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RESUMO 

O gênero Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae, Tachydromiinae) é composto por 
moscas de tamanho diminuto, em geral amarelas, com 148 espécies descritas distribuídas 
amplamente pela região circumtropical do planeta. São distintas dos outros Drapetini por 
possuírem a gena não desenvolvida, flagelo cônico, anepisterno sem cerdas e célula bm mais 
longa que a br. Para o Brasil estão registradas apenas espécies para a região Sul, Sudeste e 
Nordeste. Para a Amazônia estão descritas três espécies para a Guiana, uma para o Peru e uma 
para a Bolívia, as duas últimas registradas nas áreas limítrofes do bioma.  Aqui o gênero 
Elaphropeza foi revisado com base na morfologia externa e da terminália, especialmente do 
macho. Os espécimes provenientes de diversas coleções foram inicialmente separados quanto 
a morfologia externa, alguns exemplares de cada série tiveram a terminália do macho e da 
fêmea dissecados e ilustrados, assim como uma das asas. Foi fornecida uma chave de 
identificação para as espécies amazônicas, uma releitura atualizada do gênero e de sete 
espécies registradas para a região: E. bergonzoi Raffone, 2000, E. biseticauda (Smith, 1963), 
E. ciliatocosta (Bezzi, 1904), E. flavida (Williston, 1896), E. mazaruni (Smith, 1963), E. 
monochaeta (Bezzi, 1909) comb.n. e E. similis (Smith, 1963). Foram descritas 11 novas 
espécies para a ciência: E. digitata sp.nov., E. fortifemorata sp.nov., E. nigrescens sp.nov., E. 
palpina sp.nov., E. procera sp.nov., E. rubens sp.nov., E. serrulata sp.nov., E. tenebrosa 
sp.nov., E. tomentosa sp.nov., E. trisetulata sp.nov. e E. uncilobata sp.nov.. A fêmea de E. 
biseticauda foi descrita e ilustrada pela primeira vez assim como a terminália feminina de E. 
bergonzoi. Para cada espécie foi fornecida uma lista sinonímica, diagnose, registro 
geográfico, variação intra-específica, ilustração da terminália do macho e, quando possível, 
também da terminália feminina. Uma discussão sobre ocorrências e algumas similaridades 
morfológicas interessantes foram apresentadas, assim como uma lista das espécies 
amazônicas de Elaphropeza. Com isso o número de espécies de Elaphropeza foi 
incrementado para 16 na região amazônica e para 48 na região Neotropical. 
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ABSTRACT 

The genus Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae, Tachydromiinae) is compound of 
small flies, usually yellow, with 148 species described distributed circumtropically. It can be 
separated from the other Drapetini by the gena not developed, conical flagellum, 
anepisternum lacking hairs and bm cell longer than br. In Brazil they are recorded just for the 
regions South, Southeast and Northeast. In Amazonia there are three species described from 
British Guiana, one from Peru and another one from Bolivia, the latter two records relating to 
adjacent areas of biome. The genus Elaphropeza is revised by the means of external and 
terminalia morphologies, especially from the male. The specimens from various museums 
were first separated by external morphology, some specimens from each set had the terminalia 
of male and female dissected and illustrated, as well as the wings. An identification key to 
Amazonian species is provided, with updated analysis of the genus and of seven species 
recorded in this region: E. bergonzoi Raffone, 2000, E. biseticauda (Smith, 1963), E. 
ciliatocosta (Bezzi, 1904), E. flavida (Williston, 1896), E. mazaruni (Smith, 1963), E. 
monochaeta (Bezzi, 1909) comb.n. and E. similis (Smith, 1963). Eleven new species are 
described: E. digitata sp.nov., E. fortifemorata sp.nov., E. nigrescens sp.nov., E. palpina 
sp.nov., E. procera sp.nov., E. rubens sp.nov., E. serrulata sp.nov., E. tenebrosa sp.nov., E. 
tomentosa sp.nov., E. trisetulata sp.nov. and E. uncilobata sp.nov.. The female of E. 
biseticauda was described and illustrated for the first time as well as female terminalia of E. 
bergonzoi. For each species is provided a list of synonyms, diagnosis, geographic register, 
intraspecific variation, terminalia illustration of male and when it was possible, female. A 
discussion of occurrence and some interesting morphological similarities is included, as well 
as a list of Amazonian species of Elaphropeza. Herewith, the species number of Elaphropeza 
was elevated to 16 in Amazonia and 48 in the Neotropical region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Família Hybotidae: aspectos gerais da sistemática com ênfase em Tachydromiinae 

A família Hybotidae, composta pelas subfamílias Ocydromiinae + Hybotinae + 

Tachydromiinae, foi criada por Chvála (1983) pela divisão de Empididae sensu lato, esta 

última composta inicialmente por 11 subfamílias separadas em dois grupos (Hennig, 1970): 

Empidoinea (Oreogetoninae, Empidinae, Hemerodromiinae, Clinocerinae, Brachystomatinae, 

Ceratomerinae) e Ocydromioinea (Microphorinae, Atelestinae, Ocydromiinae, Hybotinae, 

Tachydromiinae). A elevação do grupo Ocydromioinea ao status de família já havia sido 

sugerida por outros autores tais como Krystoph (1961) e Tuomikoski (1966).  

Na divisão de Chvála (1983), a família Empididae sensu stricto foi restrita ao grupo 

Empidoinea de subfamílias de Hennig (1970), e o grupo Ocydromioinea dividido nas famílias 

Hybotidae, Atelestidae e Microphoridae. As quatro famílias mais Dolichopodidae foram 

agrupadas na superfamília Empidoidea. Hybotidae foi colocada como um grupo claramente 

monofilético, com Ocydromiinae na condição de subfamília basal e Hybotinae + 

Tachydromiinae formando um subgrupo natural. Hybotidae foi definida por Chvála (1983) 

pelas seguintes sinapomorfias: hipopígio do macho mais ou menos assimétrico e rotacionado 

para a direita (hipopígio lateroverso), epândrio desenvolvido, edeago muito curto e grosso, 

nunca longo e fino, mais ou menos fusionado firmemente ao hipândrio, tíbia anterior com 

glândula tubular, setor radial com duas ramificações, R4+5 não ramificada, lacínia maxilar 

ausente e palpos conectados a estipes por um esclerito especial, o palpífero. Porém, tal 

proposta não foi prontamente aceita (Woodley, 1989) e posteriormente vários trabalhos (e.g. 

Sinclair, 1992, Waters, 1989) procuraram definir os grupos Empidoidea, Empididae s. str. e 

Hybotidae quanto a seus táxons pertencentes e monofilia dos ramos, e abordaram também a  

posição filogenética de cada um deles. 

Com dados morfológicos, Wiegmann et al. (1993) definiram as relações em Hybotidae 

com Ocydromiinae mais próxima de Hybotinae do que Tachydromiinae. Confirmaram 

também a monofilia em Hybotidae, suportada pelas mesmas sinapomorfias que Chvála 

(1983), mais a condição assimétrica do hipândrio. A monofilia de Hybotidae é suportada ainda 

por dados moleculares utilizando CPS (Carbomoil-fosfato sintetase) e DNA ribossômico da 
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subunidade 28S (Moulton e Wiegmann, 2004), porém o suporte por CAD para o arranjo em 

Hybotidae (Tachydromiinae, Ocydromiinae e Hybotinae) implica em parafilia de 

Ocydromiinae. 

Segundo a proposta de classificação mais recente (Sinclair e Cumming, 2006), 

Hybotidae está alocada na ordem Diptera, subordem Brachycera, infra-ordem Eremoneura, 

superfamília Empidoidea, juntamente com as famílias Atelestidae, Brachystomatidae, 

Dolichopodidae e Empididae s. str. Os Hybotidae, de acordo com esses autores, são 

caracterizados pela presença do palpífero, glândula na tíbia anterior, apódema gonocoxal 

restrito à margem anterolateral do hipândrio (em processo de perda), ápice da antena muitas 

vezes com longo e fino receptor em arista, laterotergito sem cerdas e veia R4+5 não ramificada. 

Para Sinclair e Cumming (2006) as relações dentro de Hybotidae continuam incertas e 

inconclusivas. Atualmente, a família Hybotidae é amplamente aceita como grupo natural, de 

acordo com esses autores, composta pelas subfamílias Trichininae, Ocydromiinae, 

Oedaleinae, Tachydromiinae e Hybotinae, tendo Atelestidae como grupo-irmão e Oedaleinae 

hipotetizado como grupo-irmão de Tachydromiinae.  

A subfamília Tachydromiinae é representada atualmente por 28 gêneros (Sinclair e 

Cumming, 2006; Cumming, 2006) e 148 espécies, distribuídas na região Neotropical em 11 

gêneros, sendo que aproximadamente um terço das espécies têm ocorrência no Brasil e apenas 

dezessete na Amazônia e seus arredores (Yang et al., 2007). É tido como um grupo claramente 

monofilético bem suportado morfologicamente (Sinclair e Cumming, 2006) onde, segundo 

Tuomikoski (1966), as sinapomorfias mais distintivas são concentradas na redução da 

venação alar, como o término da costa em M1, ausência de pteroestigma distinto, ausência da 

célula discal e ausência da veia M2, além da ausência de pseudotraquéias e presença de 

modificações secundárias no plano geral da genitália dos machos em Hybotidae (Sinclair e 

Cumming, 2006). O grande número de caracteres sinapomórficos e altamente especializados 

colocam Tachydromiinae como a subfamília mais especializada dentre os Empidoidea 

(Chvála, 1975, 1981). 

Foi dividida em duas tribos por Collin (1961): Tachydromiini, reunindo os gêneros 

com características mais plesiomórficas na tribo e Drapetini, com as mais derivadas. Chvála 

(1975) destacou que a posição sistemática dos gêneros Crossopalpus Bigot, Drapetis Meigen 

e Elaphropeza Macquart seria o único traço controverso dentro de Tachydromiinae e, apesar 
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de apresentar um problema relativo a uma possível origem independente das tribos, 

apresenta um dendograma na qual são observados três ramos com origens distintas (Fig. 01). 

Grootaert (1994) realizou análise filogenética preliminar em Drapetini, porém relatou que 

muitos caracteres ainda não são bem descritos para todos os grupos, apesar de não especificar 

quais (Fig. 02).  

 

Fig. 01: Relações dentro de Tachydromiinae do Paleártico (modificado de Chvála, 1975, p. 35, fig. 35). 

 

Fig. 02: Relações filogenéticas preliminares em Drapetini (modificado de Grootaert, 1994, fig. 33). 

Recentemente Sinclair e Cumming (2006) dividiram Tachydromiinae em três tribos: 

criaram a tribo Symballophthalmini, contendo somente o gênero mais plesiomórfico (baseado 
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nas asas largamente apomórficas) Symballophthalmus Becker; Tachydromiini (presença de 

ponte pré-coxal e presença de uma fraca A1) com os gêneros Ariasella Gil, Charadrodromia 

Melander, Dysaletria Loew, Pieltainia Arias, Platypalpus, Tachydromia Meigen, Tachyempis 

Melander e Tachypeza Meigen; Drapetini (olhos com omatríquias, perda de CuA1 e perda do 

tergito 10 nas fêmeas – correlacionado ao esternito 10 posicionado abaixo dos cercos), 

contendo os gêneros mais derivados: Allodromia Smith, Atodrapetis Plant, Austrodrapetis 

Smith, Austrodromia Collin, Chaetodromia Chillcott, Chersodromia Walker, Crossopalpus, 

Dusmetina Gil, Drapetis, Elaphropeza, Isodrapetis Collin, Megagrapha Melander, Micrempis 

Melander, Nanodromia Grootaert, Ngaheremyia Plant e Didham, Pontodromia Grootaert, 

Sinodrapetis Yang, Gaimari e Grootaert, e Stilpon Loew. No mesmo ano Cumming (2006) 

descreveu Baeodromia Cumming e o incluiu entre os Drapetini. 

 

1.2. Gênero Elaphropeza Macquart 

Frente à grande diferença observada no gênero Tachydromia, Macquart (1827) decidiu 

separar as espécies contidas nesse grupo, justificando não ser possível que animais tão 

distintos fossem encarados sob a mesma denominação genérica, não considerada assim a 

variação observada. Criou, portanto, o gênero Elaphropeza (=Élaphropeza) que observou ter 

palpos achatados e antenas com dois artículos, fundamentado na espécie-tipo Tachydromia 

ephippiata Fallén, 1815 (designação por monotipia). 

Diante da discussão paralela que surgiu em torno da separação ou aglutinação dos 

gêneros Crossopalpus, Drapetis e Elaphropeza, Melander (1906) defendeu a união dos grupos 

justificada pela aparente proximidade de Elaphropeza montana Melander, 1902 a 

Symballophthalmus e Platypalpus, assim como pela grande variação intra-específica já 

conhecida na época em espécies norte-americanas de Drapetis, onde a diferença entre os dois 

gêneros em questão seria meramente no comprimento do artículo terminal da antena. Mais 

tarde este autor continuou sob o mesmo ponto de vista e forneceu uma redescrição curta de 

Elaphropeza como subgênero, que incluía possíveis variações de cores, publicações relativas 

ao subgênero (Melander, 1918), lista sinonímica completa e descrição de algumas novas 

espécies (Melander, 1927), porém não abordou a maioria das características utilizadas para 

separar os três gêneros utilizadas hoje. 
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A partir daí a opinião de vários autores flutuou entre as possíveis combinações dos 

três gêneros. Dentre os que trabalharam nessas classificações, Engel (1939) apud Chvála 

(1975) considerava Elaphropeza como um gênero distinto dos demais, onde Crossopalpus e 

Drapetis estavam contidos em Drapetis s. lat. Collin (1961) deu status genérico para os três 

táxons, apresentando pela primeira vez detalhes morfológicos distintivos de Elaphropeza com 

relação a outros gêneros de Drapetini e criando critérios mais sólidos para a separação. 

Contemporaneamente Kovalev (1972) baseou sua divisão de Drapetis s.lat. por 

métodos de taxonomia numérica, atribuindo status subgenérico a Elaphropeza e elevando a 

gênero Crossopalpus. 

Em seu trabalho que enfocou a fauna de Tachydromiinae do norte da Europa, Chvála 

(1975) considerou Elaphropeza como um subgênero em Drapetis s.lat., como na classificação 

proposta por Kovalev (1972). 

Poole e Lewis (1996), em lista de espécies da região Neártica, organizaram 

Elaphropeza como sinônimo do gênero Drapetis, juntamente ao gênero Crossopalpus e outros 

subgêneros sinonimizados ao longo dos tempos (Caedula Gistl, Arbicola Gistl, Eudrapetis 

Melander, Ctenodrapetis Bezzi). 

Shamshev e Grootaert (2007) organizaram as espécies da região Oriental em dois 

grupos informais, grupo E. biuncinata e grupo E. ephippiata. Esses grupos propostos foram 

então divididos em dois complexos de espécies. A subdivisão do primeiro grupo é baseada na 

presença de uma cerda subapical curvada na tíbia posterior, delimitando três grupos: 1) tíbia 

posterior com duas cerdas subapicais curvadas, 2) tíbia posterior com uma cerda subapical 

curvada e 3) tíbia com cerdas subapicais ausentes. Já o grupo E. ephippiata foi dividido em 2 

complexos de espécies reconhecidos, baseado na presença da(s) cerda(s) ântero-dorsal(is): 1) 

tíbia posterior com cerdas proeminentes ausentes e 2) tíbia posterior com 1-2 cerdas ântero-

dorsais na parte mediana. No mesmo trabalho, os autores ressaltaram que as divisões do 

gênero não refletem (principalmente no grupo E. ephippiata) as relações filogenéticas das 

espécies incluídas, mas têm aplicações práticas no estudo do gênero. 

Suposições quanto à posição filogenética do gênero dentro da subfamília são feitas 

desde sua proposição por Macquart (1827), onde o autor, por comparação do número de 

artículos antenais e formato dos palpos, propõe que Elaphropeza estivesse ocupando os 

degraus mais basais. Smith (1964) propôs a proximidade de seu novo gênero, Austrodrapetis, 
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com Drapetis s. lat., através do húmero não diferenciado, olhos microscopicamente 

pubescentes e cabeça inserida próxima ao tórax sem “pescoço” distinto. O autor ainda dispôs 

que tal gênero deve ser considerado próximo a Elaphropeza principalmente pela posse do 

terceiro artículo antenal cônico, apesar de reconhecer a diferença das cerdas na tíbia posterior. 

Chvála (1975) apontou a possibilidade de que Drapetis (Drapetis) seria mais derivado 

que Drapetis (Elaphropeza), pois os últimos possuem algumas plesiomorfias como o terceiro 

artículo antenal cônico (pequeno e ovalado em Drapetis s. str.) e a lamela epandrial esquerda 

larga (menor e mais reduzida no outro gênero). Rogers (1983) acenou para a probabilidade de 

que o grupo que contém Crossopalpus, Drapetis s. str. e Elaphropeza fosse monofilético. Em 

análise filogenética preliminar para Drapetini, Grootaert (1994) acrescentou a esse grupo o 

gênero Dusmetina. Ainda dentro desse grupo, o único ramo não resolvido seria aquele relativo 

ao nó que une Drapetis s. str. e Elaphropeza. 

O gênero Elaphropeza possui atualmente 148 espécies descritas, presentes em quase 

todas as regiões biogeográficas do planeta e leva o nome em alusão à agilidade de suas pernas 

(do grego: Elaphro-: agilidade; -peza: pés). Segundo Shamshev e Grootaert (2007) “é 

evidente que este número está longe do número real de espécies inclusas”, pois os estudos já 

realizados possuem abordagem local. Esse número é curiosamente pequeno em especial nas 

regiões Neotropical e Afrotropical (sensu Morrone, 2002) frente a sua pouca exploração.  

São espécies pequenas, incluídas na tribo Drapetini, separadas dos membros desse 

grupo principalmente devido à cor predominantemente amarela, tíbias posteriores com longas 

cerdas ântero-dorsais (Shamshev e Grootaert, 2007 relataram ausência dessas cerdas em 

algumas espécies) e margem posterior superior do anepisterno sem cerdas. Ainda, as antenas 

são voltadas para frente com o terceiro segmento cônico, cerdas ocelares anteriores bem 

desenvolvidas e posteriores diminutas, tórax alongado, pernas geralmente longas, par de tíbias 

anteriores com esporões apicais ântero- e póstero-ventrais, asas alongadas e estreitas com o 

lóbulo axilar reduzido e genitália do macho um tanto quanto alongada com a lamela epandrial 

esquerda larga, mas não tão larga quanto em Drapetis s. str. (Chvála, 1975). As fêmeas são 

facilmente associadas aos machos pelo alto grau de semelhança morfológica observado, sendo 

o dimorfismo sexual pouco evidente (Shamshev e Grootaert, 2007). A espécie-tipo 

Tachydromia ephippiata Fallén, 1815, de acordo Chvála (1975), ocorre por quase toda a 

Europa, sendo a única a penetrar nas zonas frias e temperadas dos países do norte.  
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Poucas são as espécies conhecidas para regiões frias e temperadas do hemisfério 

norte (Chvála, 1975). De acordo com Grootaert (1984), Drapetis (Elaphropeza) parece 

ocupar, nas áreas tropicais, os nichos correspondentes a Platypalpus no hemisfério norte, 

afirmando posteriormente (Grootaert, 1996) que o grupo em questão seria o equivalente 

ecológico tropical de Platypalpus. São melhores conhecidas na região Oriental (Shamshev e 

Grootaert, 2007) com 120 espécies com alta endemicidade, sendo raras espécies largamente 

distribuídas. Ainda, há apenas quatro espécies registradas para a região Paleártica, duas para a 

Neártica, 20 para a Afrotropical 17 para Australiana e 33 para a Neotropical (Yang et al., 

2007). Apesar disso, a ausência de trabalhos de qualquer natureza, principalmente de revisão, 

que enfoque o grupo no Neotrópico faz com que se acredite ser o número de espécies 

existentes muito maior que o atual para essa região. 

