aldrete ♀, HOLOTYPE, Géneve (MHNG). 

 

Observação: As palavras HOLOTYPE e Géneve estão manuscritas diretamente na 

lâmina.  
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Figuras. 45a-f. L. lienhardi. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. (d) 

Placa subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Epiprocto e Paraprocto ♀. Escalas em 

mm. Fonte: García Aldrete, 2004. 
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Loneura maesi García Aldrete, 2004 

(Fig. 46, a-f) 

Loneura maesi García Aldrete, 2004:146 (Nicaragua) 

 

Diagnose. Asa anterior hialina com 6 veias médias sendo a M6 bifurcada; areola 

postica semi-circular; pterostigma largo com mancha marrom na porção proximal e 

distal (fig. 46, b). Asa posterior mais hialina. M com 4 ramos (fig. 46, c). Fêmea. 

Placa subgenital larga posteriormente arredondada (fig. 46, d). Esternito IX 

trapeziforme com ligeira esclerotinização central em forma de pregas (fig. 46, e). 

Epiprocto com margem posterior arredondada. Paraprocto triangular com cerca de 

25 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 46, f). Medidas: AA: 4.00 mm, AP: 

2.77 mm, F: 1.13 mm, T: 1.85 mm, t1: 0.89 mm, t2: 0.09 mm, t3: 0.10 mm, Mx4: 

ausente, IO: 0.50 mm, D: 0.40 mm, d: 0.30 mm, ctt1: 29, PO: 0.75 

 

Material examinado: NICARAGUA, Granada, Volcán Mombacho, Santa Ana #2, 

18.ii.1999, Trampa malaise, J.M.Maes, Loneura maesi García Aldrete, PARATIPO ♀, 

m-2 (UNAM). 

 

Observação: A palavra m-2 está manuscrita direto na lâmina. 
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Figuras. 46a-f. L. maesi. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. (d) 

Placa subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Epiprocto e Paraprocto♀. Escalas em 

mm. Fonte: García Aldrete, 2004. 
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Loneura maracaensis García Aldrete, 2004 

(Figs. 47, a-f) 

Loneura maracaensis García Aldrete, 2004: 306 (Brasil) 

 

Diagnose: Asa anterior hialina com 6 veias médias sendo a M6 bifurcada; areola 

postica semi-circular; pterostigma largo com mancha marrom na porção proximal 

bem definidas (fig. 47, b).  Asa posterior mais hialina. M com 5 ramos (fig. 47, c). 

Macho. Hipândrio bem esclerotinizado, com dois processos laterais longos 

pontiagudos, flancado por dois escleritos laterais (fig. 47, d). Falossoma com braços 

suporte em forma de “V” bem definidos, retos, acuminados, fundidos na base e 

ligados aos parâmeros externos, os quais possuem um grupo de escamas curtas 

conspícuas na região apical. Parâmeros internos com dois escleritos fálicos, o 

interno em forma de gancho muito esclerotinizado, menor, robusto, de onde partem 

duas projeções anteriores voltadas para fora direcionados distalmente ao parâmero 

externo; o externo maior, curvado na base e estreito distalmente; membrana anterior 

com papilas no endofalo (fig. 47 e). Epiprocto com margem posterior trapeziforme, 

uma área posterior espicular e 3 macrosetas centrais. Paraprocto triangular com 

setas na região lateral externa e cerca de 28 tricobótrias inseridos em rosetas basais 

(fig. 47, f). Medidas: AA: 3.42 mm, AP: 1.80 mm, F: 1.09 mm, T: 1.80 mm, t1: 0.76 

mm, t2: 0.06 mm, t3: 0.11 mm, Mx4: 0.29 mm, IO: 0.60 mm, D: 0.42 mm, d: 0.24 

mm, ctt1: 29, PO: 0.57. 

 

Material examinado: BRASIL, Roraima. Rio Uraricoera, Ilha de Maracá. 21-

30.xi.1987. Armadilha de Malaise. J. A. Rafael et al. Loneura maracaensis García 

Aldrete, HOLOTIPO ♂ (INPA). 
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Figuras. 47a-f. L. maracaensis. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Hipândrio. (e) Falossoma. (f) Epiprocto e Paraprocto. Escalas em mm. Fonte: 

García Aldrete, 2004 
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Loneura mirandaensis, Garcia-Aldrete 2007 

(Figs. 48, a-g) 

Loneura mirandaensis Garcia-Aldrete, (Venezuela). 

  

Diagnose. Asa anterior hialina com 6 veias médias; margem posterior com uma faixa 

subapical marrom desde a veia R4+5 até a metade da veia 1A; areola postica 

triangular; pterostigma largo com mancha marrom na margem inferior até a metade 

bem definida (fig. 48, b). Asa posterior mais hialina. M com 5 ramos (fig. 48, c). 

Macho. Hipândrio bem esclerotinizado com processo pontiagudo posteriormente 

longo; dois campos densos de longas setas em cada lado; escleritos associados 

longos, acuminados distalmente, voltados para fora; escleritos laterais estreitos na 

base e largos distalmente (fig. 48, d). Falossoma com dois braços suporte retos não 

ligados aos parâmeros externos. Parâmeros externos arredondados distalmente. 