 

1.2.1. Histórico do estudo taxonômico em Elaphropeza na região Neotropical 

O curto histórico de descrições de espécies alocadas em Elaphropeza da região 

Neotropical começa com a descrição de Drapetis flavidus Williston, 1896 para as ilhas de São 

Vicente e Granada. Em seguida foi a vez de Bezzi descrever Drapetis (Ctenodrapetis) 

ciliatocosta Bezzi, 1904 para a Austrália, Drapetis (Ctenodrapetis) monochaeta Bezzi, 1909 

para o Peru e registrar ocorrência de D. (Elaphropeza) ciliatocosta para a Bolívia. Drapetis 

flavidus foi mais tarde alocada em Drapetis (Elaphropeza) por Melander (1918), enquanto as 

outras duas espécies foram recombinadas em Smith (1967). 

Smith foi talvez o mais importante estudioso de Elaphropeza no neotrópico, com 

trabalhos relevantes também no continente africano e no Nepal. Durante seus estudos adotou 

várias classificações (e.g.Smith, 1964, 1965, 1969), sendo a mais adotada a que dá status de 

subgênero aos três táxons (Smith, 1969). Descreveu 11 espécies do gênero para a região 

Neotropical (Smith, 1962, 1963), onde na Amazônia foram descritas Drapetis (Elaphropeza) 

biseticauda Smith, 1963, Drapetis (Elaphropeza) mazaruni Smith, 1963 e Drapetis 

(Elaphropeza) similis Smith, 1963, todas para a Guiana. A maioria teve registro para o sul e 

sudeste do Brasil, além de novas combinações para várias outras espécies. 

Roger (1983) que fez recombinações para duas espécies do Panamá e uma de 

Galápagos, antes alocadas em Drapetis (Drapetis) e Drapetis (Crossopalpus), para Drapetis 

(Elaphropeza). 
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As descrições mais recentes para a região Neotropical, feitas por Raffone (2000, 

2001a, 2001b), dão conta de cinco espécies do nordeste brasileiro e Yang et al. (2007) fazem 

novas combinações para as espécies de Elaphropeza que estavam alocadas em Drapetis 

(Elaphropeza), exceto para Drapetis (Elaphropeza) monochaeta (Bezzi, 1909). 

 

1.2.2. Ecologia e biologia 

São poucos os trabalhos que tratam da fenologia de Elaphropeza. Macquart (1827) fez 

inferências fenológicas no trabalho de descrição do gênero, afirmando que suas espécies eram 

abundantes em bosques do norte da França, em meados de junho e julho, e que os machos 

eram mais numerosos que as fêmeas. Grootaert (1995) afirmou, com base em observações em 

Platypalpus, que a fenologia pode variar no nível intra-específico. Plant (2003) indicou que o 

período de emergência médio de Drapetini (21,3 semanas) é maior que em outros Hybotidae 

(média de 14,3 semanas), apontando também a existência de variação geográfica no pico de 

emergência para as espécies da Grã Bretanha; ainda apontou que o gênero Platypalpus teve 

contribuição significante sobre os picos de diversidade de espécies. 

Quanto às fases do desenvolvimento, Chvála (1975) indicou que os adultos de 

Drapetis (Elaphropeza) habitam ambientes de vegetação rasteira e arbustos, porém, como 

outros Drapetini, estão presentes no solo, árvores e serrapilheira. Steyskal e Knutson (1981) 

afirmaram que as larvas de Drapetis s. str. e Platypalpus são terrestres, o que permite supor 

que as larvas de Elaphropeza também se desenvolvam nesse ambiente. O único trabalho que 

trata dos imaturos de Elaphropeza em campo (Delettre et al., 1998) se limita a observar que 

Drapetis (Elaphropeza) ephippiata emerge em nenhum dos habitats amostrados (ecótono 

água-terra de 50m incluindo praia, pequena arborização e gramado). Entretanto, sugerem que 

estes emergem em algum local próximo aos estudados e os freqüentam quando adultos, pois 

como os Drapetis também podem ser bons voadores, fato considerado incomum em 

Tachydromiinae. Freitas-Silva et al. (2006) observaram que os Elaphropeza habitam tanto o 

dossel quanto o sub-bosque de floresta úmida, sendo mais abundantes no primeiro. 

Algumas espécies de Elaphropeza, assim como os outros Drapetini, têm glândulas de 

feromônio abaixo dos tergos que, segundo Grootaert (1996), apresentam alta variabilidade 

morfológica entre as espécies. Ainda afirma que, ao invés de reconhecimento visual, a 

comunicação química é altamente diversa em Elaphropeza, concluindo que isso dá ao grupo 
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um largo alcance de habitat e que seus membros se utilizariam desse meio de comunicação 

para localização de seus parceiros a longa distância. 

Bergonzo et al. (2004) registraram a ocorrência do fungo Stigmatomyces drapetis 

Taxter (Laboulbeniales) como parasita de Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000 na região 

nordeste do Brasil. Tal observação nos permite supor que muitas outras associações podem 

ocorrem com membros desse gênero. 

 

1.3. Justificativas 

O conhecimento do gênero Elaphropeza na região Neotropical está concentrado 

principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil e na América Central, além de algumas 

poucas espécies descritas para a região nordeste brasileira. Para o bioma da Amazônia, 

somente existem descrições de poucas espécies em alguns países vizinhos ao Brasil, ou seja, 

nas extremidades do bioma, com nenhuma espécie descrita para a Amazônia brasileira. Ainda, 

a alta riqueza observada em outras regiões tropicais do mundo, principalmente Oriental, frente 

a ocorrência tropical das espécies do gênero, acena à possível ocorrência de muitas espécies 

ainda desconhecidas para a ciência no território brasileiro. Deste modo, é necessário a 

ampliação do conhecimento do grupo por meio de um trabalho de revisão ainda não realizado 

para a região. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Redescrever e re-ilustrar as espécies amazônicas já descritas de Elaphropeza; 

- Elaborar descrições para as novas espécies; 

- Compor uma chave dicotômica para identificação das espécies amazônicas de 

Elaphropeza; 

- Fornecer mapas atualizados dos registros geográficos das espécies de Elaphropeza no 

bioma da Amazônia. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1. Origem do material, triagem e separação em grupos morfológicos 

Foram analisados espécimes conservados tanto via úmida quanto via seca. Os 

primeiros, provindos de coletas antigas de vários pesquisadores, são originados de diversos 

pontos do bioma amazônico, incluindo alguns espécimes da Bolívia e do Peru. O material a 

seco proveio das seguintes coleções biológicas: Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia - Brasil (INPA), Museu Paraense Emílio Goeldi - Brasil 

(MPEG), Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - Brasil (MZSP), Museu 

Nacional, Rio de Janeiro – Brasil (MNRJ), California Academy of Science – Estados Unidos 

da América (CAS), Museo Civico di Storia Naturale di Veneza - Itália (MCVE), The Natural 

History Museum - Inglaterra (NHM) e Staatliches Museum Tierkunde – Alemanha (SMT). 

Não foram encontrados nas coleções exemplares provindos dos outros países que compõem o 

bioma amazônico, mas sim espécimes de regiões montanhosas desses países em biomas 

adjacentes. 

Após serem identificados e separados em nível genérico, os espécimes de Elaphropeza 

foram separados em grupos morfológicos por comparação de características externas como: 

coloração e quetotaxia da cabeça; tamanho, forma, coloração e quetotaxia das partes das 

antenas; tamanho, forma, coloração e quetotaxia das partes bucais; quetotaxia, tamanho e 

coloração dos escleritos toráxicos; quetotaxia, forma, tamanho e coloração das partes das 

pernas; disposição das veias alares, tamanho das asas e das células, coloração e tamanho das 

partes dos halteres; forma, coloração e quetotaxia do abdome, formatos e quetotaxia das peças 

das terminálias, interna e externa, além de outras características que puderam ser 

diagnosticadas. Neste grupo, a associação dos machos com as respectivas fêmeas pode ser 

feita por comparação de morfologia externa devido ao pouco acentuado dimorfismo sexual 

observado (Shamshev e Grootaert, 2007). A apresentação do material examinado segue 

Papavero (1994). 
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3.2. Preparação e análise de asas e terminálias 

As terminálias nos machos e terminálias nas fêmeas foram analisadas quanto a 

morfologia de suas partes para confirmação dos grupos morfológicos. Para isso o abdome foi 

seccionado na região do tergito proximal, colocado em solução de hidróxido de potássio 

(KOH 10%) a quente durante aproximadamente um minuto para amolecer os escleritos e 

dissolver as membranas que prendem a terminália ao abdome, sendo lavado em ácido acético 

por aproximadamente cinco minutos para neutralizar a ação da base. Logo após foi clarificado 

em ácido lático 85% a quente (protocolo de Cumming, 1992) por aproximadamente quatro 

minutos, tempo este variável em função da esclerotinização do abdome. A terminália foi então 

separada do abdome, transferida para lâmina escavada contendo K-Y gel Johnson & 

Johnson®, observada e desenhada em microscópio óptico de luz transmitida. Posteriormente a 

análise e documentação, o material clarificado foi lavado em água quente durante 

aproximadamente cinco minutos para a retirada do gel e conservado em microtubos plásticos 

contendo glicerina, sendo afixados no alfinete correspondente ao espécime de origem. 

As asas foram seccionadas na junção com o tórax e colocadas em xilol por 

aproximadamente 30 minutos. Após serem retiradas do xilol e secarem, foram preparadas em 

Bálsamo do Canadá e colocadas entre pequenos fragmentos quadrangulares de lamínulas. Da 

mesma maneira que as terminálias, as asas preparadas foram afixadas juntamente ao espécime 

de origem após sua análise e documentação por meio de um pequeno pedaço de papel colado 

às lamínulas. 

 

3.3. Ilustrações 

As ilustrações de estruturas diagnósticas foram feitas em nanquim por observação em 

microscópio estereoscópio de luz refletida (caracteres morfológicos externos) ou microscópio 

óptico de luz transmitida (terminálias), ambos com câmera clara acoplada. As terminálias dos 

machos foram documentadas de três formas: a peça em visão dorsal geral expondo cercos, 

posições relativas das lamelas e apódemas ejaculatório e ventral, a lamela direita em vista 

lateral e o surstilo esquerdo, também em vista lateral. Os lados referidos no texto como direito 

e esquerdo para a terminália do macho são baseadas na posição não-rotacionada vista 

posteriormente. Assim sendo, as ilustrações apresentadas são referentes à vista ventral da peça 
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no inseto. Todos as ilustrações das terminálias são baseadas em suas posições não-

rotacionadas.  

As asas em fragmentos de lamínulas foram desenhadas em microscópio estereoscópio 

com câmara clara acoplada. O índice costal foi baseado na distância medida entre os ápices 

das primeiras quatro veias que alcançam a veia costa. Para questão de acurácia, a primeira 

seção foi medida a partir da base da asa até a veia humeral. 

 

3.4. Comparação com espécies descritas 

Foram observados os tipos primários de Drapetis (Elaphropeza) flavida (Williston, 

1896), Drapetis (Elaphropeza) mazaruni Smith, 1963, Drapetis (Elaphropeza) similis Smith, 

1963 e Drapetis (Elaphropeza) biseticauda Smith, 1963, todos depositados no NHM. 

Foram observados também os parátipos das cinco espécies descritas por Raffone 

(2000, 2001a, 2001b) para a região nordeste brasileira, depositados no MCVE, assim como 

espécimes identificados com ocorrência restrita à região sul e sudeste do Brasil, depositados 

nas demais coleções. 

Para as espécies recentemente revisadas por Rafael (1995), D. (Elaphropeza) 

ciliatocosta (Bezzi, 1904) e D. (Elaphropeza) monochaeta (Bezzi, 1909), foi elaborada uma 

diagnose baseada nas redescrições e desenhos cedidos pelo autor do trabalho, pois as 

descrições inclusas estão suficientemente completas e não necessitam adequação. Na 

redescrição do gênero foi feita uma síntese do conhecimento atual, adicionando alguns 

caracteres morfológicos que não constam na redescrição mais recente de Shamshev e 

Grootaert (2007). 

 

3.5. Terminologia e abreviaturas 

Foi seguida a terminologia de McAlpine (1981) para morfologia externa do adulto, de 

Cumming et al. (1995) e Sinclair (2000) para terminálias dos machos. Para as terminálias 

femininas foi seguido Sinclair e Cumming (2006). Foram consideradas cerdas do lobo pós-

pronotal aquelas localizadas nas extremidades ântero-laterais do escuto e notopleurais aquelas 
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localizadas abaixo da linha imaginária ântero-posterior formada pela série supra-alar, 

anteriores a esta série, sendo as últimas dorsais ao plano horizontal da asa e as notopleuras 

iguais ou ventrais a esse mesmo plano. As cerdas citadas nas descrições, em especial as do 

escuto e das pernas, são aquelas que se sobressaem às de revestimento. As seguintes 

abreviaturas seguem McAlpine (1981): acr – cerdas acrosticais, dc – cerdas dorsocentrais, 

spal – cerda supra-alar, ial – cerdas intra-alares, npl – cerda notopleural, pprn – lóbulo pós-

pronotal, vt – cerdas verticais, oc – cerdas ocelares, vb – vibrissa, sctl – cerda escutelar, pal – 

cerda pós-alar. As seguintes abreviaturas foram utilizadas para facilitar a localização e 

identificação das cerdas e espinhos nas pernas: A – anterior, P – posterior, D – dorsal, V – 

ventral, AD – ântero-dorsal, AV – ântero-ventral, PD – póstero-dorsal, PV – póstero-ventral. A 

largura da fronte foi classificada ampla quando os olhos compostos estão separados, próximo 

ao triângulo ocelar, por distância equivalente ou superior a duas vezes a largura de um ocelo, 

enquanto a região próxima às antenas foi considerada ampla nos casos em que a distância 

equivale ou supera o correspondente a um ocelo. Distâncias menores que as citadas foram 

classificadas estreitas em ambos os casos. Para o abdome foi utilizado T acompanhado por um 

número para se referir a cada tergito. As cerdas modificadas em forma de espátula no abdome 

estão organizadas em séries dorsoventrais. 

 

3.6. Descrição das espécies 

Na lista do material tipo examinado, os dados de cada etiqueta dos holótipos estão 

separados por ponto e vírgula (;). Em todas as etiquetas as informações entre colchetes ([]) 

completam os dados omitidos das mesmas. 

Convém esclarecer que os nomes que foram propostos para as espécies novas descritas 

neste trabalho não são válidos para a ciência nos termos do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (International Commission on Zoological Nomenclature, 1999) 

enquanto não publicados em revista científica. 
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3.7. Mapas dos registros geográficos 

Os registros de ocorrência para todas as espécies foram plotadas em mapas com 

divisões políticas pelo programa PanMap 0.9.6© 1996, 1997, Pangaea. Nos casos que a 

distribuição é muito restrita e os pontos se sobrepusessem, foi dada ênfase na região em 

questão e colocado um pequeno mapa de referência ao lado da figura. As escalas são 

fornecidas no próprio mapa com sua devida proporção. 

 

3.8. Deposição do material 

Os tipos primários das espécies novas foram depositados na Coleção de Invertebrados 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e os tipos secundários foram 

enviados para as instituições provenientes, assim como o material adicional das espécies já 

conhecidas. Quando possível, e com autorização das coleções, foram efetuadas trocas de 

espécimes entre as instituições, de modo a ficarem distribuídos e assim facilitar futuros 

estudos em Elaphropeza. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 211 exemplares analisados, foram revisados os tipos das cinco espécies 

registradas para o bioma amazônico, descritas 11 espécies novas para a ciência e efetuada 

uma nova combinação para Elaphropeza monochaeta (Bezzi, 1909). Foram ampliados os 

registros geográficos para Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000, Elaphropeza biseticauda 

(Smith, 1963) e Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963), descrita pela primeira vez a fêmea de 

E. biseticauda e ilustrada sua terminália, assim como a da fêmea de E. bergonzoi. Ainda, 

foram esclarecidos alguns pontos errôneos relacionados à identificação de Elaphropeza 

flavida (Williston, 1896), e conseqüentemente ao seu registro geográfico. 
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4.1. GÊNERO: Elaphropeza Macquart 

 

Elaphropeza Macquart, 1827: 86; Espécie-tipo: Tachydromia ephippiata Fallén, 1815: 11 

(monotipia); 1834: 359 (diagnose); Bigot, 1889: 122 (chave de identificação para os 

gêneros de Empidae); Smith, 1989: 391 (cat. Australásia e Oceania); Yang et al., 2007: 

370 (cat. mundial). 

Drapetis (Ctenodrapetis) Bezzi, 1904a: 351, 357 (chave de identificação para gêneros e 

espécies, nota); espécie-tipo: Drapetis (Ctenodrapetis) ciliatocosta Bezzi, 1904a: 355 

(designação subseqüente por Melander, 1918: 187); Melander, 1910: 49 (chave de 

identificação); 1918: 185, 187, 219 (publicações referentes ao subgênero, diagnose, 

designação subseqüente do tipo, lista de espécies); 1927: 272, 305, 307, 312 (chave de 

identificação, bibliografia, diagnose); Collin, 1933: 21 (Ctenodrapetis como sinônimo 

de Elaphropeza). 

Drapetis (Elaphropeza) Melander, 1910: 49 (chave de identificação); 1918: 185, 187, 219 

(publicações referentes ao subgênero, diagnose, lista de espécies); 1927: 271, 305, 

307, 312 (chave de identificação, bibliografia, diagnose); 1965: 478 (cat. norte-

americano); Collin, 1933: 8, 19 (chave de identificação); Smith, 1962:199 (chave de 

identificação para subgêneros e espécies do Brasil); 1967:39.3 (cat. região 

Neotropical); 1980: 432 (cat. região Afrotropical); Chvála, 1975: 250 (diagnose); 

Chvála e Kovalev 1989: 220 (cat. região Paleártica); 

 

Diagnose: os espécimes pertencentes ao gênero Elaphropeza são distinguidos dos outros 

Drapetini pelo seguinte conjunto de caracteres: occipício convexo; gena pouco desenvolvida 

abaixo dos olhos; olhos compostos com omatríquias; antenas orientadas para frente; flagelo 

cônico com arista apical; região póstero-dorsal do anepisterno sem cerdas ou pruína; asas com 

célula bm mais longa que a br; célula anal ausente; cerdas espatuliformes no tergito 4 e em 

alguns casos também no tergito 5 ou no tergito 6. 
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Redescrição do gênero: 

Macho. 

Corpo: 1,1 a 2,8mm. Asa: 1,7 a 3,4mm. 

Cabeça: pequena, mais estreita que o tórax, com coloração variando do preto ao amarelo. 

Olhos com omatríquias, estreitamente separados na face; fronte com lados divergentes acima 

(em forma de V), largura variável acima das antenas, sendo contíguas a largamente separadas; 

tubérculo ocelar geralmente pequeno com dois pares de cerdas. Antena no meio da cabeça, 

orientada para frente; escapo curto, pedicelo em forma de cálice com cerdas no perímetro 

distal; flagelo cônico de comprimento variável, sem cerdas robustas, com pruína e arista 

apical; arista terminal normalmente longa. Gena pouco desenvolvida. Probóscide com 

comprimento variável, levemente curvada para trás; palpos redondos ou ovais com pruína 

densa, comprimento variável; labelo de dimensões variáveis, muito grande em algumas 

espécies. 