Parâmeros internos com dois escleritos fálicos, o interno menor paralelo ao 

parâmero externo e o externo maior com um complexo radular na face interna (fig. 

48, e). Epiprocto com margem posterior trapeziforme, área de microespinhos 

posteriormente e duas macrosetas laterais (fig. 48, f). Paraprocto de aspecto cônico 

com setas na região lateral externa e cerca de 23 tricobótrias inseridos em rosetas 

basais (fig. 48, g). Medidas: AA: 6.22 mm, AP: 4.30 mm, F: 0.50 mm, T: 0.68 mm, t1: 

0.33 mm, t2: 0.05 mm, t3: 0.07 mm, Mx4: 0.13 mm, IO: 0.19 mm, D: 0.26 mm, d: 

0.23 mm, ctt1: 18, PO: 0.87. 

 

Material examinado: VENEZUELA, Miranda,  Guatopo NP E1 Lucero, 28 km N 

Altagracia, 620m,  1-14.vi.1987,  UV light trap,  J. Peck, Loneura mirandaensis ♂ 

A.N. García Aldrete, holótipo (MHNG). 
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Figuras. 48a-g. L. mirandaensis. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Hipândrio. (e) Falossoma. (f) Epiprocto. (g) Paraprocto. Escalas em mm. Fonte: 

Garcia Aldrete, 2007. 

 
 

a 

c 

b

d 

e 

f

g



 

 

36

 

Loneura mombachensis García Aldrete, 2003 

(Figs. 49, a-i) 

Loneura mombachensis García Aldrete, 2003: 14 (Nicaragua) 

 

Diagnose. Asa anterior hialina com 6 veias M, sendo a M6 bifurcada; margem 

posterior com uma faixa subapical contínua marrom desde a veia R4+5 até a Cu1b; 

areola postica triangular; pterostigma largo com mancha marrom na porção proximal 

e distal bem definida (fig. 49, b). Asa posterior mais hialina. M com 4 ramos (fig. 49, 

c). Fêmea. Placa subgenital larga, posteriormente arredondado (fig. 49, d). Esternito 

IX arredondado com esclerotinização elíptica central (fig. 49, e). Epiprocto em forma 

de triangulo eqüilátero. Paraprocto de aspecto triangular com cerca de 35 tricobótrias 

inseridos em rosetas basais (fig. 49, f). Medidas: AA: 4.60 mm, AP: 3.20 mm, F: 1.25 

mm, T: 2.07 mm, t1: 0.08 mm, t2: 0.10 mm t3: 0.11 mm, Mx4: 0.32 mm, IO: 0.52 mm, 

D: 0.45 mm, d: 0.32 mm, ctt1: 31, PO: 0.71. Macho. Hipândrio é uma peça central 

setosa com uma projeção mediana robusta (fig. 49, g). Falossoma com braços 

suportes em forma de “V” não fundidos na base e não ligados aos parâmeros 

externos. Parâmeros internos com dois escleritos fálicos; o interno maior e o externo, 

menor, convexo anteriormente e associadas a base dos parâmeros externos (fig. 49, 

h). Epiprocto com margem posterior arredondada. Paraproctos cônicos, robustos, 

com cerca de 28 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 49, i). Medidas: AA: 

4.18 mm, AP: 2.80 mm, F: 1.14 mm, T: 1.98 mm, t1: 0.08 mm, t2: 0.08 mm, t3: 0.10 

mm, Mx4: 0.28 mm, IO: 0.45 mm, D: 0.50 mm, d: 0.32 mm, ctt1: 31, PO: 0.64 

 

Material examinado: NICARÁGUA: Granada: Volcan Mombacho, Bosque nuboso #2, 

30.iv.1998, malaise trap, J.M.Maes, Loneura mombachensis ♂ García Aldrete,  

HOLÓTIPO (UNAM). Idem, ♀, ALÓTIPO (UNAM). 
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Figuras. 49a-i. L. mombachensis. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Epiprocto e Paraprocto♀. (g) 

Hipândrio. (h) Falossoma. (i) Epiprocto e Paraprocto ♂. Escalas em mm. Fonte: García 

Aldrete, 2003. 
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Loneura quinaria (Navás), 1920 

Ptiloneura quinaria Navás, 1920: 92 (Bolívia) 

Loneura quinaria; Williner, 1949: 105; Smithers, 2002: 128. 

Ptiloneura (Loneura) quinaria; Smithers, 1967: 34. 

 

Material tipo: não disponível 

 

Observação: Williner (1949) cita que o tipo desta espécie está depositado no Museo 

de Ciencias Naturales de Barcelona em segurança, porém este museu não foi 

localizado. 

 

Loneura raramuri García Aldrete, 2003 

(Figs. 50, a-j) 

Loneura raramuri García Aldrete, 2003: 16 (México) 

 

Diagnose. Asa anterior hialina pilosa com 5 veias médias; areola postica triangular; 

pterostigma largo e semi-circular (fig. 50, b). Asa posterior mais hialina. M com 3 

ramos (fig. 50, c).Fêmea. Placa subgenital larga e arredondado (fig. 50, d). Esternito 

IX sem esclerotinização e pigmentação (fig. 50, e). Epiprocto com margem posterior 

triangular. Paraprocto de aspecto triangular com cerca de 30 tricobótrias inseridos 

em rosetas basais (fig. 50, f). Medidas: AA: 5.51 mm, AP: 4.21 mm, F: 1.35 mm, T: 

2.46 mm, t1: 0.93 mm, t2: 0.09 mm, t3: 0.11 mm, Mx4: 0.34 mm, IO: ausente, D: 

ausente, d: ausente, ctt1: 34, PO: ausente. Macho. Hipândrio bem esclerotinizado, 

com dois processos pontiagudos longos laterais (fig. 50 g). Falossoma com dois 

braços suporte retos e não em forma de “V“, acuminados, não fundidos na base e 

não ligados aos parâmeros externos. Estes possuem um grupo de poros na região 

apical conspícuos. Parâmeros internos com dois escleritos fálicos, o interno menor 

convexo anteriormente e o externo maior, largo na base e voltado para fora; 

membrana anterior com papilas no centro do endofalo (fig. 50, h). Epiprocto com 

margem posterior trapezoidal e uma área posterior espicular. Paraprocto de aspecto 

cônico com cerca de 35 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 50, i). Medidas: 

AA: 3.42, AP: 1.80 mm, F: 1.09 mm, T: 1.80 mm, t1: 0.76 mm, t2: 0.06 mm, t3: 0.11 

mm, Mx4: 0.29 mm, IO: 0.54 mm, D: 0.33 mm, d: 0.26 mm, ctt1: 29, PO: 0.78. 
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Material tipo examinado: MÉXICO, Chihuahua, Km 43, camino Samachique-

Batopilas 27º06.970’N:107º37.500’W, 960 m, 15.xi.2002, superficie de roca com 

líquenes, J.A. Casasola, Loneura raramuri ♂ Garcia Aldrete, HOLÓTIPO (UNAM). 

Idem, ♀, ALÓTIPO (UNAM) 
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Figuras. 50a-i. L. raramuri. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. 

(d)Placa subgenital. (e) Gonapósfises e Esternito ix. (f). Epiprocto e Paraprocto♀. (g) 

Hipândrio (h) Falossoma. (i) Epiprocto e Paraprocto ♂. (j) Lacínia Escalas em mm. Fonte: 

García Aldrete, 2003. 
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Loneura splendida Mockford, 1957 

(Figs. 51, a-i) 

Loneura splendida Mockford, 1957: 197 (Guatemala); Smithers, 2002: 127 

Ptiloneura (Loneura) splendida; Smithers, 1967: 34 

Ptiloneura splendida; Mockford & García Aldrete, 1996 

 

Diagnose. Asa anterior hialina, pilosa com 6 veias M, sendo a M6 bifurcada. Três 

manchas transversais partindo da veia 1A em direção a 2A; areola postica semi-

circular sinuosa; pterostigma com mancha escura nas extremidades (fig. 51, b). Asa 

posterior mais hialina. M com 3 ramos (fig. 51, c). Fêmea. Placa subgenital larga e 

arredondada (fig. 51, d). Esternito IX retangular, com duas áreas laterais circulares 

bem esclerotinizadas e outra central esclerotinizada em forma de “x” (fig. 51, e). 

Epiprocto triangular. Paraprocto triangular com cerca de 21 tricobótrias inseridos em 

rosetas basais (fig. 51, f). Medidas: AA: 4.45 mm, AP: 3.00 mm, F: 1.19 mm, T: 2.00 

mm, t1: 0.82 mm, t2: 0.09 mm, t3: 0.13 mm, Mx4: 0.23 mm, IO: 0.50 mm, D: 0.44 

mm, d: 0.29 mm, ctt1: 25, PO: 0.65. Macho. Hipândrio setoso com duas projeções 

laterais esclerotinizadas (fig. 51, g). Falossoma com braços suporte não fundidos na 

base e não ligados aos parâmeros externos. Parâmeros internos com dois escleritos 

fálicos, o interno acuminado e o externo com uma projeção foiciforme reta. (fig. 51, 

h). Epiprocto trapeziforme. Paraproctos de aspecto triangular com cerca de 34 

tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 53, i). Medidas: AA: 4.15 mm, AP: 2.83 

mm, F: 1.09 mm, T: 1.75 mm, t1: 0.75 mm, t2: 0.08 mm, t3: 0.12 mm, Mx4: 0.36 mm, 

IO: 0.33 mm, D: 0.51 mm, d: 0.38 mm, ctt1: 24, PO: 0.74. 

 

Material examinado: BELIZE, Cayo District, Chiquibul forest reserve, 16-19.ii.1995, 

malaise trap 14, Loneura splendida Mockford ♂ [A.N.García Aldrete det.] (UNAM). 

BELIZE, Cayo District, Chiquibul forest Res., Cuevas, 560-580m, 9-12.xi. 1994, 

malaise trap. 12, T. King, Loneura splendida Mock ♀. [A.N.García Aldrete det.] 