Tórax: coloração variando do preto ao amarelo, algumas vezes com padrões mais claros no 

escuto e manchas escuras na pleura. Escuto brilhante, algumas vezes com pruína na região 

anterior próximo ao pronoto e/ou na região posterior próximo ao escutelo, forma variável; 

escutelo coberto por pruína, coloração variando do amarelo ao preto, algumas vezes amarelo 

com manchas pretas; subescutelo variando do amarelo ao preto com pruína. proepisterno com 

cerda longa na região superior. Lóbulo pós-pronotal não diferenciado, cerdas pós-pronotais às 

vezes diferenciadas quanto ao comprimento; cerdas do escuto usualmente com comprimento 

uniforme exceto pré-escutelares, notopleurais, intra-alares e supra-alares mais longas; acr 

completas ou incompletas posteriormente, multisseriadas; dc usualmente multisseriadas, 

algumas vezes indiferenciadas das intra-alares, dc pré-escutelar longa; ial geralmente 

unisseriadas; escutelares basais curtas, apicais longas e cruzadas no ápice Anepisterno 

desprovido de cerdas ou pruína na região superior posterior; pruína geralmente no anepímero, 

catepímero e sempre na metapleura. 

Pernas: longas e finas; usualmente amarelas, algumas vezes com partes enegrecidas; cerdas 

nas coxas, trocânteres e fêmures não modificadas; tarsos não modificados. Perna anterior com 

séries de cerdas, ântero- e póstero-ventrais, levemente mais longas que as demais; tíbia com 

grupamento de cerdas sobre a glândula tibial; tarsômero proximal pode conter cerdas 

incolores modificadas na face ventral. Perna média algumas vezes bem desenvolvida, 
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fortemente raptorial com cerda ventral longa no trocânter; fêmur usualmente com cerda 

anterior pré-apical longa; tíbia pode conter espinhos curtos e grossos na face ventral. Perna 

posterior usualmente com série sub-basal dorsal de cerdas subiguais e cerda anterior pré-

apical no fêmur; tíbia posterior com cerdas ântero-dorsais de número variável e projeção 

apical ventral formada por cerdas finas agrupada em alta densidade, usualmente amarelas. 

Asa: (Figs. 42-55) bem desenvolvidas, usualmente hialinas, algumas vezes com enfuscação 

amarela ou preta. Cerdas normalmente mais longas e espaçadas na C, proeminentes, mais 

curtas e finas ao longo da margem. Veias de cor variável, normalmente a r-m, as duas seções 

proximais da M e a m-cu são incolores; Rs originando antes da metade da R1, próximo a h, 

mais longa que r-m; R1 curvada para cima na parte distal, confluindo com a C próximo a 

metade da asa; R2+3 curvada para cima, R2+3 e R4+5 com ponto de origem comum; M e R4+5 

paralelas ou levemente divergentes no ápice; R4+5 algumas vezes ligeiramente sinuosa; veia A 

muito fraca, evidenciada por uma dobra, ou ausente. Veia CuA2 ausente; veia m-cu 

transversal ou oblíqua. Célula br curta, sempre mais curta que a bm, porém variando em 

comprimento e largura. Halter com capítulo amarelo, branco ou preto. 

Abdome: tergitos variando em comprimento, geralmente quarto segmento alongado, oitavo 

muito estreito formando um anel em volta da terminália, sob o sétimo segmento. Primeiro 

tergito membranoso, demais variam quanto a forma e grau de esclerotinização, porém o 

quarto tergito sempre fortemente esclerotinizado. Cerdas espatuliformes no quarto tergito, às 

vezes no terceiro ou no quinto. Esternitos não modificados, fracamente esclerotinizados. 

Estruturas intersegmentais em glândula presentes entre os segmentos quatro e cinco, tergito 

cinco com cerdas curtas na extremidade anterior, região da abertura da glândula com muitas 

cerdas curtas; glândula variável no tamanho, usualmente reniforme. 

Terminália (Figs. 02-18): hipopígio assimétrico, rotacionado 90° para a direita. Epândrio 

completamente dividido; lamela epandrial esquerda curta, fusionada ao hipândrio, com cerdas 

curtas ou longas na margem distal. Surstilo esquerdo dividido em três lóbulos, lóbulo superior 

com cerdas curtas, às vezes com espinhos curtos. Lamela epandrial direita larga, posicionada 

ventralmente. Surstilo direito presente ou ausente. Se presente, não dividido e usualmente 

com fraca diferenciação do epândrio e fraca articulação com o mesmo. Cercos fusionados ou 

separados, às vezes portando espinhos ou cerdas fortes. Hipândrio alongado, usualmente com 

poucas cerdas medianas. Falo delgado, muito curto ou alongado e enrolado, algumas vezes 
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em espiral dupla. Um ou dois apódemas em forma de bastão; quando ambos estão 

presentes, apódema ventral usualmente mais longo e apódema ejaculatório mais curto. 

Fêmea: similar ao macho, dimorfismo sexual normalmente restrito aos espinhos na face 

ventral da tíbia média. Terminália alongada ou curta; oitavo segmento com tergito separado 

do esternito ou fusionados nas laterais. Tergito 9 ausente, esternito 9 reduzido ao um esclerito 

interno pequeno. Tergito 10 ausente. Esternito 10 em forma de L posicionado abaixo do 

proctiger e acomodado abaixo do cerco, pode se restringir à parte inferior do cerco ou fundir-

se dorsalmente, envolvendo todo o segmento. Cerco ovalado ou alongado. Espermateca em 

forma de saco, membranosa. 

 

4.1.1. Chave de identificação para as espécies amazônicas de Elaphropeza Macquart. 

 

1 - Tíbia posterior com 3 ou mais cerdas longas submedianas ................................................. 2 

1' - Tíbia posterior com 1 ou 2 cerdas longas submedianas ...................................................... 4 

 

2 (1) - Tíbia posterior com 3 cerdas longas submedianas (Fig. 25); escuto amarelo com 

mancha marrom mediana caudal (Fig. 26); cerco direito sem cerdas apicais longas 

(Fig. 17-A) ........................................................ Elaphropeza trisetulata sp.nov. (p. 90) 

2' - Tíbia posterior com mais de 3 cerdas longas, escuto sem mancha na parte posterior; cerco 

direito com cerdas apicais longas (Fig. 13-A e 15-A) ................................................... 3 

 

3 (2') - Tíbia posterior amarela com série de cerdas ântero-dorsais curtas pré-basais (Fig. 27); 

tarsômero posterior proximal com 7 cerdas ântero-dorsais distintas (Fig. 28); tórax 

castanho-avermelhado; lamela epandrial direita bipartida (Fig. 13-C); surstilo 

esquerdo com cerdas apicais longas e robustas formando uma escova (Fig. 13-B); 

espécimes pequenos (1,6-2,3mm) ....................... Elaphropeza serrulata sp.nov. (p. 72) 
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3' - Tíbia posterior preta com série de cerdas ântero-dorsais longas (Fig. 29); tarsômero 

posterior proximal sem cerdas ântero-dorsais distintas; tórax preto (Fig. 30); lamela 

epandrial direita não bipartida (Fig. 15-C); surstilo esquerdo sem cerdas longas no 

ápice (Fig. 15-B); espécimes grandes (2,8-5,1mm) ..................................................... 

............................................................................. Elaphropeza tenebrosa sp.nov. (p. 81) 

 

4 (1') - Tíbia posterior com 1 cerda longa mediana .................................................................. 5 

4' - Tíbia posterior com 2 cerdas longas, submedianas ............................................................. 6 

 

5 (4) - Escuto castanho-avermelhado; perna posterior amarela; probóscide robusta; lamela 

epandrial direita bipartida (Fig. 04-C) .............................................................................. 

............................................................... Elaphropeza biseticauda (Smith, 1963) (p. 26) 

5' - Escuto preto brilhante; perna posterior castanha a preta a partir dos ¾ distais dos fêmures; 

probóscide delgada; macho desconhecido ....................................................................... 

............................................ Elaphropeza monochaeta (Bezzi, 1909) comb.nov. (p. 53) 

 

6 (4') - Tíbia média com espinhos ventrais robustos ................................................................. 7 

6' - Tíbia média sem espinhos ventrais robustos ..................................................................... 12 

 

7 (6) - Probóscide robusta; palpo redondo, mais curto que a probóscide; cerco direito 

bifurcado com a projeção mediana mais longa que a da direita, não surgindo de um 

arco bem esclerotinizado e sem alargamento distal (Fig. 10-A) ...................................... 

................................................................................ Elaphropeza palpina sp.nov. (p. 58) 

7' - Probóscide delgada, palpo oval, tão longo quanto a probóscide; cerco direito bifurcado ou 

não, a projeção mediana tão longa quanto a da direita; se a projeção mediana é mais 
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longa, então esta surge de um arco bem esclerotinizado ou possui um alargamento 

distal dando-lhe formato clavado .................................................................................. 8 

 

8 (7') - Escuto com muitas cerdas em séries indiferenciadas (Fig. 31); fêmur médio 

notadamente dilatado e com numerosos espinhos (Fig. 32); cercos separados; cerco 

direito bifurcado, ambas as projeções com comprimentos equivalentes ......................... 

....................................................................... Elaphropeza fortifemorata sp.nov. (p. 43) 

8' - Escuto com cerdas em séries distintas (Figs. 33 e 41); fêmur médio não dilatado com 

numerosos espinhos; cercos separados ou fusionados, se separados, então as projeções 

do cerco direito têm comprimentos diferentes .............................................................. 9 

 

9 (8') - Pruína na região anterior do escuto, ao longo das faixas acr e dc (Fig. 33) e por toda a 

cabeça, mais densa na parte inferior do pós-crânio (Fig. 34), arista curta, 

aproximadamente 3 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; cerco direito 

bipartido desde próximo à base (Fig. 16-A) ..................................................................... 

............................................................................ Elaphropeza tomentosa sp.nov. (p. 85) 

9' - Pruína ausente na região anterior do escuto, na cabeça uniforme exceto na na fronte e na 

região superior do pós-crânio, ausente (Fig. 35); arista longa, ao menos 5,5 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo unidos; cerco direito, se bipartido, somente 

próximo ao ápice ......................................................................................................... 10 

 

10 (9') - Probóscide e escuto castanhos; cerdas dc tetrasseriadas; cercos fusionados 

completamente (Fig. 14-A) ........................... Elaphropeza similis (Smith, 1963) (p. 77) 

10' - Probóscide e escuto amarelos; cerdas dc bisseriadas; cercos separados ......................... 11 

 

11 (10') - Escutelo preto ou com mancha preta mediana; sulco dorsal mediano no pronoto 

ausente; cerco direito com projeção mediana alargada no ápice, pouco esclerotinizada, 
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não surgindo de um arco bem esclerotinizado (Fig. 05-A) 

................................................................................ Elaphropeza digitata sp.nov. (p. 33) 

11' - Escutelo amarelo; sulco dorsal mediano no pronoto aprofundado; cerco direito com 

projeção mediana delgada, bem esclerotinizada, surgindo de um arco fortemente 

esclerotinizado (Fig. 06-A) ..................... Elaphropeza flavida (Williston, 1896) (p. 38) 

 

12 (6') - Fêmur anterior com 3-5 espinhos póstero-ventrais robustos (Figs. 36 e 37); fêmur 

médio com ao menos 3 cerdas longas em série na metade apical (Fig. 38); cerco direito 

bipartido, a projeção mediana alargada apicalmente (Fig. 03-A) ......................... 

................................................................. Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000 (p. 22) 

12' - Fêmur anterior sem espinhos póstero-ventrais robustos; fêmur médio sem séries de 

cerdas longas na metade apical; cerco direito não bipartido ou, se bipartido, a projeção 

mediana não alargada apicalmente .............................................................................. 13 

 

13 (12') - Escuto com mancha preta na região posterior, podendo apresentar faixa preta 

estendendo-se ântero-posteriormente (Fig. 39); triângulo ocelar com pruína ............ 14 

13' - Escuto sem mancha ou faixa pretas; triângulo ocelar desprovido de pruína .................. 15 

 

14 (13) - Escuto com mancha triangular grande na região posterior, podendo apresentar faixa 

se estendendo ântero-posteriormente; cerdas dc trisseriadas; cerda pal longa; R4+5 e M 

divergentes próximo do ápice (Fig. 55); cercos parcialmente fusionados, cerco direito 

incompletamente bipartido (Fig. 18-A) ............................................................................ 

........................................................................... Elaphropeza uncilobata sp.nov. (p. 95) 

14' - Escuto com mancha pequena na região posterior, sem faixa preta; cerdas dc unisseriadas; 

cerda pal curta; R4+5 e M convergentes próximo do ápice; macho desconhecido 

............................................................... Elaphropeza ciliatocosta (Bezzi, 1904) (p. 31) 
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15 (13') - Probóscide robusta, branca (Fig. 40); escutelo amarelo; 1 cerda pal muito curta, 

dobrada 90 graus para dentro; cercos despovidos de cerdas longas; apódema 

ejaculatório muito curto, menos da metade do comprimento do apódema ventral (Fig. 

11-A) ............................................................. Elaphropeza procera sp.nov. (p. 63) 

15' - Probóscide delgada, amarela a castanha; escutelo marrom a preto; cerda pal longa, reta, 

levemente orientada para dentro; cercos e apódema ejaculatório não como acima .... 16 

 

16 (15') - Arista 8 vezes mais longa que o escapo e o pedicelo unidos; palpo mais curto que a 

probóscide; cercos separados; lamela epandrial direita com projeção apical direita 

portando duas cerdas longas terminais (Fig. 12-C); hipândrio com cerda longa próxima 

ao falo ..................................................................... Elaphropeza rubens sp.nov. (p. 67) 

16' - Arista 4 ou 5 vezes mais longa que o escapo e o pedicelo unidos; palpo tão longo quanto 

a probóscide; cercos unidos próximo ao ápice, se separados, então o surstilo esquerdo 

é delgado (Fig. 08-B); lamela epandrial direita sem projeção apical, se existir a 

projeção, então esta tem forma de gancho sem cerdas apicais (Fig. 09-C); hipândrio 

sem cerda longa longa próximo ao falo ...................................................................... 17 

 

17 (16) - Escuto amarelo na região anterior e preto na posterior (Fig. 41); cerdas acr 

bisseriadas; surstilo esquerdo largo (Fig. 09-B) ............................................................... 

............................................................................ Elaphropeza nigrescens sp.nov (p. 54) 

17' - Escuto completamente amarelo; cerdas acr tetrasseriadas; surstilo esquerdo delgado (Fig. 

08-B) ........................................................ Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963) (p. 48) 
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4.1.2. Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000 

(Figs. 03 A-D, 19, 36-38, 42) 

 

Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000: 3, figs. 1-3; Bergonzo et al. (2004): 707; Yang et al. 

(2007): 371 (cat.). 

Diagnose: exemplares grandes (2,50-3,30mm), amarelos; escuto amarelo sem manchas. 

Flagelo 1,7 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos; arista 4,3 vezes o comprimento 

do escapo e pedicelo; palpos ovais; labelo pequeno. Fêmur anterior do macho com 3-5 

espinhos póstero-ventrais facilmente visíveis; fêmur médio com mais de 3 cerdas longas 

distais anteriores em série e muitas cerdas nas faces AV, PV e V; tíbia média com espinhos 

ventrais curtos e robustos; tíbia posterior com 2 cerdas AD sub-medianas longas Índice costal: 

23/87/40/70. Cerco direito bipartido, a projeção mediana claviforme alargada no ápice; cerco 

esquerdo com cerda robusta e longa no ápice e outras mais curtas na lateral externa. 

 

Parátipo macho: Corpo: 2,50mm. Asa: 3,15mm. 

Comentário: Raffone (2000) não apresentou a descrição das terminálias masculina e 

feminina e a ilustração da primeira não está clara. Abaixo são apresentadas as descrições de 

ambas e suas ilustrações com a finalidade de complementar a descrição original. 

 

Terminália masculina (exemplar de Alter do Chão, PA): (Fig. 03-A) marrom, alongada, 

grande. Cercos fusionados no ápice, cerco esquerdo mais curto que o direito, com uma cerda 

longa e robusta no ápice e diversas cerdas pouco mais curtas na lateral externa; cerco direito 

muito delgado, bipartido, com diversas cerdas robustas na lateral externa e no ápice do ramo 

lateral, a ramificação mediana claviforme, mais longa que o lateral. Lamela epandrial direita 

(Fig. 03-C) sub-retangular, alongada, com cerdas longas no ápice, com lóbulo apical largo e 

uma projeção distal mediana curta; surstilo direito não evidente; surstilo esquerdo (Fig. 03-B) 

sub-triangular, projeção arredondada (Fig. 03-A) látero-basal próxima ao cerco com poucas 

cerdas robustas e curtas. Apódema ventral longo atingindo margem do hipândrio, robusto; 
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apódema ejaculatório mais curto e muito delgado, mais curto que margem da lamela 

epandrial esquerda. Hipândrio com 2 cerdas curtas ventrais. Falo curto e delgado. 

Teminália feminina (exemplar de Manaus, AM): segmento abdominal 8 alongado (Fig. 03-

D), escleritos separados ântero-lateralmente, esternito com série de cerdas curtas ventrais, 

dobrado apicalmente; esternito 10 muito delgado com cerdas longas. Cercos amarelos. 

 

Material-tipo examinado: Parátipo macho: BRASIL, Ceará, Lake Cana Brava near 

Guaramiranga, 20.ix.[19]98, E. Bergonzo & W. Rossi (MCVE). Estado do parátipo: 

montagem dupla em microalfinete, ¾ distais da asa esquerda, metade distal da asa direita e 3 

tarsômeros posteriores distais perdidos. 

Material adicional: BRASIL, Pará, Alter do Chão, 15-18.ii.1992, J.A. Rafael, Varredura (03 

machos, INPA; 01 macho, NHM); Amazonas, Manaus, AM-010, km16, 16.iv.1988, col[etor] 

R.A. Rocha, Arm[adilha de] luz, Empididae, R.A. Rocha, 596 (01 fêmea, INPA); R[io] 

G[rande do] Norte, Taipú, vii.[1]955, P[adr]e Pereira, Drapetis (Elaphropeza) flavidus Will. 

det. 1961 K.G.V. Smith (01 fêmea, MZUSP); Baixo Guandu, E[spírito] S[anto], ix.1970, P.C. 

Elias col., Elaphropeza flavida (sem autoria) (01 macho, MZUSP); x.1970, Elaphropeza 

flavida (sem autoria) (01 macho, MZUSP); Rio de Janeiro, [Rio de Janeiro], Gavea, 

29.vi.[1]937, H.S. Lopes, Elaphropeza flavida (sem autoria) (01 macho, MNRJ); Nova 

Friburgo, 23.iv.[19]37, Drapetis (Elaphropeza) flavida Will. Det. H. S. Lopes (01 macho, 

MNRJ); idem, (01 macho, MNRJ). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas*, Ceará, Espírito Santo*, Pará*, Rio Grande do 

Norte*, Rio de Janeiro*). (*- primeiro registro) 

 

Variações: o número de espinhos póstero-ventrais bem desenvolvidos no fêmur anterior dos 

machos varia entre 3 e 7, sendo que algumas vezes são observadas cerdas robustas e longas na 

região do fêmur proximal aos espinhos. Aparentemente essa variação não obedece a padrões 

geográficos, apesar de alguns espécimes do Espírito Santo (ES) e Rio de Janeiro (RJ) 

possuírem espinhos pouco mais curtos. 
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Fig. 03: Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000 (Diptera: Hybotidae) (macho de Alter do Chão, PA, fêmea de 

Manaus, AM). Teminália masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial 

direita, vista lateral (C); terminitália feminina, vista lateral (D). Abreviaturas: apódema ejaculatório (apod ej), 

apódema ventral (apod v), cerco (cerc), esternito 8 (st 8), esternito 10 (st 10), lamela epandrial direita (ep d), 

lamela epandrial esquerda (ep e), surstilo esquerdo (sur), tergito 8 (tg 8). Escala = 0,1mm. 

Discussão: Vários espécimes estavam depositados nas coleções com etiqueta de identificação 

de E. flavida ou Drapetis (Elaphropeza) flavidus. Porém, após comparação com o material-
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tipo das duas espécies, foi possível concluir que na verdade se tratavam de E. bergonzoi. 

Estes são espécimes grandes (2,50 - 3,30mm), robustos, com vários espinhos distintivos no 

fêmur anterior e cerdas longas pré-apicais no fêmur médio. Ao contrário, E. flavida encerra 

espécimes de pequeno porte (1,70 - 2,04mm) desprovidos de tais ornamentações. Essa 

confusão implica em problemas no registro de ocorrência para as duas espécies, como 

observado no catálogo de Smith (1967), que registra E. flavida para o Rio Grande do Norte 

(RN). Esse espécime, cuja ocorrência foi registrada em Smith (1962), foi revisado no presente 

trabalho e constatou-se tratar de E. bergonzoi. Com isso, torna-se necessária a revisão dos 

espécimes previamente identificados como E. flavida das coleções, principalmente aqueles 

que deram origem a novos registros de ocorrência, para que os erros de identificação sejam 

sanados e o registro geográfico seja adequado àquele observado no ambiente. 

E. bergonzoi tinha ocorrência apenas para a localidade-tipo (Lago Cana Brava - CE), e 

nesse trabalho seu registro geográfico foi ampliado para Amazônia Central (Manaus - AM e 

Alter do Chão - PA) e sudeste (Baixo Guandú – ES, Nova Friburgo e Rio de Janeiro – RJ), 

além da primeira fêmea ilustrada. A larga distribuição registrada ao longo da região costeira 

do Brasil sugere que esta seja a espécie neotropical de Elaphropeza com distribuição mais 

ampla até agora conhecida, ao contrário da maioria de outras espécies, geralmente mais 

restritas. 

 

4.1.3. Elaphropeza biseticauda (Smith, 1963) 

(Figs. 04 A-D, 24, 43) 

 

Drapetis (Elaphropeza) biseticauda Smith, 1963: 153, fig.1 (terminália macho); 1967: 39.3 

(cat.). 

Elaphropeza biseticauda; Yang et al., 2007: 372 (cat.). 

 

Diagnose: exemplares em geral castanho-avermelhados. Cabeça com pruína densa uniforme, 

exceto na fronte; flagelo relativamente curto; palpo levemente oval. Escuto castanho-
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avermelhado com padrão um pouco mais claro; escutelo preto exceto a margem amarelada; 

1 cerda AD mediana na tíbia posterior. Cerco esquerdo com 1 cerda longa no ápice e 1 curta e 

muito robusta adjacente; lamela epandrial direita larga com duas projeções, uma mais robusta 

portando diversas cerdas robustas, tanto longas quanto curtas, outra pouco mais curta e 

delgada, com poucas cerdas; apódemas ventral longo e largo, apódema ejaculatório muito 

delgado e curto. 

 

Redescrição do holótipo macho. Corpo: 2,25mm. Asa: 1,80mm. 

Cabeça: preta, avermelhada na margem bucal; cerdas castanhas; pruína densa uniforme, 

branca, ausente na fronte. Fronte estreita, largura de 1 ocelo próximo ao triângulo ocelar e 0,4 

ocelo próximo às antenas; face estreita com lados paralelos quase contíguos. Cerdas vt 

externas orientadas para cima, convergentes, internas orientadas para frente e levemente 

convergentes; oc orientadas para frente, anteriores divergentes, posteriores convergentes 

cruzando-se no ápice; pós-oculares unisseriadas seguindo o contorno do olho composto; 

occipitais unisseriadas. 

Antena: castanha; cerdas amarelas; pruína branca ausente no escapo e abundante no flagelo; 

arista castanha. Escapo com o comprimento 2 vezes sua largura; pedicelo com cerdas 

subiguais, o mesmo comprimento do escapo; flagelo relativamente curto, 2 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista aproximadamente 7 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo somados. 

Peças bucais: palpo amarelo; probóscide robusta, castanha; cerdas amarelas; pruína branca no 

palpo e no ápice da probóscide. Palpo levemente oval, mais curto que a probósicde, com 1 

cerda pré-apical longa; probóscide com cerdas curtas laterais; labelo com tamanho médio e 

cerdas curtas na margem. 

Tórax: castanho-avermelhado com padrão castanho-claro distinto no escuto, escutelo preto 

com bordas castanhas, subescutelo preto; cerdas amarelas; pruína branca na margem posterior 

do escuto, no escutelo, subescutelo, anepisterno, catepisterno e metapleura. Pronoto com 

sulco dorsal mediano inconspícuo; escuto tão longo quanto largo, 4,5 vezes o comprimento do 

escutelo; escutelo com ápice arredondado, 2 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn 

uniformes com 1 apical pouco mais longa que as demais; proepisterno com cerda longa na 
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parte superior orientada para trás, cerda inferior ausente; acr tetrasseriadas, séries medianas 

completas e laterais presentes até a metade do escuto; dc distintas das ial, trisseriadas, 

completas, dc pré-escutelar tão longa quanto a sctl apical; ial unisseriada, completas; 2 npl, a 

anterior mais longa que a posterior; 2 spal; 1 pal longa inserida lateralmente no calo pós-alar, 

orientada para dentro; sctl basal inserida medianamente entre a base do escutelo e a sctl 

apical, aproximadamente metade do comprimento da apical. 

Pernas: amarelas, tarsômero distal de todas as pernas e mancha circular pretos nas 

articulações entre trocânter e fêmur, tíbia média da mesma cor do escuto; cerdas amarelas, as 

conspícuas castanhas; espinhos castanho-escuros. Perna anterior com 2 séries de cerdas A na 

coxa; trocânter com 1 cerda P delgada; fêmur com 1 PV sub-basal longa, série AV e PV de 

cerdas pouco mais longas que as de revestimento, 1 cerda A robusta e 1 PV mais curta pré-

apicais; tíbia com 1 PV pré-apical; tarsômero proximal com cerdas V espatuliformes incolores 

na metade proximal. Perna média com diversas cerdas A longas na coxa; trocânter com 1 V 

curta; fêmur 1 cerda PV longa e delgada, série AV e PV de espinhos finos e 1 cerda A pré-

apical robusta; tíbia com série V de espinhos curtos e robustos e 1 cerda PV pré-apical. Perna 

posterior com cerdas longas na margem apical da coxa, fêmur com série D sub-basal de 4 

cerdas subiguais e 1 cerda AV pré-apical; tíbia com 1 AD sub-mediana longa e uma projeção 

apical curta e larga com a margem irregular; tarsômero proximal com cerdas robustas e curtas. 

Asa: hialina; veias amarelas, C, Rs, R1 e Cu castanhas; cerdas amarelas, castanhas na C, da 

base até a junção com R2+3; Costa com cerda longa na base. Índice costal: 16/50/30/35; R4+5 e 

M retas, levemente divergentes entre si; A inconspícua. Célula bm 2 vezes o comprimento da 

br, o mesmo para largura máxima; ângulo superior distal da bm reto; halter amarelo. 

Abdome: branco exceto T4 e T5 marrom-escuros, T7 e laterais do T2, T3 e T6 amarelos; 

cerdas amarelas exceto as espatuliformes marrom-escuras. Esclerotinização forte em T4 e T5, 

fraca nos demais; esclerotinização completa no T4 e T7, T5 esclerotinizado lateralmente e 

fina banda mediana, e somente nas laterais do T2, T3 e T6. Cerdas espatuliformes com 6 

séries no T4 e 3 séries no T5. 

Terminália (exemplar de Vitória do Miarim, MA): (Fig. 04-A) tamanho médio, marrom. 

Cercos separados; cerco esquerdo longo e largo com uma cerda longa e robusta apical, uma 

mais curta e muito robusta adjacente e diversas cerdas na lateral externa; cerco direito muito 

curto com cerdas longas no ápice e outras mais curtas na lateral externa. Lamela epandrial 
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direita (Fig. 04-C) larga, sub-retangular com duas projeções distais, uma mais longa e larga 

portando muitas cerdas robustas, tanto longas quanto curtas, e uma menor, mais estreita, com 

algumas poucas cerdas longas; surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda 

fusionada ao hipândrio; surstilo esquerdo (Fig. 04-B) sub-triangular com lóbulo apical 

estreitado e cerdas curtas na margem da metade distal. Apódema ventral longo, quase tão 

longo quanto o hipândrio; apódema ejaculatório delgado e curto. Hipândrio com duas cerdas 

curtas ventrais. Falo curto, delgado, com discreto alargamento distal. 

Fêmea: corpo: 1,9mm; asa: 2,23 mm. Tíbia média sem espinhos na face ventral. Abdome 

claro, predominantemente branco. Segmento abdominal 8 curto (Fig. 04-D), tergito e esternito 

separados ântero-lateralmente, esternito dobrado apicalmente, com projeção lateral apontada 

para o ápice; esternito 10 fino; cerco amarelo-amarronzado. Demais caracteres como no 

macho. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: [BRITISH] GUIANA, Coll. Richards & Smart, 

B.M. 1937-776 (etiqueta branca retangular impressa); Mazaruni, Clearing, 16.ix.1937 

(etiqueta branca retangular impressa); In Colony House (etiqueta branca retangular impressa); 

Holotype male, Elaphropeza biseticauda sp.n. K.G.V Smith det. 1961 (etiqueta branca 

retangular manuscrita); Holo-type (etiqueta branca e vermelha circular impressa); 

BMNH(E)#244911 (etiqueta branca retangular impressa), (NHM). Estado do holótipo: 

montagem dupla em microalfinete, abdome montado em lâmina fixado ao alfinete do 

espécime. 

Material adicional: BRASIL, Maranhão, Vitória do Miraim, 25-26.ix.1992, R. Coimbra & 

D. Quirino, [Armadilha] Malaise (03 machos, 03 fêmeas, 01 espécime sem abdome, INPA); 

Pará, Alter do Chão, 15-18.ii.1992, J.A. Rafael, Varredura (01 macho, INPA); 13-17.ii.1992 

(05 machos, INPA; 01 macho, NHM); Tucuruí, Rio Tocantins, Chiqueirão, 13.iv.1984, 

Armadilha suspensa, 1,6m (01 macho, MPEG); Amazonas, Manaus, Reserva da Campina, BR 

174, km 60, 19.vi.1992, João Vidal & Jaílson Vidal (01 macho, INPA); R[eserva Florestal 

Adolpho] Ducke, 12-19.viii.1988, Isca de Fruta, Yara Coimbra & F. Xavier (01 fêmea, INPA); 

C[ampus] Univ[ersitário], xii.1978, J.A. Rafael, Armadilha de Malaise (01 macho, INPA); 

v.1979 (01 fêmea, INPA); 01.vi.1982 (01 macho, INPA); 11.vi.1982 (01 macho, MNRJ; 01 

fêmea, NHM); 14.vi.1982 (01 macho, 02 fêmeas, INPA; 01 fêmea, MZUSP); 18.vi.1982 (02  
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Fig. 04: Elaphropeza biseticauda (Smith, 1963) (Diptera: Hybotidae) (macho e fêmea de Vitória do Miarim, 

MA). Terminália masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista 

lateral (C); terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 
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machos, 01 fêmea, INPA); 21.vi.1982 (01 macho, 01 fêmea, INPA);  22.vi.1982 (01 sp., 

INPA); 24.vi.1982 (02 fêmeas, INPA); 29.vi.1982 (03 fêmeas, INPA; 01 fêmea, MNRJ; 01 

macho, MZUSP); 28.vii.1982 (01 macho, INPA); I[stituto] N[acional de] P[esquisas da] 

A[Amazônia], [Campus] V8, 14.V.1982, J.A. Rafael (01 fêmea, INPA). 

 

Registro geográfico: Brasil* (Amazonas, Maranhão, Pará) e Guiana (Tukeit) (*- primeiro 

registro). 

 

Variações: Podem apresentar variações nas cores em geral. Os espécimes do Maranhão, tanto 

machos quanto fêmeas, são mais claros, com flagelo amarelo, tórax amarelo-claro sem padrão 

evidente, escutelo amarelo e pernas branco-leitosas. Nenhuma variação foi observada para a 

terminália. 

 

Discussão: A terminália de E. biseticauda é semelhante a de E. serrulata sp.nov., em especial 

a lamela epandrial direita. Porém, podem ser distinguidas pelo surstilo esquerdo de E. 

serrulata sp.nov. com extremidade em escova, portando muitas cerdas fortes. Quanto à 

morfologia externa podem ser separadas pela tíbia posterior de E. biseticauda portando 

somente 1 cerda AD, enquanto E. serrulata sp.nov. possui uma série de pequenas cerdas 

espiniformes proximais subiguais na tíbia posterior e cerdas eriçadas na face dorsal do 

tarsômero proximal. 

E. biseticauda era registrada somente para a localidade tipo (Mazaruni, Guiana) e 

somente espécimes machos. Neste trabalho foi possível, além de descrever e ilustrar a fêmea 

da espécie, ampliar seu registro geográfico para a Amazônia central e oriental. Com isso, a 

espécie agora tem ocorrência registrada para quase toda a Amazônia setentrional. 
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4.1.4. Elaphropeza ciliatocosta (Bezzi, 1904) 

(Fig. 24) 

 

Drapetis (Ctenodrapetis) ciliatocosta Bezzi, 1904a: 355.39, fig.6 (asa); 1909: 400, fig.17 

(perna); Melander, 1910: 52 (citação); 1918: 219 (lista bibliográfica); 1927: 312 

(lista bibliográfica); Collin, 1933: 21 (cit.). 

Drapetis ciliatocosta; Bezzi, 1904b: 144 (lista de espécies); Rafael, 1995: 737 (redescrição), 

figs. 7-11 (pernas, terminália macho), 15 (asa). 

Drapetis (Elaphropeza) ciliatocosta; Smith, 1967: 39.3 (cat.). 

Elaphropeza ciliatocosta; Smith, 1989:391 (cat.); Yang et al., 2007: 372 (cat.). 

 

Diagnose [baseada na descrição por Bezzi (1904a)]: Antenas amarelas exceto o flagelo pouco 

escurecido, probóscide escura. Tórax amarelo-brilhante com mancha preta próximo ao 

escutelo, escutelo preto; pernas amarelas e finas, tíbia posterior com 2 cerdas AD. Abdome 

amarelo com faixa preta brilhante mediana; pruína curta pálida. Hipopígio muito grande, 

cilíndrico, amarelo, mais escuro no ápice, os apêndices amarelos com muitas cerdas. 

 

Registro geográfico: Austrália (Brisbane), Bolívia (Maipiri). 

 

Discussão:  E. ciliatocosta, com localidade-tipo de Brisbane (Austrália), tem registro de um 

espécime identificado pelo próprio Bezzi para Maipiri, ao norte de La Paz (Bolívia) (Bezzi, 

1909), localizada numa área de transição do ambiente de domínio equatorial amazônico para 

o domínio dos Andes equatoriais (Ab’Saber, 1977). Está incluída no presente trabalho pela 

possibilidade de sua ocorrência na área limítrofe do bioma. Apesar de analisar espécimes da 

Bolívia e do Brasil (Acre e Rondônia), áreas próximas àquela na qual Bezzi registrou um 
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espécime, nenhum indivíduo foi encontrado, sugerindo seu endemismo naquele ambiente 

montanhoso. 

Rafael (1995) baseou sua redescrição no mesmo exemplar identificado por Bezzi 

(1909) como pertencente a Drapetis (Elaphropeza) ciliatocosta. No mesmo trabalho, cita que 

provavelmente o espécime redescrito não pertence à mesma espécie da Austrália. Na 

redescrição de Rafael (1995) não constam algumas características presentes na descrição 

original como o flagelo escurecido e a mancha posterior no escuto, mas apresenta a face 

dorsal da tíbia posterior castanha a preta, característica não observada por Bezzi (1904a) no 

tipo australiano. Ambas concordam quanto ao escutelo preto e as duas cerdas AD na tíbia 

posterior. Segundo Smith (1961), o holótipo da espécie foi destruído em 1956 no Hungarian 

Natural History Museum. O macho da Bolívia, depositado no Staatliches Museum für 

Tierkunde, na Alemanha, está sem a cabeça (Rafael, 1995). 

Assim como sugere Rafael (1995), é provável que os exemplares analisados por ele e 

por Bezzi (1909) não pertençam a mesma espécie. Porém, com o tipo destruído, tais 

suposições só poderão ser confirmadas ou refutadas após analisar a fêmea do trabalho 

original, cujo empréstimo não foi possível para este trabalho, e uma quantidade extensa de 

exemplares da Austrália, como sugeriu Rafael (1995), se possível acompanhada de uma 

revisão das espécies australianas e da Bolívia. 

 

4.1.5. Elaphropeza digitata sp.nov. 

(Figs. 05 A-D, 20, 44) 

 

Diagnose: exemplares amarelo-amarronzados; região central do escutelo marrom; flagelo 

marrom, 1,3 vezes os comprimentos do escapo e pedicelo somados; arista 5,8 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo unidos; palpo oval levemente apontado distalmente; tíbia 

posterior com 2 cerdas AD longas. Cerco complexo, cerco esquerdo com diversas cerdas 

longas e robustas no ápice e na margem interna, cerco direito curto, bipardido, porção direita 

com diversas cerdas curtas na margem lateral, projeção mediana digitiforme longa. 
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Descrição do holótipo macho. Corpo: 1,44mm. Asa: 1,80mm. 

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas castanhas; pruína amarela uniforme, 

ausente na fronte. Fronte ampla próximo ao triângulo ocelar com largura de 1, porém estreita 

próximo às antenas, a largura de 0,4 ocelo; face estreita com lados paralelos quase contíguos. 

Cerdas vt convergentes, externas orientadas para cima e internas para frente; oc orientadas 

para frente, anteriores convergentes, cruzadas, posteriores divergentes; pós-oculares 

unisseriadas não seguindo contorno do olho composto (série reta); occipitais unisseriadas, 

ausentes no vértice. 

Antena: amarela; cerdas amarelas; pruína branca, mais densa no flagelo; arista marrom. 

Escapo estreitado na base, tão largo quanto longo; pedicelo com cerdas subiguais, pouco mais 

longo que o escapo; flagelo 1,3 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 5,8 

vezes a soma dos comprimentos do escapo e pedicelo. 

Peças bucais: palpo branco; probóscide delgada, amarela; cerdas castanhas; pruína branca no 

palpo e clípeo. Palpo oval com ápice levemente apontado, comprimento equivalente ao da 

probóscide, com cerdas anterior e posterior longas, cerdas na base curtas, cerda pré-apical 

ausente; probóscide com 1 lateral mediana; labelo de tamanho mediano com cerdas 

relativamente longas na margem. 