(UNAM). 
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Figs. 51a-i. L. splendida. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa posterior. (d) 

Placa Subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos♀. (g) 

Hipândrio. (h) Falossoma. (i) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos ♂. 
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Loneura sp. n. 1 (fêmea) 

(Figs. 52, a-e) 

 

Morfologia externa. Asa anterior pilosa, com 5 veias médias sendo a M5 bifurcada; 

margem posterior com uma faixa subapical contínua marrom desde a veia R4+5 até 

a Cu1b com pontuações escuras no meio de cada célula; mancha no nó de Cu2 e 

1A; pontuações fortes ao longo das veias; areola postica sinuosa, anômala, com 

uma veia bifurcada no centro; pterostigma muito largo (fig. 52, b). Asa posterior mais 

hialina. M com 3 ramos (fig. 52, c).  

 

Fêmea. Placa subgenital arredondado posteriormente e setosa. Gonapófise: V1 

esclerotinizada e acuminada, V2+3 acuminada distalmente, com um lobo lateral 

curto e setoso (fig. 52, d). Esternito IX ausente na montagem. Epiprocto triangular 

com área posterior espicular. Paraprocto arredondado com setas na região lateral 

externa, com cerca de 16 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 52, e). 

Medidas: AA: 3.28 mm, AP: 2.35 mm, F: ausente, T: ausente, t1: ausente, t2: 

ausente, t3: ausente, Mx4: ausente, IO: 0.34 mm, D: 0.25 mm, d: 0.11 mm, ctt1: 

ausente, PO: 0.43. 

 

Material-tipo: BRASIL: Pará, Morretes, vii-viii.1984, Malaise trap, CIIF, Loneura sp. n. 

1 ♀, holótipo ♀ (INPA). 
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Figuras. 52a-e. Loneura sp. n. 1 (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa Subgenital. (e) Gonapófises, Epiprocto e Paraproctos. Escalas em mm. 
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Loneura  sp. n. 2 (macho) 

(Figs. 53, a-f) 

 

Morfologia externa. Fêmur com três manchas hialinas: uma na extremidade basal, 

uma no terço distal e a terceira na outra na extremidade apical. Asa anterior hialina 

com 5 veias médias sendo a M5 bifurcada; margem posterior com uma faixa 

subapical marrom desde a veia R4+5 até a Cu1a formando um arco em cada célula 

com a parte convexa voltada para a base; mancha marrom no nó de R2+3, outra 

pequena no nó de Cu1b, na célula Cu1 partindo do terço apical da veia Cu1 

incompleta em direção a Cu2 e na célula Cu2 partindo de Cu2 até 1A; areola postica 

semi-circular; pterostigma largo com mancha marrom-escura na porção proximal e 

distal bem definida (fig. 53, b). Asa posterior mais hialina. M com 3 ramos com 

manchas no final das veias R4+5, medianas e no nó de 1A (fig. 53, c).  

 

Macho. Hipândrio bem esclerotinizado, com dois processos pontiagudos, longos, 

centrais, nos quais há uma pontuação esclerotinizada na base de cada um; setas 

distribuídas por toda a região posterior; estrangulação central na sua base (fig. 53, 

d). Falossoma segue o padrão do gênero, com dois braços suporte bem definidos, 

acuminados e fundidos na base ligados aos parâmeros externos, os quais possuem 

poros na região apical. Parâmeros internos com dois escleritos fálicos, o interno 

maior, muito longo e pontiagudo e o externo menor, curto e arredondado no ápice 

(fig. 53, e). Epiprocto com margem posterior arredondada, área posterior espicular; 

com 3 macrosetas centrais e outras duas laterais. Paraprocto de aspecto cônico com 

setas na região lateral externa, com cerca de 26 tricobótrias inseridos em rosetas 

basais (fig. 53, f). Medidas: AA: 3.53 mm, AP: 2.44 mm, F: 0.87 mm, T: 1.49 mm, t1: 

0.64 mm, t2: 0.07 mm, t3: 0.11 mm, Mx4: 0.21mm, IO: 0.42 mm, D: 0.35 mm, d: 0.25 

mm, ctt1: 22, PO: 0.71. 

 

Material-tipo: BRASIL, Amazonas, Manaus. Reserva Ducke, Igarapé Úbere, 

Armadilha Malaise, ix.2003, João & Jailson Vidal, Loneura sp. n. 2 ♂, holótipo ♂ 

(INPA). 
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Figuras. 53 a-f. Loneura sp. n. 2. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Hipândrio. (e) Falossoma. (f) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos. 
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Loneura sp. n. 3 (macho) 

(Figs. 54, a-e) 

 

Morfologia externa. Lobos tergais e escutelo do meso e metatórax marrom-claro. 

Asa anterior hialina com 5 veias médias sendo a M5 bifurcada; mancha na margem 

da asa partindo de 5M até a base da asa; areola postica semi-circular e alta; 

pterostigma largo e totalmente pigmentado, mais conspícuo na porção proximal (fig. 

54, a). Asa posterior mais hialina. M com 4 ramos (fig. 54, b).  