Tórax: amarelo-amarronzado, região mediana do escutelo preta, subescutelo marrom; cerdas 

amarelas exceto as conspícuas castanhas; pruína amarela nas margens anterior e posterior do 

escuto, no escutelo, subescutelo, catepímero, anepímero e metapleura. Pronoto com sulco 

dorsal mediano inconspícuo; escuto tão largo quanto longo, estreitado na parte anterior, 4 

vezes o comprimento do escutelo; escutelo com ápice arredondado, 2 mais largo que longo. 

Cerdas pprn uniformes com as demais; proepisterno com cerda curta orientada para trás na 

parte superior, cerda inferior ausente; acr tetrasseriadas, séries medianas se estendem até 

pouco depois do meio do escuto, demais séries pouco mais longas que a mediana; dc distintas 

das ial, bisseriadas, completas, dc pré-escutelar mais curta que a sctl apical; ial unisseriada, 

completa; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal longa, inserida lateralmente no calo pós-

alar, orientada para dentro; sctl basal inserida próximo à base do escutelo, menos da metade 

do comprimento da apical. 

Pernas: amarelas, tarsômero distal de todas as pernas marrom e mancha preta circular nas 

articulações entre trocânter e fêmur; cerdas amarelas, as conspícuas castanhas; espinhos 
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castanhos. Perna anterior com 2 séries de cerdas e pruína amarela na região anterior na 

coxa; trocanter com 1 cerda V curta; fêmur com 1 cerda PV sub-basal longa, série de cerdas 

AV e PV, cerdas 1 A, 1 P e 1 PV pré-apicais; tíbia com 1 PV pré-apical robusta; tarsômeros 1 

e 2 com série AV e PV de cerdas curtas e robustas, tarsômero proximal com cerdas V 

espatuliformes incolores, curtas, na metade distal. Perna média com pente de cerdas longas na 

região anterior da coxa; trocanter com diversas cerdas V curtas; fêmur muito longo e fino, 

com 1 cerda PV sub-basal longa, 1 A pré-apical e série PVde cerdas curtas; tíbia com série V 

de espinhos curtos e robustos. Perna posterior com 1 cerda D da coxa; fêmur com série D sub-

basal de cerdas subiguais; tíbia com 2 cerdas AD sub-medianas longas e uma projeção apical 

longa e larga, curvada dorsalmente; tarsômeros 1-3 com 5 cerdas AV curtas e robustas. 

Asa: hialina; veias amarelas; cerdas amarelas, castanhas ao longo da C, bem distanciadas e 

fortes nas duas seções proximais. Costa com cerda na base pouco mais longa que as demais. 

Índice costal: 15/46/24/40; M e R4+5 divergentes na metade basal, paralelas na apical; dobra 

que evidencia A fraca, porém completa. Célula bm 2 vezes o comprimento da br; largura 

máxima da bm 1,5 vezes a da br; ângulo superior distal da bm levemente obtuso; halter 

amarelo. 

Abdome: amarelo exceto T4 e T5 marrons e T7 amarelo-escuro; cerdas amarelas exceto 

cerdas espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais tergitos; 

esclerotinização completa no T4-T7, somente nas laterais do T2 e T3. Cerdas espatuliformes 

com 6 séries no T4, ausentes no T5 (parátipo macho); grupo de cerdas longas na região 

ventral do sétimo segmento. 

Terminália (parátipo de São Gabriel da Cachoeira, AM): (Fig. 05-A) alongada, amarela na na 

lamela epandrial esquerda e cercos, demais regiões marrons. Cercos separados; cerco direito 

mais longo que o esquerdo, bipartido, ambas as projeções digitiformes, projeção lateral 

delgada com cerdas curtas na lateral externa, projeção mediana mais longa e levemente 

alargada no ápice, sem cerdas; cerco esquerdo com cerdas longas no ápice e na margem 

interna e cerdas curtas na margem externa. Lamela direita sub-retangular (Fig. 05-C) com 

ambos os vértices distais pouco alongados, vértice direito mais largo portando uma cerda forte 

voltada medialmente, vértice esquerdo com série de cerdas laterais, 3 cerdas curtas e robustas 

entre os dois prolongamentos; surstilo direito não-evidente; lamela epandrial esquerda 

parcialmente fusionada ao hipândrio; surstilo esquerdo (Fig. 05-B) sub-triangular com a 

extremidade distal bastante arredondada e cerdas curtas na margem. Apódema ejaculatório 
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curto e delgado, apódema ventral longo, quase atingindo a margem proximal do epândrio, 

robusto. Hipândrio com duas cerdas, uma curta e outra mais forte, na metade distal; grupo de 

cerdas muito curtas e em alta densidade formando uma escova próximo ao falo. Falo curto e 

robusto. 

Fêmea: corpo: 1,52mm (abdome recolhido face o ressecamento); asa: 1,9mm. Tíbia média 

com espinhos ventrais. Segmento abdominal 8 largo (Fig. 05-D), tergito e esternito separados, 

porém sobrepostos, esternito 8 dobrado apicalmente; esternito 10 largo; cerco amarelo-escuro. 

Demais caracteres como no macho. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, S[anta] Izadel [Izabel do] 

R[io] Negro, Maturaca, 11-13.x.1990 (etiqueta branca retangular datilografada); Arm. 

[Armadilha] Malaise, J.A. Rafael (etiqueta branca retangular datilografada), (INPA). Estado 

do holótipo: montado em triângulo de papel, flagelo e arista esquerdo perdidos; abdome 

reduzido face ao ressecamento. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, S[ão] Gabriel [da] Cachoeira, Morro 6 Lagos, 28.ix-

[0]6.x.1990, Arm. Malaise, J.A. Rafael & J. Vidal; (01 macho, 03 fêmeas, INPA; 01 fêmea, 

MZUSP); S. Izabel R. Negro, Maturaca, 11-13.x.1990, Arm. Malaise, J.A. Rafael (01 macho, 

INPA)  

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 

 

Variações: o flagelo pode ser levemente mais escuro em algumas fêmeas. 

 

Discussão: esta espécie possui o cerco direito distinto, bipardido, com a projeção mediana 

mais longa e alargada no ápice, enquanto E. fortifemorata sp.nov. possui duas projeções de 

comprimentos equivalentes, E. bergonzoi Raffone, 2000 apenas uma. Em E. bergonzoi o 

cerco esquerdo possui cerdas longas na margem externa e a lamela direita possui três 
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projeções curtas. Em E. flavida (Williston, 1896) a projeção surgindo da parede interna do 

cerco direito é bem esclerotinizada e ligada a um semi-círculo escuro também esclerotinizado. 

 
Fig. 05: Elaphropeza digitata sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de São Gabriel da Cachoeira, AM). 

Terminália masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral 

(C); terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 
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Etimologia: do latim, “digitata” se refere à projeção em forma de dígito que surge da 

parede interna do cerco direito. 

 

4.1.6. Elaphropeza flavida (Williston, 1896) 

(Figs. 06 A-C, 19, 35) 

 

Drapetis flavidus Williston, 1896:308, Pr. 11, figs. 86 (antena), 86a (asa); Engel, 1928: 250; 

Smith, 1962: 202 (identificação errônea). 

Tachydromia flavida; Coquillet, 1900: 251. 

Drapetis flavida; Wheeler e Melander 1901: 376. 

Tachysta fulvida; Bezzi, 1904b: 144 (lapsus calami – cit. Bezzi, 1909: 398). 

Drapetis (Drapetis) flavida; Bezzi, 1909: 398. 

Drapetis (Ctenodrapetis) flavida; Melander, 1910: 52. 

Drapetis (Elaphropeza) flavida; Melander, 1918:220 (lista bibliográfica); 1927: 314 (cat.); 

Smith, 1967:39.4 (cat. Registro de ocorrência errônea para ”Brazil, Taipu”). 

Elaphropeza flavida; Yang et al., 2007: 373 (cat.). 

fulvida; Bezzi, 1904b (err. typogr – cit. Bezzi, 1909: 398). 

xanthopoda; Williston, 1896: 441 (lapsus calami; cit. Coquillet, 1900: 251, Bezzi, 1909: 398). 

 

Diagnose: exemplares castanhos ou amarelos; cabeça marrom-avermelhada; fronte muito 

estreita, olhos quase se tocando acima das antenas; flagelo 1,4 vezes a soma dos 

comprimentos do escapo e flagelo; arista 5,4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

unidos. Cerdas pprn longas. Tíbia posterior com 2 cerdas AD sub-medianas e uma projeção 

apical longa e fina. Cerco direito com projeção esclerotinizada surgindo de um arco também 
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esclerotinizado na parede interna do cerco; apódemas ventral e ejaculatório subiguais no 

comprimento. 

 

Redescrição do síntipo fêmea. Corpo: 1,28mm (sem a cabeça). Asa: 2,13mm. 

Cabeça (fêmea de Granada, Mount Gay Est): marrom-avermelhada, próximo à margem bucal 

amarela; cerdas amarelas; pruína branca em alta densidade, ausente na fronte. Fronte estreita, 

largura de 1,4 ocelo próximo ao triângulo ocelar e 0,4 ocelo próximo às antenas; face estreita, 

lados contíguos. Cerdas vt internas e externas convergentes, externas orientadas para cima e 

internas para frente; oc orientadas para frente, anteriores cruzando-se no ápice, posteriores 

divergentes; pós-oculares unisseriadas, longas, bem espaçadas, seguindo o contorno do olho 

composto; occipitais também longas, unisseriadas. 

Antena: amarela, flagelo pouco mais escuro; cerdas amarelas; pruína amarela em todos os 

segmentos; arista marrom. Escapo tão longo quanto largo; pedicelo com cerdas subiguais, 

pouco mais longo que o escapo; flagelo 1,4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

unidos; arista 5,4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo branco com pruína intensa da mesma cor; probóscide delgada, amarela; 

cerdas amarelas. Palpo oval, tão longo quanto a probóscide, com diversas cerdas robustas na 

base, 1 apical e 1 anterior longas; probóscide com 1 par anterior de cerdas curtas; labelo 

pequeno com cerdas relativamente longas na margem. 

Tórax: amarelo; cerdas amarelas, dc pré-escutelar e sctl apicais castanhas; pruína amarela na 

margem anterior do escuto, no escutelo, subescutelo, lateral do calo pós-alar, anepímero, 

catepímero e metapleura. Pronoto com sulco dorsal pouco aprofundado; escuto com 

comprimento equivalente à largura, 5,7 vezes o comprimento do escutelo; escutelo com ápice 

arredondado, 3,5 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn longas; proepisterno com cerda 

longa na região superior orientada para trás, cerda inferior ausente; acr tetrasseriadas, 

estendendo-se até depois da metade do escuto; dc distintas das ial, bisseriadas, série mediana 

terminando na dc pré-escutelar, esta tão longa quanto a sctl apical, demais séries completas; 

ial bisseriadas; 2 npl, a anterior mais longa; 2 spal; 1 pal longa inserida lateralmente no calo 

pós-alar, orientada para dentro; sctl basal inserida próximo à base do escutelo, relativamente 

longa. 
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Pernas (fêmea de Granada, Mount Gay Est): amarelas, tarsômero distal de todas as pernas 

marrom-claros, mancha marrom arredondada nas articulações entre coxa e trocânter; cerdas 

amarelas exceto as conspícuas castanhas; espinhos castanhos; pruína D amarela na coxa 

anterior. Perna anterior com série D de cerdas na coxa, a cerda mais apical mais longa; 

trocânter com 1 cerda V curta; fêmur com 1 A e 1 PV pré-apicais longas; tíbia com 1 PV pré-

apical; tarso com cerdas V finas, curtas e em alta densidade, cerdas V espatuliformes no 

tarsômero proximal ausentes. Perna média com tubérculo D e cerdas A longas, em especial as 

mais apicais, na coxa; trocânter com 1 cerda D muito curta; fêmur com 1 PV sub-basal longa, 

série de cerdas delgadas AV, V e PV pouco mais longas que as de revestimento e 1 cerda A 

pré-apical longa; tíbia com espinhos V robustos e curtos, 1 cerda A longa e 1 PV mais curta 

pré-apicais. Perna posterior com cerdas longas D na coxa; trocânter com 1 cerda V longa; 

fêmur com série D sub-basal de 5 cerdas subiguais e 1 cerda A pré-apical longa; tíbia com 2 

AD sub-medianas longas e uma projeção apical longa e fina; tarso com cerdas V curtas em 

alta densidade. 

Asa: hialina; veias castanhas exceto a base de R amarela; cerdas amarelas, castanhas na C. 

Costa com cerda muito longa na base. Índice costal: 22/60/25/45; R4+5 e M paralelas; dobra 

que evidencia A completa. Célula bm 2 vezes o comprimento da br; largura máxima da bm 

quase 2 vezes a da br; ângulo superior distal da bm reto; halter branco. 

Abdome: amarelo-pálido exceto T4 marrom e T6 e T7 amarelos; cerdas amarelas exceto as 

espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4, fraca nos demais segmentos; 

esclerotinização lateral no T2 e T3, completa nos demais segmentos. Cerdas espatuliformes 

com 6 séries no T4. 

Terminália (exemplar de Granada, Mount Gay Est): segmento 8 largo (Fig. 06-D), tergito e 

esternito separados, esternito dobrado apicalmente com uma delgada projeção apical; esternito 

10 estreito com cerdas longas laterais e curtas ventrais, cerco amarelo-claro. Demais 

caracteres como no macho. 

Macho (Granada, Balthazar): cerdas espatuliformes incolores na face ventral do tarsômero 

proximal anterior. T4 marrom-avermelhado. Demais caracteres como na fêmea. Terminália 

(exemplar de Balthazar) pequena, marrom (Fig. 06-A). Cercos separados; cerco esquerdo 

delgado com várias cerdas na lateral externa e 1 apical pouco mais longa; cerco direito mais 

longo e largo com uma projeção muito delgada e rígida surgindo de um arco esclerotinizado 
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na parede interna. Lamela direita alongada (Fig. 06-C), com uma projeção mediana longa e 

delgada com cerdas longas no ápice; surstilo direito inconspícuo; lamela epandrial esquerda 

fusionada ao hipândrio; surstilo esquerdo alongado (Fig. 06-B), com lóbulo apical largo e 

cerdas curtas. Apódema ventral pouco mais longo e delgado que o apódema ejaculatório, 

ambos não alcançam margem do epândrio. Hipândro com 1 cerda curta mediana. Falo curto e 

delgado. 

 

Material-tipo examinado: Síntipo fêmea: Windward side, S[AIN]T VINCENT, W[est] 

I[ndies], H.H. Smith (etiqueta branca retangular impressa); Indies, 1907-66 (etiqueta branca 

retangular impressa); 1500 feet (etiqueta branca retangular impressa); Co-type (etiqueta 

branca e amarela circular impressa); BMNH(E)#244913 (etiqueta branca retangular 

impressa); Syn-type (etiqueta branca e azul circular impressa), (NHM). Estado do síntipo: 

dupla montagem em microalfinete, cabeça, todas as pernas direitas e anterior e média 

esquerdas perdidas, exceto as coxas; asa direita perdida; abdome retraído face ao 

ressecamento. 

Material adicional: GRANADA, Balthazar (Windward side), W.I., H.H. Smith, W. Indies, 

1907-66, Drapetis flavidus Will[iston] (1 macho, 1 fêmea, NHM); Mount Gay Est. (Leeward 

side), 221 (01 macho, 01 fêmea, NHM). 

 

Registro geográfico: São Vicente, Granada, E.U.A. (Louisiana), México (Vera Cruz, Orizaba, 

Yucatan), Haiti, Porto Rico, Peru (Mishagua). 

 

Variações: os machos de Leeward side (Granada), possuem coloração amarela-clara por todo 

corpo. 

Discussão: a terminália de E. flavida é similar a de E. palpina sp.nov., principalmente quanto 

ao formato dos cercos, porém E. flavida possui uma projeção delgada e levemente 

esclerotinizada surgindo da parede interna do cerco e o comprimento do apódema ejaculatório 

é similar ao do apódema ventral, enquanto E. palpina sp.nov. a projeção que surge da parede 

interna do cerco é longa e o apódema ejaculatório é muito mais curto e delgado do que o apó- 
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Fig. 06: Elaphropeza flavida (Williston, 1896) (Diptera: Hybotidae) (exemplares de Granada, macho de 

Balthazar, fêmea de Mount Gay Est). Terminália masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); 

lamela epandrial direita, vista lateral (C); terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 

dema ventral. Além disso, os formatos da lamela epandrial direita e do surstilo esquerdo são 

distintos entre essas espécies. Em ambas o tamanho dos espécimes é relativamente pequeno e 
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podem ser confundidas quanto a seus caracteres externos, mas a morfologia da terminália 

do macho não dá margem às dúvidas. 

A morfologia da terminália de E. flavida também é semelhante a de E. bergonzoi, 

principalmente no formato da lamela epandrial direita. O cerco direito de E. bergonzoi é 

bipartido com a projeção mediana dilatada no ápice, assumindo aparência clavada, enquanto 

em E. flavida a projeção é curta, delgada e esclerotinizada. Porém, o próprio tamanho das 

terminálias já pode ser considerado um fator de isolamento entre essas duas espécies, além de 

caracteres externos já citados na discussão de E. bergonzoi como os espinhos AV no fêmur 

anterior e a série anterior pré-apical de cerdas conspícuas no fêmur médio. 

Diversas identificações errôneas de espécimes como E. flavida fizeram com que a 

distribuição da espécie fosse ampla. Ao analisar alguns desses indivíduos que geraram os 

registros de ocorrência foi possível observar que eram na realidade espécimes de E. 

bergonzoi. Depois de verificar tais erros é possível concluir que a distribuição apontada aqui, 

baseada nos espécimes observados e no catálogo de Smith (1969), é inexata (a identificação 

errada de um espécime de Taipu - RN foi corrigida neste trabalho). Só será possível apontar 

uma lista de ocorrência mais confiável depois que todos os espécimes nos quais se baseia a 

distribuição informada por Smith (1969) forem avaliados, o que não foi possível fazer neste 

trabalho. Esta foi a primeira vez que a terminália masculina de E. flavida foi ilustrada. 

Observação: devido ao estado de conservação do síntipo analisado foi usada uma fêmea 

identificada do NHM, que provém da mesma área que o síntipo (São Vicente), para o estudo 

das partes danificadas deste. Esta fêmea provavelmente foi identificada por Williston, apesar 

de não constar na etiqueta. Também não foi feita aqui a designação do lectótipo, pois acredito 

ser mais prudente analisar antes o síntipo macho do NHM que, por motivos de política da 

coleção, não nos foram enviados. 
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4.1.7. Elaphropeza fortifemorata sp.nov. 

(Figs. 07 A-D, 20, 31-32, 45) 

 

Diagnose: exemplares amarelos com mancha marrom sub-retangular posterior no escuto. 