 

Macho. Hipândrio muito esclerotinizado com uma projeção central delgada 

posteriormente com setas distribuídas por toda a região posterior e macrosetas na 

anterior; escleritos associados curvos voltadas para fora (fig. 54, c). Falossoma 

esclerotinizado com dois braços suporte não em forma de “V” curtos e fundidos entre 

si ligados aos parâmeros externos. Parâmero interno com dois escleritos fálicos, o 

interno com duas projeções arredondado com área radular na face interna e o 

externo com projeção anterior acuminada paralela ao parâmero externo (fig. 54, d). 

Epiprocto com margem posterior trapezoidal, área posterior espicular e as laterais 

pronunciadas. Paraprocto de aspecto cônico com setas na região lateral externa, 

com cerca de 25 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 54, e). Medidas: AA: 

4.80 mm, AP: 3.30 mm, resto das medidas indisponível. 

 

Material-tipo: BRASIL. Pará, Marabá. Serra Norte. xi.1982. Luz. M. Miles. Loneura 

sp. n. 3 ♂, holótipo ♂ (INPA). 
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Figuras. 54 a-e. Loneura sp. n.  3. (a) Asa anterior. (b) Asa posterior. (c) Hipândrio. (d) 

Falossoma. (e) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos.  
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Loneura sp. n. 4 (macho) 

(Figs. 55, a-f) 

 

Morfologia externa. Coloração (em álcool 80%) predominante ocre. Cabeça mais 

escura, olhos negros, escapo, pedicelo marrom-escuro e flagelos marrom-claros. 

Mancha entre os olhos compostos não tocando os ocelos. Clípeo com listras 

esclerotinizadas escuras ao centro (fig. 55, a). Lacínia com 5-6 dentículos. Lobos 

tergais e escutelo do meso e metatórax ocre. Fêmur sem manchas em banda. Tíbia 

marrom-clara; tarsos completamente marrom-claros. Abdômen palha, com manchas 

subcuticulares escuras mais conspícuas dorsal e ventralmente. Asa anterior hialina 

com 6 veias médias; areola postica semi-circular e alta; perostigma largo e hialno 

(fig. 55, b). Asa posterior mais hialina. M com 3 ramos (fig. 55, c).  

 

Macho. Hipândrio com macrosetas em duas áreas globosas laterais; duas projeções 

pontiagudas. Falossoma segue o padrão do gênero, com dois braços suporte bem 

definidos, acuminados, fundidos na base, ligados aos parâmeros externos. Estes 

possuem poros na região apical e uma região circular muito esclerotinizada. 

Parâmeros internos com dois escleritos fálicos, o externo maior com projeções 

posteriores em forma de gancho (fig. 55, d). Epiprocto com margem posterior 

trapezoidal, área posterior espicular (fig. 55, e). Paraprocto de aspecto cônico com 

setas na região lateral externa, com cerca de 26 tricobótrias inseridos em rosetas 

basais (fig. 55, f). Medidas: AA: 3.93, AP: 2.60 mm, F: 1.00 mm, T: 1.77 mm, t1: 0.78 

mm, t2: 0.07 mm, t3: 0.12 mm, Mx4: 0.25 mm, IO: 0.50 mm, D: 0.37 mm, d: 0.25 

mm, ctt1: 26, PO: 0.67. 

 

Material-tipo: BRASIL. Amazonas, 83 km N de Manaus, 7.viii.1988, Malaise, [coletor 

anônimo], Loneura sp. n. 4,  holótipo ♂ (INPA). BRASIL, Amazonas, Manaus, 

Reserva Ducke, ix.2001, Malaise, Mata, J.F.Vidal, Loneura sp. n. 6 ♂ (INPA).  
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Figuras. 55 a-f. Loneura sp. n. 4. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Falossoma. (e) Epiprocto. (f) Paraprocto.  
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Loneura  sp. n. 5 (fêmea) 

(Figs. 56, a-f) 

 

Morfologia externa. Asa anterior pilosa, hialina com 7 veias médias; margem 

posterior com uma faixa subapical marrom desde a veia R4+5 até metade da 1A 

formando um arco em cada célula com a parte convexa voltada para a base; 

mancha marrom, no nó terminal de R2+3 e R4+5; areola postica semi-circular, alta e 

curta na base; pterostigma largo e completamente pigmentado com exceção de 

mancha hialina central (fig. 56, b). Asa posterior mais hialina com 5 veias medianas 

com manchas no final das veias R4+5 e das M (fig. 56, c).  

 

Fêmea. Placa subgenital arredondada posteriormente, escura, setosa com duas 

áreas laterais pigmentadas bem definidas (fig. 56, d). Gonapófise: V1 esclerotinizada 

e acuminada, V2+3 acuminada distalmente, com um lobo lateral curto, não robusto e 

setoso. Esternito IX elíptico com dois dentículos bem esclerotinizados na margem 

posterolateral (fig. 56, e). Epiprocto com margem posterior triangular, área posterior 

espicular e 3 macrosetas centrais. Paraprocto triangular com setas na região lateral 

externa, com cerca de 28 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 56, f). 

Medidas: AA: 4.54, AP: 3.89 mm, F: 1.38 mm, T: 2.38 mm, t1: 0.92 mm, t2: 0.07 mm, 

t3: 0.16 mm, Mx4: 0.32 mm, IO: 0.62 mm, D: 0.46 mm, d: 0.30 mm, ctt1: 30, PO: 

0.65. 