Flagelo amarelo, 2 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 6,6 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo somados; palpo oval, distintamente alongado. Fêmur 

médio notavelmente dilatado em ambos os sexos, com espinhos ventrais evidentes; tíbia 

posterior com 2 cerdas AD longas. Cerco esquerdo com duas cerdas apicais longas; cerco 

direito bipartido, com dois prolongamentos digitiformes de comprimentos equivalentes que 

surgem da parede interna do cerco; lamela epandrial direita sub-retangular com duas 

projeções, uma digitiforme e outra quadrangular, com diversas cerdas longas, paralelas, entre 

as projeções. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,40mm. Asa: 2,67mm 

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas amarelas exceto as vt e oc castanhas; 

pruína amarelada, mais densa na metade inferior da margem posterior do olho composto, 

ausente na fronte e no vértice. Fronte estreita, largura de 1,4 ocelo próximo ao triângulo 

ocelar e 0,3 ocelo próximo às antenas; face com lados paralelos quase contíguos. Cerdas vt 

externas convergentes orientadas para cima e para frente, internas paralelas orientadas para 

frente; oc orientadas para frente, anteriores cruzadas no ápice, posteriores divergentes; pós-

oculares unisseriadas seguindo o contorno do olho composto; occipitais unisseriadas mais 

longas na metade inferior. 

Antena: amarela, cerdas castanhas; pruína amarela, mais abundante no flagelo; arista amarelo-

amarronzada. Escapo em forma de cálice, a largura máxima equivalente ao comprimento; 

pedicelo com cerdas subiguais, 3 vezes o comprimento do escapo; flagelo 2 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo somados; arista 6,6 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo amarelo; probóscide delgada, amarelo-escura; cerdas amarelas exceto a 

cerda pré-apical no palpo castanha; pruína amarela no palpo e clípeo. Palpo oval, 
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relativamente longo, comprimento equivalente ao da probóscide, com 1 cerda anterior, 1 

pré-apical e diversas cerdas na base; probóscide com 1 ventral e 1 lateral; labelo pequeno com 

cerdas relativamente longas na margem. 

Tórax: amarelo, mancha marrom sub-retangular posterior no escuto, escutelo e subescutelo 

marrons; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; pruína branca no escutelo, 

subescutelo, espiráculo anterior, anepímero, catepímero e metapleura, mais densa na margem 

anterior do escuto. Pronoto com sulco dorsal mediano pouco evidente; escuto tão longo 

quanto largo, levemente estreitado na região anterior, quase 5 vezes o comprimento do 

escutelo; escutelo com ápice levemente apontado, 2 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn 

pouco mais longas que as demais; proepisterno com cerda longa na região superior orientada 

para trás, cerda inferior inconspícua; escuto com muitas cerdas em séries completas, 

indiferenciadas, exceto por dc pré-escutelar  tão longa quanto a sctl apical; 3 npl, a mediana 

mais longa; 2 spal; 1 pal longa, inserida lateralmente no calo pós-alar, orientada para dentro; 

sctl basal inserida medianamente entre a a base do escutelo e a sctl apical, menos da metade 

do comprimento dessa. 

Pernas: amarelas, tarsômero distal de todas as pernas marrom, mancha preta circular nas 

articulações entre o trocânter e o fêmur, coxas, trocânteres e ¾ proximais do fêmur posterior 

amarelo-pálidos; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; espinhos castanhos a 

pretos. Perna anterior com 2 séries de cerdas longas na região anterior da coxa, sendo a série 

externa com cerdas mais longas; trocânter com 1 cerda D e 1 V; fêmur com série de cerdas AV 

e PV, 1 cerda PV sub-basal longa e delgada, 1 A pré-apical mais robusta e diversas cerdas 

mais curtas circulando a apófise; tíbia com 1 P pré-apical longa; tarsômero proximal com 

cerdas V espatuliformes incolores nos ¾ distais, demais tarsômeros com cerdas V curtas e 

delgadas em alta densidade. Perna média com fêmur notavelmente dilatado; coxa com 

tubérculo D na região anterior, próximo a articulação com o trocânter e 2 séries de cerdas 

longas, paralelas, formando um pente próximo ao tubérculo; trocânter com 1 cerda V, 1 D e 1 

P; fêmur com série AV e PV de espinhos evidentes, robustos e longos, 1 cerda PV sub-basal 

longa e 1 A pré-apical; tíbia com série Vde espinhos robustos e 1 cerda A e 1 P pré-apicais. 

Perna posterior com pente de cerdas D e na região anterior longas, pré-apicais, na coxa; 

trocânter com 1 cerda D e 1 V; fêmur com série D decrescente sub-basal de 9 cerdas, série AV 

e PV de cerdas pouco mais longas que as de revestimento e 1 cerda A pré-apical longa; tíbia 
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com 2 AD sub-medianas longas e uma projeção apical larga e longa, amarelo-escura, 

curvada dorsalmente; tarsômero proximal com diversos espinhos V curtos e delgados. 

Asa: hialina; veias castanhas; cerdas amarelas, castanhas na C. Costa com cerda robusta na 

base, aproximadamente o dobro do comprimento das adjacentes. Índice costal: 19/79/32/51; 

R4+5 sinuosa, levemente divergente com a M próximo ao ápice; M com dobra em ponta 

voltada para a margem inferior na m-cu; dobra que evidencia A completa. Célula bm 2 vezes 

o comprimento da br; largura máxima da bm 1,5 a da br; ângulo superior distal da bm 

levemente maior que 90 graus; halter amarelo. 

Abdome: amarelo-pálido exceto T4 e T5 marrom-escuros, T7 e as laterais do T2 e T3 

amarronzados, T4 com fina banda distal preta; cerdas amarelas exceto as espatuliformes 

marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais tergitos. Esclerotinização 

completa no T4, T5 e T7, lateralmente no T2 e T3 e somente a banda estreita posterior no T6. 

Cerdas espatuliformes com 6 séries no T4. 

Terminália (parátipo de Manaus, AM): tamanho mediano (Fig. 07-A); marrom com pequena 

mancha amarelada distal, no surstilo esquerdo e na lamela epandrial direita. Cercos separados, 

porém próximos; cerco direito bipartido no ápice, ambas as projeções longas com 

comprimentos equivalentes, com duas cerdas longas na base da projeção lateral e outras 

cerdas curtas na lateral externa do cerco; cerco esquerdo mais curto, com duas cerdas apicais 

longas e outras cerdas curtas por toda sua extensão. Lamela epandrial direita alongada (Fig. 

07-C), dividida na extremidade distal em duas partes, uma digitiforme côncava com duas 

cerdas longas apicais, a outra projeção sub-retangular portando diversas cerdas longas na 

base; surstilo direito não evidente; lamela esquerda parcialmente fusionada ao hipândrio; 

surstilo esquerdo com lóbulo apical largo com cerdas curtas na margem (Fig. 07-B). Apódema 

ejaculatório pouco mais delgado e pouco mais curto que o apódema ventral, ambos mais 

curtos que o epândrio. Hipândrio com duas cerdas curtas e robustas na metade distal; pós-

gonito direito digitiforme, alongado. Falo curto e largo. 

Fêmea: corpo: 2,5mm; asa: 3,0mm. Escuto amarelo-amarronzado; espinhos ventrais na tíbia 

média presentes. Segmento abdominal 8 alongado (Fig. 07-D), com tergito e esternito 

separados, esternito dobrado apicalmente; esternito 10 alongado; cerco alongado, amarelo-

escuro. Demais caracteres como no macho. 
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Fig. 07: Elaphropeza fortifemorata sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de Manaus, AM). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C); 

terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 

Material-tipo observado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, F[azenda] Esteio, 

BR-174, km-41, ZF3 (etiqueta branca retangular impressa); 24-27.viii.1993, F.F. Xavier 
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(etiqueta branca retangular impressa), (INPA). Estado do holótipo: montagem dupla com 

microalfinete, tarsômeros distais posteriores esquerdos perdidos, abdome reduzido face ao 

ressecamento, asa esquerda em microlâmina fixada ao alfinete do espécime. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, ZF-6 [BR-174, km 86], 04-12.xi.1991, Francisco 

Xavier (01 fêmea, INPA); [ZF-3] F. P[orto] Alegre, km-68, 17-19.xi.1993 (01 exemplar sem 

abdome, INPA); F. Esteio, km-41, 17-20.xii.1993 (01 fêmea, INPA); R[eserva Florestal 

Adolpho] Ducke, 15.x.1981, J.A. Rafael, Arm[adilha] Suspensa, 25m (01 fêmea, MZUSP); 

18.i.1982, Arm. Malaise (01 macho, INPA); 24.ix.1982 (01 fêmea, INPA). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 

 

Variações: a região anterior da mancha no escuto pode variar em largura, sendo que pode ser 

mais estreitada que a parte posterior, assumindo aspecto triangular, ou de largura semelhante, 

assumindo forma sub-retangular. No holótipo, a mancha é sub-retangular. 

 

Discussão: E. fortifemorata sp.nov. é uma espécie distinta, com vários caracteres particulares, 

entre eles a perna mediana raptorial, sempre forte e com muitos espinhos na face ventral, 

mancha sub-retangular no escuto e o cerco do macho complexo, o cerco direito com dois 

prolongamentos digitiformes com comprimentos equivalentes. A ocorrência da espécie foi 

registrada somente para a região da Amazônia central, nos arredores da cidade de Manaus 

(AM). Todos os registros foram para áreas fragmentadas artificialmente. 

 

Etimologia: do latim, “fortifemorata” faz referência às suas pernas medianas, que possuem o 

fêmures notadamente robusto, com muitos espinhos na face ventral. 
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4.1.8. Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963) 

(Figs. 08 A-C, 23, 46) 

 

Drapetis (Elaphropeza) mazaruni Smith, 1963: 154, fig. 2 (terminália macho – err. typ.: 

número da ilustração trocada com a de Drapetis (Elaphropeza) similis); 1967: 39.4 

(cat). 

Elaphropeza mazaruni; Yang et al., 2007: 376 (cat.). 

 

Diagnose: exemplares delgados, predominantemente amarelos. Antenas amarelas, flagelo 

relativamente curto; palpos ovais. Escuto arredondado; escutelo com ápice em ponta; tíbia 

média sem espinhos ventrais, tíbia posterior com 2 cerdas AD sub-medianas. Terminália do 

macho com surstilo esquerdo longo e delgado. 

Redescrição do holótipo macho. Corpo: 2,20mm (espécime identificado). Asa: 2,00mm. 

Cabeça: marrom-escura, amarela na margem bucal; cerdas castanhas; pruína branca exceto na 

metade superior da fronte, no triângulo ocelar, vértice e em uma estreita faixa na metade 

superior do pós-crânio adjacente ao olho composto. Fronte ampla, largura de 2 ocelos 

próximo ao triângulo ocelar e 1,25 ocelo próximo às antenas; face de lados paralelos, quase 

contíguos. Cerdas vt orientadas para frente, externas convergentes, internas paralelas; oc 

orientadas para frente, anteriores convergentes, posteriores divergentes; pós-oculares 

unisseriadas na metade superior da cabeça, bisseriadas na ventral, seguindo o contorno do 

olho composto; occipitais unisseriadas, ausentes no vértice. 

Antena: amarela com pruína amarelada; cerdas castanhas; arista marrom. Escapo em cálice, 

largura máxima equivalente ao comprimento; pedicelo quase o dobro do comprimento do 

escapo, as cerdas ventrais pouco mais longas; flagelo 1,5 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo somados; arista (espécime identificado) 4,2 vezes o escapo e pedicelo unidos. 

Partes bucais: palpo amarelo-pálido; probóscide delgada e amarela; cerdas amarelas; pruína 

branca no clípeo, palpo e labelo. Palpo oval, mais curto que a probóscide, com 1 cerda 
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anterior, 1 posterior e 1 pré-apical; probóscide sem cerdas distintas. Labelo pequeno com 

cerdas curtas na margem e 1 anterior mais longa. 

Tórax: amarelo, escutelo e subescutelo com mancha marrom central; cerdas amarelas exceto 

as mais longas castanhas; pruína branca na margem anterior no escuto, no calo pós-alar, 

escutelo, subescutelo, na região anterior no anepisterno, anepímero, catepímero e metapleura. 

Pronoto com sulco dorsal mediano pouco aprofundado; escuto tão longo quanto largo, 5,5 

vezes o comprimento do escutelo, arredondado; escutelo com ápice em ponta, 3 vezes mais 

largo que longo. Cerdas pprn com 1 cerda mais longa que as demais; proepisterno com cerda 

longa na região superior orientada para trás, cerda inferior ausente; acr pré-suturais 

tetrasseriadas, pós-suturais bisseriadas; dc distintas das ial, trisseriadas, séries medianas 

completas, a lateral termina pouco depois da sutura transversal, dc pré-escutelar mais curta 

que a sctl apical; ial unisseriadas; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal longa orientada 

para dentro; sctl basal inserida medianamente entre a base do escutelo e a sctl apical, 

relativamente longa. 

Pernas: amarelas, tarsômero distal posterior de todas as pernas marrom, mancha preta circular 

nas articulações entre o trocânter e o fêmur; cerdas amarelas, as pré-apicais nos fêmures e as 

cerdas AD na tíbia posterior castanhas; espinhos ausentes. Perna anterior com 2 série de 

cerdas na região anterior da coxa; trocânter com 1 cerda V; fêmur com 1 A mais longa, 1 P e 1 

PV pré-apicais; tíbia com 1 A pré-apical mais robusta; tarsômero proximal com cerdas V 

espatuliformes incolores na metade distal e 1 série de cerdas D mais robustas; demais 

tarsômeros com cerdas V muito curtas, delgadas e em alta densidade. Perna média com 1 

cerda D na coxa e diversas cerdas mais curtas acima e a abaixo desta; trocânter com 1 V longa 

e diversas cerdas AV mais curtas; fêmur com 1 PV sub-basal muito longa, série AV e PV de 

cerdas pouco mais longas que as de revestimento e 1 cerda A pré-apical muito longa e 

robusta; tíbia com 1 P pré-apical. Perna posterior (espécime identificado) com série AV de 

cerdas curtas no trocânter, fêmur com série D sub-basal de cerdas subiguais e 1 cerda PV pré-

apical longa; tíbia com 2 AD sub-medianas longas e uma projeção apical curta e arredondada, 

levemente curvada dorsalmente; tarsômero proximal com cerdas V curtas e robustas. 

Asa: hialina; veias amarelas; cerdas castanhas. Costa com cerdas nas duas seções proximais 

mais longas e 1 cerda longa e robusta na primeira seção. Índice costal: 18/40/28/43; R4+5 

sinuosa, levemente divergente de M no ápice, M com dobra em ponta voltada para a margem 

inferior na m-cu, seção distal levemente sinuosa; dobra que evidencia A não evidente. Célula 
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bm 2,2 vezes o comprimento da br; largura máxima da bm 1,5 vezes a da br; ângulo 

superior distal da bm reto; halter amarelo. 

Abdome: (espécime identificado) amarelo-pálido exceto T4 marrom, T5 marrom-escuro, T6, 

T7 e laterais do T2 e T3 amarelos. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais 

tergitos; esclerotinização completa exceto no T2 e T3, onde é restrita às laterais. Cerdas 

espatuliformes com 7 séries no T4. 

Terminália: pequena, marrom (Fig. 08-A). Cercos separados, cerco direito curto e delgado 

com 3 cerdas longas próximas ao ápice e outras 3 basais a estas; cerco esquerdo mais largo e 

longo com diversas cerdas longas por toda sua extensão. Lamela epandrial direita com lóbulo 

apical sub-triangular (Fig. 08-C), alongada, o ápice apontado, cerdas curtas distais e uma 

longa látero-distal direita; surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda 

parcialmente fusionada ao hipândrio, com duas cerdas na parte distal; surstilo esquerdo longo 

(Fig. 08-B) e delgado com cerdas longas na metade distal, lóbulo basal adjacente ao cerco 

com 4 cerdas na parte apical. Apódemas ejaculatório e ventral curtos, ambos não alcançando a 

margem do epândrio, apódema ventral pouco mais longo, apódema ejaculatório mais delgado. 

Hipândrio com projeção apical arredondada e 1 cerda ventral mediana robusta. Falo muito 

curto e delgado. 

Fêmea: corpo: 1,7mm. asa: 2,0mm. Caracteres como no macho. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: [BRITISH] GUIANA, Coll. Richards & Smart, 

B.M. 1937-776 (etiqueta branca retangular impressa); Mazaruni, 2nd [second] Growth, (Low 

Forest), 16.viii.1937 (etiqueta branca retangular impressa); Holotype male, Elaphropeza 

mazaruni sp.n. K.G.V Smith det. 1961 (etiqueta branca retangular a mão); Holotype (etiqueta 

branca e vermelha circular impressa); BMNH(E)#244909 (etiqueta branca retangular 

impressa), (NHM). Estado do holótipo: espécime em montagem dupla com microalfinete; 

cabeça colada em triângulo de papel; perna anterior direita colada junto ao microalfinete; 

flagelo direito, aristas e pernas posteriores perdidas; abdome com a terminália em micro- 

lâmina; triângulo e microlâmina fixados ao alfinete do espécime. Alótipo fêmea (mesmos 

dados). 
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Fig. 08: Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963) (Diptera: Hybotidae) (holótipo). Terminália masculina, vista 

dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C). Escala = 0,1mm. 

Material adicional: BRASIL, Pará, Óbidos, Sítio Curió, 01º47’03”S 55º07’05”W, 29.viii.-

08.ix.2001, [Armadilha] Malaise, J.A. Rafael & J.F Vidal (01 macho, INPA); Alter do Chão, 

12.ix.1991, Vidal & Rosaly, Arm[adilha] adesiva (01 macho, INPA; 01 macho, NHM). 

 

Registro geográfico: Brasil* (Pará), Guiana (Mazaruni) (*- primeiro registro). 
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Variações: mancha no escutelo, mais escura em um espécime do Pará (Brasil). 

 

Discussão: a terminália do macho de E. mazaruni é bastante peculiar, em especial o surstilo 

esquerdo alongado e delgado, que oferece fácil identificação. No entanto, ao verificar os 

tiposprimários e o trabalho original de Smith, foi possível observar que a ilustração da 

terminália do macho está trocada com a ilustração de E. similis (Smith, 1963: 154, fig. 2). A 

ilustração correta para E. mazaruni é apresentada no presente trabalho e aquela apontada para 

E. similis no trabalho original (Smith, 1963: 154, fig. 3). 

Observação: a terminália da fêmea não foi ilustrada, pois, além de só haver o alótipo na série, 

o abdome deste está pouco acessível, sendo que para dissecá-lo seria inevitável danificar o 

espécime. 

 

4.1.9. Elaphropeza monochaeta (Bezzi, 1909) comb.nov. 

(Fig. 23) 

 

Drapetis (Ctenodrapetis) monochaeta Bezzi, 1909: 401; Melander, 1918:219 (lista 

bibliográfica); 1927: 312 (cat.); Collin, 1933: 21 (cit.). 

Drapetis (Elaphropeza) monochaeta; Smith, 1967: 39.4. 

Drapetis (Drapetis) monochaeta; Rafael, 1995: 736, fig. 6 (terminália fêmea), 14 (asa) 

(designação do lectótipo). 

Drapetis monochaeta; Yang et al., 2007: 368 (cat.). 

 

Diagnose: probóscide castanha, pequena e brilhante. Tórax preto brilhante; perna posterior 

castanha a preta a partir dos ¾ distais dos fêmures e nos tarsômeros; tíbia posterior com 1 

cerda AD mediana; asa hialina com leve enfuscação amarela. 
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Macho: descrito por Bezzi (1909) - não analisado. 