 

Material-tipo: BOLIVIA. La Paz. Nor Yungas, 3 km al NO de Puente Villa, hacia 

Coripata, 3.v.2005. 16°23.689'S:67°37.642'O. 1399m, Golpeando ramas de cafeto a 

orilla de arroyo, A. N. García Aldrete, Loneura sp. n. 5, holótipo ♀ (UNAM). 
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Figuras. 56a-f. Loneura sp. n. 5. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa subgenital. (e) Gonapófises e esternito ix. (f) Clúneo, Epiprocto e 

Paraproctos.  
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Loneura sp. n. 6 (fêmea e macho) 

(Figs. 57, a-i) 

 

Morfologia externa. Lobos tergais e escutelo do meso e metatórax marrom-escuro. 

Fêmur com duas manchas em banda. Tíbia marrom-clara; tarsos completamente 

marrom-claros. Abdômen palha, com manchas subcuticulares escuras mais 

conspícuas dorsal e ventralmente. Asa anterior pilosa com 5 veias médias sendo a 

M5 bifurcada; margem posterior com uma faixa subapical contínua marrom desde a 

veia R4+5 até a Cu1b; mancha marrom, na célula Cu1 partindo do terço apical da 

veia Cu1 até o nó da Cu2 e 1A; areola postica semi-circular e alta; pterostigma largo 

com mancha na porção proximal e distal bem definida (fig. 57, b). Asa posterior mais 

hialina. M com 5 ramos (fig. 57, c).  

 

Fêmea. Placa subgenital arredondada posteriormente e setosa, com duas áreas 

laterais pigmentadas bem definidas (fig. 57, d). Gonapófise: V1 longa, 

esclerotinizada e acuminada, V2+3 longa, acuminada distalmente, com um lobo 

lateral curto e setoso. Esternito IX esclerotinizado em forma de “M” (fig. 57, e). 

Epiprocto com margem posterior triangular, área posterior espicular e 3 macrosetas 

na área central. Paraprocto triangular com setas na região lateral externa, com cerca 

de 23 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 57, f). Medidas: AA: 5.81, AP: 

3.80 mm, F: 1.44 mm, T: 2.48 mm, t1: 1.02 mm, t2: 0.15 mm, t3: 0.19 mm, Mx4: 0.33 

mm, IO: 0.59 mm, D: 0.42 mm, d: 0.27 mm, ctt1: 26, PO: 0.65. 

 

Macho. Hipândrio setoso com duas pequenas projeções lateroposteriores (fig. 57, g). 

Falossoma esclerotinizado com dois braços suporte curtos e fundidos entre si, não 

ligados aos parâmeros externos. Estes com poros na porção distal.  Parâmeros 

internos com dois escleritos fálicos, o interno menor com porção distal radular e 

arredondado e o externo maior e acuminado distalmente voltado para fora do 

endofalo; membrana anterior com papilas no centro do endofalo (fig. 57, h). 

Epiprocto com margem posterior arredondada com área posterior espicular e 3 

macrosetas curtas centrais. Paraprocto de aspecto cônico com setas na região 

lateral externa, com cerca de 31 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 57, i). 

Medidas: AA: 4.85, AP: 3.33 mm, F: 1.08 mm, T: 1.97 mm, t1: 0.76 mm, t2: 0.12 mm, 



 

 

54

 

t3: 0.16 mm, Mx4: 0.28 mm, IO: 0.48 mm, D: 0.38 mm, d: 0.31 mm, ctt1: 26, PO: 

0.80. 

 

Material-tipo: MÉXICO, Chihuahua, 15 km al O[este] de Yépachic. 25.viii.2005, 

28°26.723'N:108°28.706'O, 1500 m,  En superficie de roca a orilla de arroyo, A. N. 

García Aldrete, Loneura sp. n. 6, holótipo ♂ (UNAM). MÉXICO, Sonora, 13 km al E 

de Maycoba, 26.viii.2005, En superficie de roca cerca de cascada,   A. N. García 

Aldrete, Loneura sp. n. 6, parátipo ♀ (UNAM). 
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Figuras. 57 a-i. Loneura sp. n. 6 (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa subgenital. (e) Gonapófise e Esternito ix. (f) Clúneo, Epiprocto e 

Paraproctos♀. (g) Hipândrio. (h) Falossoma. (i) Clúneo, Epiprocto e Paraprocto♂.  
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Loneura sp. n. 7 (fêmea e macho) 

(Figs. 58, a-i) 

 

Morfologia externa. Coloração (em álcool 80%) predominante marrom-escuro. 

Cabeça mais escura, olhos negros, escapo, pedicelo e flagelos marrom-claros. 

Mancha entre os olhos compostos tocando os ocelos. Clípeo com listras, 

esclerotinizadas e escuras ao centro (fig. 58, a). Lacínia com 5-6 dentículos. Lobos 

tergais e escutelo do meso e metatórax marrom-escuro. Fêmur sem manchas em 

banda. Tíbia marrom-clara; tarsos completamente marrom-claros. Abdômen palha, 

com manchas subcuticulares escuras mais conspícuas dorsal e ventralmente. Asa 

anterior hialina com 6 veias médias sendo a M6 bifurcada; areola postica semi-

circular e baixa; pterostigma largo e hialino (fig. 58, b). A asa posterior mais hialina. 

M com 3 ramos (fig. 58, c).  

 

Fêmea. Placa subgenital triangular posteriormente e setosa (fig. 58, d). Gonapófise: 

V1 curta, esclerotinizada e acuminada, V2+3 muito longa, acuminada distalmente, 

com um lobo lateral curto, robusto e setoso. Esternito IX esclerotinizado em forma de 

semi-círculo (fig. 58, e). Epiprocto com margem posterior triangular, área posterior 

espicular e 3 macrosetas centrais. Paraprocto triangular com setas na região lateral 

externa, com cerca de 22 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 58, f). 

Medidas: AA: 4.95 mm, AP: 3.50 mm, F: 1.26 mm, T: 2.14 mm, t1: 0.83 mm, t2: 0.10 

mm, t3: 0.15 mm, Mx4: 0.26 mm, IO: 0.50 mm, D: 0.37 mm, d: 0.21 mm, ctt1: 31, 

PO: 0.56. 

 

Macho. Hipândrio setoso na base, com uma esclerotinização central vertical, de cujo 

ápice parte uma projeção; escleritos associados marrom-escuros seguem a margem 

posterior do hipândrio e no final destes partem uma prolongação mais clara (fig. 58, 

g). Falossoma esclerotinizado com dois braços suporte curtos em forma de “V”, 

fundidos entre si, não ligados aos parâmeros externos, os quais possuem poros na 

sua porção distal e são largos na base. Parâmeros internos com dois escleritos 

fálicos, o interno menor em forma de “U” e o externo maior acuminado distalmente 

em forma de gancho, com suas bases fundidas entre si no centro endofalo (fig. 58, 

h). Epiprocto com margem posterior triangular, área posterior espicular. Paraprocto 
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de aspecto cônico com setas na região lateral externa, com cerca de 31 tricobótrias 

inseridos em rosetas basais (fig. 58, i). Medidas: AA: 5.40 mm, AP: 3.58 mm, F: 1.29 

mm, T: 1.50 mm, t1: 0.98 mm, t2: 0.10 mm, t3: 0.12 mm, Mx4: ausente, IO: 0.40 mm, 

D: 0.42 mm, d: 0.33 mm, ctt1: 32, PO: 0.78. 

 

Material-tipo: BRASIL, Paraná, Guarapuava, Est[ação]. Água S[an]ta. Clara, 

22.ix.1986, Malaise, Profaupar, P-1, Loneura sp. n. 7 ♂, holótipo (UFPR). BRASIL, 

Paraná, Guarapuava, Est. Água Sta. Clara, 6.iv.1987, Malaise, Profaupar, P-3, 

Loneura sp. n. 7 ♀, parátipo (UFPR). 
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Figuras. 58a-i. Loneura sp n. 7. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Placa subgenital. (e) Gonapófises e esternito ix. (f) Clúneo, Epiprocto e 

Paraproctos♀. (g) Hipândrio. (h) Falossoma. (i) Clúneo, Epiprocto e Paraprocto♂. 
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Loneura  sp. n. 8 (macho) 

(Figs. 59, a-f) 

 

Morfologia externa. Coloração (em álcool 80%) predominante ocre. Cabeça mais 

escura, olhos negros, escapo e pedicelo claros com flagelos claros. Mancha entre os 

olhos compostos não tocando os ocelos. Clípeo com listras, esclerotinizadas escuras 

ao centro (fig. 59, a). Lacínia com 5-6 dentículos. Lobos tergais e escutelo do meso e 

metatórax marrom-claro. Pleura ocre com mancha escura somente na mesopleura. 

Tíbia marrom-clara; tarsos completamente marrom-claros. Abdômen ocre, com 

manchas subcuticulares escuras mais conspícuas dorsal e ventralmente. Asa 

anterior hialina com 5 veias médias sendo a 5M bifurcada; inserção das setas 

escuras e espaços intersetais claros; mancha marrom, no nó das veias R, M, e Cu; 

areola postica semi-circular; pterostigma largo e hialino com mancha marrom na 

porção proximal e distal bem definida (fig. 59, b).  Asa posterior mais hialina. M com 

3 ramos (fig. 59, c). 

 

Macho. Hipândrio setoso, palmado, com as duas projeções centrais maiores e outras 

duas laterais, ambas com porção distal acuminada (fig. 59, d). Falossoma 

esclerotinizado com dois braços suporte curtos, não fundidos entre si, não ligados 

aos parâmeros externos, os quais possuem poros na sua porção distal. Parâmeros 

internos com dois escleritos fálicos, o interno menor, longo e acuminado e o externo 

maior, longo com ramificações em forma de dedos na porção distal (fig. 59, e). 

Epiprocto com margem posterior triangular com área posterior espicular e com 3 

macrosetas curtas basais. Paraprocto de aspecto cônico com setas na região lateral 

externa, com cerca de 31 tricobótrias inseridos em rosetas basais (fig. 59, f). 