 

Material-tipo observado: Lectótipo fêmea: PERU, Urubambafl.[ufs], 18.[0]9.[19]03, 

Umahuankilia [Umahuankiali] (etiqueta retangular verde datilografada); Drapetis monochaeta 

n.sp. (etiqueta retangular branca manuscrita); Staatl.[iches] Museum für Tierkunde Dresden 

(etiqueta retangular branca datilografada); Drapetis monochaeta, Bezzi (etiqueta retangular 

branca manuscrita); s.[ub] g.[ênero] Elaphropeza, M[a]cqu[ar]t., (=Ctenodrapetis) Bezzi, det 

1961, K.G.V. Smith (etiqueta retangular branca manuscrita); Coll. W. Schnuse, 1911 – 3 

(etiqueta retangular verde datilografada); SYNTYPUS, des. Kallweit (etiqueta retangular 

vermelha datilografada/manuscrita); LECTOTYPE female, Des. J.A. Rafael (etiqueta 

retangular azul datilografada/manuscrita); Elaphropeza monochaeta (Bezzi), R.A.P. Freitas-

Silva det. 2008 (etiqueta retangular branca manuscrita), SMT. Estado do lectótipo: Flagelos e 

pernas médias e posteriores perdidas; escuto danificado. Asa esquerda em microlâmina, 

abdome em microtubo contendo glicerina, microlâmina e microtubo afixados ao alfinete do 

espécime 

 

Registro geográfico: Peru (Umahuankiali). 

 

Discussão: assim como E. ciliatocosta (Bezzi, 1904), E. monochaeta comb.nov. tem 

ocorrência registrada para a área limítrofe da Amazônia (Umahuankiali, Peru, na bacia do rio 

Urubamba) e foi incluída pelo mesmo motivo. O não registro da espécie em outras localidades 

da Amazônia pode indicar seu endemismo nesse ambiente de transição, não adentrando nas 

florestas amazônicas, ou a falta de coleta em outras áreas de ocorrência da espécie. 
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4.1.10. Elaphropeza nigrescens sp.nov. 

(Figs. 09 A-C, 21, 41, 47) 

 

Diagnose: flagelo amarelo, 1,6 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 5 

vezes o escapo e pedicelo unidos; palpo longo, acentuadamente oval. Região anterior do 

escuto amarelo-enegrecido, região posterior preta; pernas longas e finas; tíbia posterior com 2 

cerdas AD longas; tarso posterior com pequenos espinhos V na região proximal; ângulo distal 

superior da bm aberto. Lamela epandrial direita com projeção em gancho no ângulo direito 

distal e cerdas fortes na margem. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,25mm. Asa: 2,77mm.  

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas amarelas; pruína branca fina, 

ausente na fronte, triângulo ocelar, vértice e faixa estreita na metade superior do pós-crânio, 

adjacente ao olho composto. Fronte estreita, largura de 1,7 ocelo próximo ao triângulo ocelar 

e 0,5 ocelo próximo às antenas; face de lados paralelos, quase contíguos. Cerdas vt orientadas 

para cima, externas convergentes e internas paralelas; oc orientadas para frente, anteriores 

convergentes, relativamente curtas, não cruzadas, posteriores divergentes; pós-oculares com 

duas séries paralelas na região superior e uma na inferior acompanhando o contorno do olho 

composto; occipitais unisseriadas, ausentes no vértice. 

Antena: amarela com pruína uniforme da mesma cor; cerdas amarelas; arista levemente mais 

escura. Escapo pouco alongado, levemente estreitado na base; pedicelo com cerdas uniformes, 

o comprimento equivalente ao do escapo; flagelo alongado, 1,6 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo unidos; arista 5 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos.  

Peças bucais: palpo amarelo; probóscide delgada, amarela; cerdas amarelas; pruína branca no 

palpo e clípeo. Palpo fortemente oval, notadamente alongado, mais longo que a probóscide, 

com 1 cerda anterior, 1 pré-apical longa e diversas cerdas na base e na margem posteiror; 

probóscide com cerdas ventrais curtas; labelo pequeno com cerdas curtas na margem. 
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Tórax: amarelo-enegrecido na região anterior do escuto, região posterior preta, calo pós-

alar amarelo, toda a pleura amarelo-avermelhada, mancha marrom-escura irregular no 

catepisterno e outra no catepímero; cerdas amarelas; pruína amarela nas margens anterior e 

posterior do escuto, no escutelo, subescutelo, anepímero, catepímero e metapleura. Pronoto 

com sulco dorsal mediano profundo; escuto distintamente mais longo que largo, 7 vezes o 

comprimento do escutelo; escutelo com ápice arredondado, 2,5 mais larga que longa. Duas 

cerdas pprn anteriores e 1 basal mais longas; proepisterno com 1 cerda longa na parte superior 

orientada par atrás, cerda inferior ausente; cerdas no escuto relativamente longas; acr 

bisseriadas, quase completas; dc distintas das ial, bisseriadas, série lateral restrita à área pré-

sutural, série mediana completa, cerda dc pré-escutelar tão longa quanto a sctl apical; ial 

unisseriada, pré-sutural; 3 npl curtas; 2 spal; 1 pal de comprimento médio, inserida 

lateralmente no calo pós-alar, orientada para dentro; sctl muito curta, inserida medianamente 

entre a base do escutelo e a sctl apical. 

Pernas: notadamente finas e longas, em especial a perna média; amarelas, coxas, trocânteres e 

terço basal dos fêmures amarelo-pálidos, tarsômero distal de todas as pernas marrom; mancha 

circular preta nas articulações entre trocânter e fêmur; cerdas castanhas; espinhos castanhos. 

Perna anterior com série de cerdas A na coxa; trocânter com 1 cerda PV; fêmur com 1 PV sub-

basal longa e delgada, série de cerdas AV e PV pouco mais longas que as de revestimento, 1 

cerda A, 1 P e 1 PV pré-apicais longas; tíbia com 1 PV sub-basal, cerdas muito curtas e densas 

sobre a glândula tibial e 1 P pré-apical longa e robusta; tarso com cerdas V curtas em alta 

densidade, tarsômero proximal com cerdas V espatuliformes incolores na metade distal. Perna 

média com 3 cerdas D longas e diversas outras pré-apicais na região anterior da coxa; 

trocânter com 1 V longa e delgada, diversas A curtas e 1 D longa; fêmur com 1 PV sub-basal 

muito longa e delgada, série AV e P de cerdas mais robustas e curtas e 1 cerda A pré-apical; 

tíbia com série de cerdas V robustas e 1 cerda P pré-apical. Perna posterior com pente de 

cerdas longas transversais na região anterior da coxa; trocânter com cerdas curtas na margem 

apical; fêmur com 3 D pré-basais subiguais curtas, série AV e PV pouco mais longas que as de 

revestimento e 1 cerda A pré-apical longa; tíbia com 2 AD sub-medianas longas e uma 

projeção apical notadamente curta, larga e arredondada no ápice; tarsômero proximal com 

série AV e PV de pequenos espinhos subiguais. 

Asa: hialina, enegrecida na metade basal; veias castanhas exceto a R4+5, seção apical da M e a 

Cu mais escuras; cerdas amarelas. Costa com 1 cerda na base muito longa e outra pouco mais 
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longa que as demais adjacente. Índice costal: 19/75/34/65; R4+5 e M levemente divergentes; 

M reta na seção apical; dobra que evidencia A completa. Célula bm 2 vezes o comprimento da 

br, semelhantes na maior largura; ângulo distal superior da bm aberto; halter amarelo. 

Abdome: amarelo-amarronzado exceto por T1 branco e T4 e T5 marrom-escuros; cerdas 

castanhas exceto as espatuliformes marrom-escuras. Esclerotinização forte no T4 e T5 e fraca 

nos demais tergitos; esclerotinização completa no T4, T5 e T7, somente nas laterais do T2 e 

T3, o T6 com fina região medial não esclerotinizada. Cerdas espatuliformes com 7 séries no 

T4 e 4 séries no T5. O T7 com diversas cerdas laterais longas agrupadas. 

Terminália (parátipo de Manaus, AM): tamanho médio (Fig. 09-A), aspecto delgado; cercos 

parcialmente fusionados no ápice; cerco direito mais longo e delgado, com diversas cerdas 

curtas na lateral externa, 2 pré-apicais mais fortes e uma curta no ápice, esquerdo largo com 

cerdas curtas por toda sua extensão. Lamela epandrial direita (Fig. 09-C) sub-retangular com 

projeção distal em gancho no ângulo distal direito e com diversas cerdas conspícuas em todo 

o perímetro; surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda parcialmente fusionada 

ao hipândrio, com 4 cerdas robustas na porção apical; surstilo esquerdo sub-triangular (Fig. 

09-B), lóbulo apical largo com cerdas curtas na margem e estrias escuras na metade distal. 

Apódema ejaculatório delgado e curto, apódema ventral pouco mais longo, não alcançando 

borda do epândrio. Hipândrio com par de cerdas paralelas na região mediana. Falo curto e 

notadamente robusto. 

Fêmea: desconhecida. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, BR-174, km-72, 

Faz[enda] Dimona (etiqueta branca retangular impressa); 11-14.v.1993, F.F. Xavier F., 

Varredura (etiqueta branca retangular impressa), (INPA). Estado do holótipo: montagem dupla 

com microalfinete, em bom estado de conservação. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, BR-174, km-72, Faz. Dimona, 11-14.v.1993, F.F. 

Xavier F., Varredura (02 machos, INPA; 01 macho MZUSP); Faz. P[orto] Alegre, km-68, 17-

21.i.1994, F.F. Xavier (2 machos, INPA). 
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Fig. 09: Elaphropeza nigrescens sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipo de Manaus, AM). Terminália masculina, 

vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C). Escala = 0,1mm. 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 
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Variações: a mancha na região caudal do escuto varia de tamanho, algumas vezes 

encobrindo quase todo o escuto, mas nunca pequena e restrita ao terço caudal. Algumas vezes 

as manchas pleurais também estão apagadas, porém esta variação pode ser decorrente do 

método de conservação do espécime. 

 

Discussão: Tanto a lamela epandrial direita quanto o surstilo esquerdo lembram as mesmas 

estruturas em E. rubens sp.nov. e E. procera sp.nov., no caso de E. rubens sp.nov. inclusive 

pelas estrias no surstilo esquerdo. Essas espécies podem ser separadas principalmente pela 

projeção em gancho na extremidade distal da lamela direta em E. nigrescens sp.nov., ausente 

em E. rubens sp.nov. onde a projeção é curta com algumas cerdas na ponta, dando-lhe a 

aparência de foice. E. procera sp.nov. também não possui o gancho na lamela direita ou as 

estrias no surstilo esquerdo. E. uncilobata sp.nov. também possui os cercos 

parcialmentefusionados no ápice, mas possui uma projeção em gancho apical e robusta na 

lamela epandrial direita, não látero-distal como em E. rubens sp.nov. Quanto a morfologia 

externa, as manchas no escuto e pleura e as partes antenais alongadas conferem uma 

identificação confiável. 

 

Etimologia: do latim, “nigrescens” faz referência a coloração do escuto. 

 

4.1.11. Elaphropeza palpina sp.nov. 

(Figs. 10 A-C, 21, 48) 

 

Diagnose: flagelo amarelo com comprimento equivalente ao do escapo e pedicelo unidos, 

arista 4,6 vezes o comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpo levemente oval e 

pequeno, muito mais curto que a probóscide; probóscide robusta, iridescente. Escuto amarelo 

sem manchas. Tíbia posterior com 2 cerdas AD longas. Halter branco. Cerco direito bipartido 

no ápice, a projeção mediana surgindo da parede interna do cerco; lamela epandrial direita 
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com uma reentrância no lado esquerdo formando uma projeção direita mais larga e longa, 

outra esquerda curta e delgada. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,02mm. Asa: 1,70mm. 

Cabeça: marrom, fronte e olhos mais claros; cerdas amarelas; pruína branca uniforme, 

ausente na fronte e faixa estreita na parte superior do pós-crânio adjacente ao olho composto. 

Fronte estreita, largura de 1,2 ocelo próximo ao triângulo ocelar e 0,2 ocelo próximo às 

antenas; face com lados paralelos, quase contíguos. Cerdas vt internas e externas 

convergentes, internas orientadas para cima, externas para cima e para frente; cerdas oc 

anteriores convergentes orientadas para cima, posteriores divergentes orientadas para cima e 

para frente; pós-oculares unisseriadas margeando olho composto, encontrando a série 

occipital na região mediana do pós-crânio; occipitais longas unisseriadas. 

Antena: amarela com pruína amarelada mais densa no flagelo; cerdas amarelas; arista 

marrom. Escapo redondo; pedicelo com cerdas uniformes, quase duas vezes o comprimento 

do escapo; flagelo com comprimento equivalente ao do escapo e pedicelo unidos; arista 4,6 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Peças bucais: palpo branco; probóscide robusta em vista lateral, amarela com regiões 

iridescentes, metalizadas; cerdas amarelas; pruinosidade branca no palpo, base do mento, 

clípeo e base do labro. Palpo redondo, distintamente pequeno, muito mais curto que a 

probóscide, com 1 cerda posterior curta, 1 pré-apical longa e diversas cerdas na base; 

probóscide com 1 cerda lateral mediana e 1 ventral pré-apical; labelo largo, grande, 

facilmente visível, com cerdas na margem relativamente longas, curvadas para cima. 

Tórax: amarelo, margem anterior do escutelo e todo subescutelo marrom-avermelhados; 

cerdas amarelas exceto as conspícuas castanhas; pruína branca no espiráculo anterior, margem 

anterior do escuto, escutelo, subescutelo, catepímero, anepímero e metapleura. Pronoto com 

sulco dorsal mediano inconspícuo; escuto levemente mais largo que longo, aproximadamente 

5,5 vezes o comprimento do escutelo; escutelo com ápice arredondado, 3 vezes mais larga que 

longa. Cerdas pprn uniformes com as demais no comprimento, porém 4 cerdas destacadas 

quanto a orientação; proepisterno com cerda longa na região superior orientada para trás, 

cerda inferior inconspícua; acr tetrasseriadas, séries laterais se estendendo até pouco depois da 
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sutura transversal, par mediano até próximo à dc pré-escutelar; dc distintas das ial, 

trisseriadas, 2 séries laterais se estendendo até pouco depois da sutura transversal, série 

mediana completa, dc pré-escutelar mais curta que a sctl apical; ial unisseriadas; 2 npl longas, 

a anterior pouco mais robusta que a posterior; 2 spal; 1 pal longa, orientada para dentro, 

inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal relativamente longa, inserida medianamente  

entre a base do escutelo e a sctl apical. 

Pernas: amarelas, coxas e trocânteres amarelo-pálidos, tarsômero distal de todas as pernas 

marrom e mancha circular preta nas articulações entre trocânter e fêmur; cerdas amarelas; 

espinhos castanhos. Perna anterior com 2 séries A de cerdas D paralelas e 1 cerda D pré-apical 

na coxa; trocânter com série V de cerdas muito curtas; fêmur com série AV e PV, 1 PV sub-

basal longa, 1 A e 1 PV pré-apicais; tíbia com 1 PV pré-apical; tarsômero proximal com 

cerdas V espatuliformes incolores e curtas na ½ distal. Perna média com 2 cerdas D na coxa; 

trocânter com série V de cerdas curtas; fêmur com 1 PV longa sub-basal, série AV e PV de 

cerdas robustas, 4 espinhos V pré-basais delgados e curtos, 1 cerda A longa e 1 P mais curta 

pré-apicais; tíbia com série V de espinhos curtos e robustos, o espinho mais apical mais longo 

e curvado ventralmente. Perna posterior com diversas cerdas D longas na região anterior da 

coxa; fêmur com série decrescente de 6 cerdas D pré-basais e 1 cerda A pré-apical; tíbia com 

2 AD longas sub-medianas e uma projeção apical longa com a ponta curvada dorsalmente. 

Asa: hialina; veias amarelas; cerdas amarelas. Costa com cerda basal muito longa, mais longa 

que a primeira seção da C. Índice costal: 16/46/23/36; R4+5 e M paralelas no ápice; M 

levemente convexa na região basal; dobra que evidencia A inconspícua. Célula bm 2 vezes o 

comprimento da br; largura máxima da bm pouco mais de duas vezes a largura da br; ângulo 

superior distal da bm reto; halter branco. 

Abdome: amarelo-pálido exceto T4 e laterais do T5 marrons, T7 e as laterais do T2, T3 e T6 

amarelos, T5 com fina banda central preta formando desenho característico em ferradura com 

um círculo no centro, também preto, próxima à abertura da glândula abdominal; cerdas 

amarelas exceto as espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4 e na banda estreita 

medial do T5, demais tergitos pouco esclerotinizados; esclerotinização completa no T4 e T7, 

lateral no T2, T3 e T6 e somente a banda mediana no T5. Cerdas espatuliformes com 6 séries 

no T4. 
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Terminália (parátipo de Alter do Chão, PA): tamanho médio, marrom (Fig. 10-A). Cercos 

separados, cerco direito mais longo e delgado, bipartido no ápice, a projeção mediana delgada 

e longa surgindo da parede interna do cerco, e a projeção direita com diversas cerdas laterais 

robustas e uma pré-apical longa; cerco esquerdo mais largo portando duas cerdas muito 

longas no ápice e uma submediana pouco mais curta. Lamela epandrial direita (Fig. 10-C) 

com uma reentrância no lado direito, formando uma projeção direita curta e delgada, outra 

esquerda larga e curta, com diversas cerdas robustas na metade distal; surstilo direito não 

distinto; lamela epandrial esquerda parcialmente fusionada ao hipândrio com diversas cerdas 

curtas na região apical; surstilo esquerdo sub-triangular (Fig. 10-B) com lóbulo apical largo, 

sem projeções, sem cerdas longas. Apódema ventral longo, quase atingindo a margem 

proximal do epândrio; apódema ejaculatório muito curto e delgado. Hipândrio com uma cerda 

curta mediana. Falo curto e muito delgado. 

Fêmea: desconhecida. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, C[ampus] 

Universitário, xi.1978, J.A. Rafael (etiqueta branca retangular digitada); Armadilha de 

Malaise (etiqueta branca retangular digitada), (INPA). Estado do holótipo: montado em 

triângulo de papel, em bom estado de conservação. 

Parátipos: BRASIL, Pará, Alter do Chão, 12.ix.1992, Vidal & Rosaly, Arm[adilha] adesiva 

(01 macho, INPA); Marabá, S[erra] Norte, ix.1982, Michael Miles (01 macho, INPA). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas, Pará). 

 

Variações: tamanho da mancha anterior no escutelo variável. 

 

Discussão: E. palpina sp.nov. assemelha-se a E. trisetulata sp.nov. em especial quanto a 

terminália. Porém, estas podem ser separadas quanto ao cerco direito, bipartido no ápice, 

longo e delgado em E. palpina sp.nov., e quanto a forma da lamela epandrial direita, que 
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possui uma reentrância na margem distal nesta espécie. A morfologia externa também é 

semelhante, porém as 2 cerdas distintas na tíbia posterior e a probóscide longa e robusta de E. 

palpina sp.nov. permitem uma separação rápida e confiável. 

 

Etimologia: do latim, “palpina” faz referência ao tamanho diminuto dos palpos labiais. 

 
Fig. 10: Elaphropeza palpina sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipo de Alter do Chão, PA). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C). Escala 

= 0,1mm. 
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4.1.12. Elaphropeza procera sp.nov. 

(Figs. 11 A-D, 21, 40, 49) 

 

Diagnose: exemplares delgados; pernas muito longas e finas; flagelo 2 vezes o comprimento 

do escapo e pedicelo unidos; arista 5,1 vezes a soma dos comprimentos do escapo e flagelo, 

palpo oval e alongado. Mancha escura ocupando quase toda a metade posterior do escuto; 

tíbia posterior com 2 cerdas AD curtas. Base da R amarela, intumescida. Cercos parcialmente 

fusionados no ápice, cerco direito curto e muito delgado, cerco esquerdo largo sem cerdas 

muito longas, lamela epandrial direita com duas projeções curtas nos ângulos distais. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,05mm. Asa: 2,05mm. 