Medidas: AA: 5.40 mm, AP: 3.58 mm, F: 1.29 mm, T: 1.50 mm, t1: 0.98 mm, t2: 0.10 

mm, t3: 0.12 mm, Mx4: ausente, IO: 0.40 mm, D: 0.42 mm, d: 0.33 mm, ctt1: 30, PO: 

0.78. 

 

Material-tipo: BRASIL, Paraná, Guarapuava, 22.xii.1996, Profaupar, Malaise, P-2, 

Loneura sp. n. 8 ♂, Castro, M.C.M., holótipo ♂ (UFPR). 
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Figuras. 59 a-f. Loneura sp. n. 8. (a) Vista frontal da cabeça. (b) Asa anterior. (c) Asa 

posterior. (d) Hipândrio. (e) Falossoma. (f) Clúneo, Epiprocto e Paraproctos. 
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4.2 Análise Filogenética 

Árvores de parcimônia foram geradas usando busca heurística com 100 

árvores randômicas, 5 de replicação, retendo 2 árvores (:h100, h/ 2 mu*, 5 max*sv*) 

com estratégia de busca TBR + TBR. Todos os caracteres foram igualmente 

pesados e não ordenados. A análise cladística gerou 4 árvores igualmente 

parcimoniosas (MTP’s) de 119 passos, com um índice de consistência (CI) de 0,37 e 

um índice de retenção (RI) de 0,50 das quais se obteve uma de consenso estrito (fig. 

61). A ambigüidade causada por dados ausentes (?) ou inaplicáveis (-) se concentra 

em algumas espécies que não se teve acesso aos indivíduos macho ou fêmea. Este 

fato faz com que todos os dados para macho de uma espécie que não se tem o 

respectivo exemplar sejam codificados como ausentes. Dados ausentes são aqueles 

cujos caracteres não se teve acesso e os inaplicáveis são aqueles que, apesar de se 

ter acesso, não se tem informação ou não é possível codificar determinado estado 

para o caráter avaliado (Maddison, 1993). 

Loneura é um grupo monofilético quando analisado com outros gêneros da 

mesma família (Garcia Aldrete, 2005), porém este resultado é contestado em outro 

trabalho quando se observa o seu parafiletismo (Casasola González, 2006). Esse 

parafiletismo pode ser causado pela insuficiência de caracteres usados na análise 

por esse autor. No presente trabalho, no cladograma de consenso estrito, Loneura é 

um grupo monofilético. 

Essa monofilia é sustentado pelos caracteres apomórficos (21), projeções 

posteriores no esclerito central do hipândrio, (27) forma do lateral struts e (29) forma 

do parâmero externo. O caráter (8), veias M na asa posterior, é o que sustenta 

Willreevesia como um dos grupos externos.  

Dentro do grupo interno Loneura algumas das relações entre as espécies 

precisam ser melhor estabelecidas. Apesar de algumas dessas relações serem 

sustentadas por apomorfias há outros clados sustentados por homoplasias. Essas 

homoplasias ocorrem pela alta similaridade entre os caracteres das asas e genitália 

de algumas espécies, não sendo possível segregar uma determinada espécie de 

outra. Como resultado desta similaridade ocorre algumas politomias entre algumas 

espécies como, por exemplo, L. jinotegaensis, L. mirandaensis e Loneura sp. n. 5 

assim como entre L. amazonica, L. erwini, L. splendida e Loneura sp. n. 2. 
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Observando os caracteres utilizados na matriz sugere-se que dentro de 

Loneura exista dois ou mais “grupamentos”. Grupamentos esses formados e 

sustentados por alguns caracteres. Um desses grupamentos seria formado pelas 

espécies L. mombachensis até L. sp.n. 1 e o segundo pelas espécies L. sp.n. 6 até 

L. sp.n. 2. Isto indica que caracteres como, por exemplo, o número de apófises no 

hipândrio (23) possa em análises mais robustas sustentar grupos de espécies dentro 

de Loneura, estabelecendo melhor a segregação destas espécies e resolvendo as 

pequenas politomias que ainda existem. 
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Fig. 60. Matriz e codificação dos caracteres utilizados para gerar a árvore de consenso estrito. 
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Fig. 61. Cladograma de consenso estrito das espécies de Loneura (Comprimento: 119, IC: 37 e IR: 50). 0 caráter homoplástico e ● 
cráter apomórfico. 
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5. Conclusão 
 

A revisão taxonômica realizada para as espécies do gênero Loneura revelou 

algumas sinonímias que foram resolvidas, L. meridionalis sin nov L. boliviana e L. 

ocotensis sin nov L. crenata, além do registro de 8 espécies novas para a 

Amazônia, Brasil e região neotropical. Para a identificação das espécies de Loneura 

foi apresentada uma chave dicotômica ilustrada. As análises filogenéticas 

demonstram o monofiletismo de Loneura. 

Novos caracteres diferentes dos já propostos no presente trabalho devem ser 

melhor estudados e propostos para que as espécies de Loneura segreguem  e para 

que as politomias possam ser solucionadas.  
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