Cabeça: preta; cerdas amarelas; pruína amarela uniforme, ausente no vértice, fronte, triângulo 

ocelar e faixa estreita na parte superior do pós-crânio adjacente ao olho composto. Fronte 

estreita próximo ao triângulo ocelar com largura de 1,6 ocelo, porém ampla próximo às 

antenas, a largura de 1 ocelo; face de lados paralelos, quase contíguos. Cerdas vt 

convergentes, externas orientadas para cima e para frente, internas orientadas para frente; oc 

orientadas para frente, anteriores cruzadas, posteriores divergentes; pós-oculares unisseriadas 

acompanhando o contorno do olho composto; occipital unisseriada ausente no vértice. 

Antena: amarela, flagelo amarronzado; cerdas amarelas; pruína amarela, mais densa no 

flagelo; arista marrom. Escapo tão longo quanto largo, em forma de cálice; pedicelo com 

cerdas subiguais, 1,6 vezes o comprimento do escapo; flagelo 2 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo unidos; arista 5,1 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo com pruína uniforme, brancos; probóscide robusta, branca; cerdas 

amarelas. Palpo acentuadamente oval e alongado, o mesmo comprimento do labro, cerdas 

anteriores e pré-apical longas, série sub-basal de cerdas curtas transversais e 1 cerda longa 

sub-basal posterior; probóscide aparentemente sem cerdas; labelo grande e saliente, com 

cerdas curtas curvadas para cima na margem. 
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Tórax: amarelo, mancha preta arredondada no escuto ocupando toda a região mediana da 

metade posterior, calo pós-alar amarelo-claro, brilhante; cerdas amarelas exceto as mais 

longas castanhas; pruína amarela no escutelo, subescutelo, na região superior do catepímero e 

toda a metapleura. Pronoto com sulco dorsal evidente, porém não aprofundado; escuto 

levemente mais longo que largo, 7,2 vezes o comprimento do escutelo; escutelo com ápice 

apontado, a largura 3 vezes seu comprimento. Cerdas pprn indistintas; proepisterno com cerda 

longa na região superior voltada para trás, cerda inferior inconspícua; acr bisseriadas, 

estendendo-se até pouco além da sutura transversal; dc distintas das ial, unisseriadas, 

completas, dc pré-escutelar tão longa quanto a sctl apical; ial unisseriadas pré-suturais; 3 npl, 

a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal curta, dobrada 90° para dentro, inserida lateralmente no 

calo pós-alar; sctl basal curta e delgada, inserida medianamente entre a base do escutelo e a 

sctl apical. 

Pernas: muito finas e longas, amarelas, exceto coxas, trocânteres e região proximal dos 

fêmures amarelo-pálidos, mancha preta arredondada nas articulações entre trocânter e fêmur, 

tarsômero distal de todas as pernas preto; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; 

espinhos ausentes. Perna anterior com série anterior de cerdas na coxa; trocânter com 1 cerda 

V muito longa; fêmur com 1 cerda PV sub-basal pouco mais longa que as demais, série de 

cerdas AV e PV, 1 cerda A muito longa, 1 PV e 1 P mais curtas, pré-apicais; tíbia com 1 AV 

sub-basal e 1 PV pré-apical longas; cerdas espatuliformes no tarsômero proximal ausentes. 

Perna média com 2 cerdas D na coxa; trocânter com 1 V; fêmur com 1 PV sub-basal muito 

longa, 1 A longa, 1 AV e 1 PV mais curtas, pré-apicais; tíbia com 1 A e 1 P pré-apicais 

robustas. Perna posterior com 1 cerda D na coxa e diversas apicais, fêmur com 5 cerdas D 

subiguais pré-basais, 1 AV pré-apical pouco mais longa que as próximas, demais pré-apicais 

não distintas; tíbia com 2 AD sub-medianas relativamente curtas, 1 A pré-apical robusta e uma 

projeção apical larga e curta. 

Asa: hialina; veias amarelo-escuras, base da R levemente entumecida e amarela; cerdas 

amarelas. Costa com cerda basal longa, mais longa que a primeira seção da C. Índice costal: 

20/50/30/50; R4+5 levemente divergente da M, M reta na seção apical; dobra que evidencia A 

ausente. Célula bm 2,2 vezes o comprimento da br e semelhantes na maior largura; ângulo 

superior distal da bm obtuso; halter com haste amarela e capítulo amarronzado. 

Abdome: branco exceto T4 e T5 marrom-escuros, T6, T7 e laterais do T2 e T3 marrons; 

cerdas amarelas exceto as espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca 
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nos demais; esclerotinização somente nas laterais no T2 e T3, completa nos demais. Cerdas 

espatuliformes com 6 séries no T4, 4 séries no T5; pente de cerdas muito robustas 

lateralmente no T6 e T7; quinto esternito com um agrupamento lateral de pequenas cerdas 

curtas e robustas, em alta densidade. 

Terminália: tamanho médio, marrom (Fig. 11-A). Cercos parcialmente fusionados no ápice, 

cerco direito mais curto que o esquerdo, delgado com cerdas curtas na lateral externa; cerco 

esquerdo longo e largo, com diversas cerdas curtas por toda sua extensão. Lamela direita (Fig. 

11-C) longa com duas projeções curtas nos ângulos distais, projeção direita com diversas 

cerdas robustas e longas, outras cerdas na margem da lamela; surstilo direito não evidente; 

lamela epandrial esquerda parcialmente fusionada ao hipândrio com diversas cerdas curtas na 

região apical; surstilo esquerdo (Fig. 11-B) sub-triangular, o lóbulo apical largo, cerdas curtas 

na margem. Apódema ejaculatório muito curto e delgado, apódema ventral longo, atingindo a 

margem proximal do epândrio. Hipândrio com 1 cerda muito curta mediana, pós-gonito 

direito muito longo e delgado. Falo delgado de comprimento mediano. 

Fêmea: corpo: 1,7mm; asa: 2,25mm. Abdome predominantemente amarelo exceto T4 e T5 

marrons. Segmento abdominal 8 alongado (Fig. 11-D), com tergito e esternito separados, 

esternito dobrado apicalmente; esternito 10 estreito; cerco alongado, amarelo-escuro. Demais 

caracteres como no macho. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Novo Airão, Parque Nac 

[ional do] Jaú (etiqueta branca retangular impressa); 11-30.x-1993, J.F. Vidal (etiqueta branca 

retangular impressa); (INPA). Estado do holótipo: espécime em montagem dupla com 

microalfinete; abdome em vidrinho plástico fixado no alfinete do espécime; asa direita em 

microlâmina, fixada ao alfinete do espécime. 

 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Novo Airão, Parque Nac. Jaú, 11-30.x-1993, J.F. Vidal (01 

fêmea, INPA); Pres. [idente] Figueiredo, BR-174, km-139, 26-27.vi.1993, F.F. Xavier (01 

fêmea, INPA). 
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Fig. 11: Elaphropeza procera sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (holótipo macho e parátipo fêmea de Novo Airão, 

AM). Terminália masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista 

lateral (C); terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 
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Variações: não foram observadas variações para os espécimes da série. 

 

Discussão: E. procera sp.nov. compartilha semelhanças com E. nigrescens sp.nov. e E. 

rubens sp.nov. quanto a terminália masculina. Em E. rubens sp.nov. e E. procera sp.nov. as 

projeções na extremidade distal da lamela epandrial direita são curtas, não em forma de 

gancho como E. nigrescens sp.nov.. Em E. procera sp.nov. os cercos são fusionados próximo 

ao ápice, o cerco direito é curto e o cerco esquerdo mais longo, ambos desprovidos de cerdas 

longas e o apódema ejaculatório também é curto e fino, muito mais curto que o apódema 

ventral. E. rubens sp.nov. possui apódema ejaculatório pouco mais curto que o apódema 

ventral e o cerco direito é curto porém com cerdas longas na lateral externa. Quanto a 

morfologia externa, o aspecto fino e alongado de E. procera sp.nov., com pernas muito longas 

e mancha preta muito grande no escuto são semelhantes a E. nigrescens sp.nov., porém estas 

podem ser separadas pela mancha no escuto ser melhor delimitada e as cerdas AD na tíbia 

posterior curtas em E. procera sp.nov. e a projeção apical na tíbia posterior longa e curvada 

dorsalmente em E. nigrescens sp.nov. 

A espécie teve ocorrência registrada somente para o Parque Nacional do Jaú e 

Presidente Figueiredo (AM), na Amazônia central. 

 

Etimologia: do latim, “procera” faz referência a sua forma alongada, com pernas longas e 

muito finas. 

 

4.1.13. Elaphropeza rubens sp.nov. 

(Figs. 12 A-D, 20, 50) 

 

Diagnose: exemplares amarelo-amarronzados; flagelo amarelo-amarronzado, 2 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 8 vezes os comprimentos do escapo e 

pedicelo somados; palpo oval com o mesmo comprimento da probóscide. Tíbia posterior com 
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2 cerdas AD longas. Lamela direita com projeção digitiforme no ápice direito, 2 cerdas 

longas e robustas aparência de gancho à projeção. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 1,5mm. Asa: 2,0mm. 

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas amarelas exceto as vt e oc castanhas; 

pruinosidade branca mais abundante na porção inferior do pós-crânio adjacente ao olho 

composto, ausente na faixa estreita da parte superior do pós-crânio adjacente ao olho 

composto, vértice, triângulo ocelar e fronte. Fronte ampla, largura de 2 ocelos próximo ao 

triângulo ocelar e 1,25 ocelo próximo às antenas; face com lados paralelos muito próximos, 

quase contíguos. Cerdas vt convergentes, externas orientadas para cima e para frente, internas 

para frente; oc orientadas para frente, anteriores convergentes, cruzadas, posteriores 

divergentes, muito curtas; pós-oculares unisseriadas acompanhando o contorno do olho 

composto; occipitais unisseriadas, mais longas na lateral da cabeça. 

Antenas: amarelo-amarronzada, escapo pouco mais escurecido; cerdas amarelas; pruína 

amarela, mais abundante no flagelo; arista marrom. Escapo arredondado; pedicelo com cerdas 

uniformes, pouco mais longo que o escapo; flagelo 2 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo unidos; arista 8 vezes a soma dos comprimentos do escapo e do flagelo. 

Peças bucais: palpo amarelo; probóscide delgada, amarelo-escura; cerdas amarelas; pruína 

branca no palpo, labelo e clípeo. Palpo oval do mesmo comprimento da probóscide, com 1 

cerda pré-apical e 1 sub-basal longas e diversas cerdas curtas na base; probóscide com cerdas 

curtas, 1 lateral e 1 ântero-lateral; labelo pequeno com cerdas curtas na margem. 

Tórax: amarelo-amarronzado, pronoto e calo pós-alar amarelos, escutelo e subescutelo 

pretos; cerdas castanhas; pruína branca nas margens anterior e posterior do escuto, no 

escutelo, subescutelo, anepímero, catepímero e metapleura. Pronoto com sulco dorsal 

mediano pouco aprofundado; escuto tão longo quanto largo, 5 vezes o comprimento do 

escutelo; escutelo com ápice arredondado, 2 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn 

inconspícuas; proepisterno com cerda longa na região superior orientada para trás, cerda 

inferior ausente; acr bisseriadas, se estendendo até pouco depois da sutura transversal; dc 

distintas das ial, unisseriada, 2 cerdas que precedem a dc pré-escutelar levemente mais longas 

que as demais, dc pré-escutelar mais curta que a sctl apical; ial unisseriada; 3 npl, a mediana 
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mais longa; 3 spal; 1 pal relativamente longa, orientada para dentro, inserida lateralmente 

no calo pós-alar; sctl basal curta, inserida medianamente entre a base do escutelo e a sctl 

apical. 

Pernas: amarelas, mancha preta circular nas articulações entre trocânter e coxa, e tarsômero 

distal em todas as pernas marrom; cerdas amarelas, as conspícuas castanhas; espinhos 

ausentes. Perna anterior com 1 série D na região anterior da coxa; trocânter com pruína branca 

abundante na face ventral, 1 cerda D e 1 V longas; fêmur com 1 PV sub-basal muito longa, 

série de cerdas PV pouco mais longas que as de revestimento e 1 cerda A pré-apical; tíbia com 

1 P pré-apical robusta; tarso com cerdas V muito finas e em alta densidade, tarsômero 

proximal com série V de cerdas curtas e robustas e cerdas V espatuliformes incolores na 

metade proximal. Perna média com 1 cerda D muito longa na coxa e diversas outras mais 

curtas margeando o ápice; trocânter com 1 D e 1 V longas; fêmur com 1 PV sub-basal longa, 

série AV e PV de cerdas curtas e robustas e 1 cerda A pré-apical; tíbia com 1 P pré-apical 

muito longa e robusta; tarsômero proximal com pequenas cerdas V robustas e curtas. Perna 

posterior com 1 cerda D longa na coxa e outras mais curtas pré-apicais na região anterior; 

fêmur com série D sub-basal de 4 cerdas subiguais e 1 cerda A pré-apical longa; tíbia com 2 

AD sub-medianas longas e uma projeção apical longa e larga, com algumas cerdas pouco 

mais longas, espaçadas regularmente, por toda a margem; tarsômero proximal com pequenas 

cerdas robustas e curtas, algumas delas destacadas das demais. 

Asa: hialina; veias marrons exceto a base da R e a C amarelas; cerdas amarelas. Costa com 

cerdas mais longas que as demais e 1 cerda robusta na base, aproximadamente duas vezes o 

comprimento das outras. Índice costal: 25/54/35/40; R4+5 sinuosa, divergente da M no ápice; 

dobra evidenciando A fraca, porém completa. Célula bm 2 vezes o comprimento da br, as 

larguras máximas equivalentes; ângulo superior distal da bm obtuso; halter amarelo. 

Abdome: amarelo-amarronzado, exceto T4 e T5 marrons; cerdas castanhas exceto as 

espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais; esclerotinização 

completa no T4, T5 e T7, demais tergitos somente nas laterais. Cerdas espatuliformes com 6 

séries no T4 e 4 séries no T5; Cerdas laterais no T5 muito curtas, robustas e justapostas na 

margem posterior; 1 série longitudinal de cerdas robustas na lateral do T6; cerdas muito 

longas agrupadas na lateral de T7. 
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Terminália (parátipo de Querari, AM): marrom, tamanho médio (Fig. 12-A). Cercos 

separados, os comprimentos equivalentes, porém o esquerdo mais largo que direito, ambos 

com diversas cerdas longas bem distribuídas. Lamela epandrial direita (Fig. 12-C) alongada 

com projeção digitiforme apical no ângulo direito com 1 par de cerdas robustas e longas no 

ápice que, em conjunto com a projeção, dão-lhe aparência de foice quando vistas no 

espécime, diversas cerdas longas, principalmente nos 2/3 distais da margem esquerda e na 

margem apical; surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda parcialmente 

fusionada ao hipândrio, com algumas poucas cerdas na região apical; surstilo esquerdo (Fig. 

12-B) sub-triangular, com extremidade apical estreita e basal muito larga, cerdas curtas na 

margem apical e estrias escuras por toda extensão. Apódema ventral longo e robusto, 

alcançando a margem proximal da lamela epandrial esquerda, apódema ejaculatório delgado. 

Hipândrio largo, pós-gonito com lóbulo apical largo lateralmente ao falo, uma cerda longa 

próxima ao falo e outras 3 curtas e robustas na metade apical. Falo curto e muito delgado. 

Fêmea: corpo: 1,60mm; asa: 1,50mm. Espinhos na face ventral da tíbia média ausentes. 

Segmento abdominal 8 longo (Fig. 12-D), tergito e esternito separados, o esternito dobrado 

apicalmente; esternito 10 estreito; cerco amarelo-amarronzado. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Querari (Pelotão), 1º5’N – 

6951”W (etiqueta branca retangular impressa); 06.iv-15.v.1993, João Vidal (etiqueta branca 

retangular impressa), (INPA). Estado do holótipo: colado em triângulo de papel, flagelo e 

arista direitos e 2 tarsômeros posteriores distas direitos perdidos, escamas por todo o 

espécime. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Querari (Pelotão), 1º5’N – 6951”W, 06.iv-15.v.1993, João 

Vidal (05 machos, 08 fêmeas, INPA; 01 macho, NHM; 01 macho, 01 fêmea, MZUSP; 01 

macho, 01 fêmea, MNRJ). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 
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Fig. 12: Elaphropeza rubens sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de Querari, AM). Terminália masculina, 

vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C); terminália 

feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 
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Variações: a coloração do escuto pode ser amarelo-amarronzada ou levemente mais clara; 

dentre os machos a mancha no escutelo pode ser ausente, porém nas fêmeas ela é sempre 

presente. 

 

Discussão: a terminália em E. rubens sp.nov. é parecida com as terminálias de E. nigrescens 

sp.nov. e E. procera sp.nov.. Os formatos das lamelas epandriais direita são semelhantes 

nestas espécies e as estrias no surstilo esquerdo também estão presentes em E. nigrescens 

sp.nov.. E. rubens sp.nov. não possui a projeção apical direita em forma de gancho como em 

E. nigrescens sp.nov., mas sim uma projeção curta com cerdas terminais que lhe conferem 

aparência de foice no espécime. Em E. procera sp.nov., a projeção apical direita é simples e 

curta, com comprimento equivalente à da esquerda. Em E. rubens sp.nov. a projeção apical 

direita é um pouco mais longa e possui o pós-gonito longo, largo e facilmente visível 

lateralmente ao falo, característica não presente em E. nigrescens sp.nov.. Quanto à 

morfologia externa, a coloração do escuto e da pleura e as relações de tamanho entre os 

artículos antenais são suficientes para separá-las. Tanto E. rubens sp.nov. quanto E. 

nigrescens sp.nov. compartilham a ausência de espinhos na face ventral da tíbia média e a 

veia A evidenciada por dobra atingindo a borda da asa. 

E. rubens sp.nov. foi registrada para apenas uma localidade (Querari – AM), porém 

com uma série relativamente razoável (19 indivíduos). Essa distribuição tão restrita sugere 

que essa espécie seja endêmica à região noroeste da Amazônia. 

 

Etimologia: do latim, “rubens” faz alusão a sua coloração avermelhada. 

 

4.1.14. Elaphropeza serrulata sp.nov. 

(Figs. 13 A-C, 22, 27-28, 51) 

 

Diagnose: exemplares pequenos (1,6-2,3mm) com o tórax castanho-avermelhado; flagelo 

marrom, quase o dobro do comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista quase 7 vezes o 



 74 

comprimento somado do escapo e pedicelo. Palpo redondo levemente apontado no ápice. 

Tíbia posterior com 5 cerdas AD pré-basais em série decrescente; tarsômero proximal 

posterior com 7 cerdas AD uniformes. Veia R4+5 distintamente convergente a M próximo do 

ápice; halter marrom. Cerco esquerdo com cerda longa e robusta apical e outra pré-apical 

robusta e curta; ambas as lamelas epandriais com muitas cerdas robustas, lamela direita 

bipartida distalmente, com projeções longas, uma larga e outra delgada; surstilo esquerdo com 

muitas cerdas no ápice formando uma escova. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 1,82mm. Asa: 1,74mm. 

Cabeça: preta, fronte marrom brilhante; cerdas amarelas; pruinosidade branca por toda a 

cabeça, ausente na fronte, triângulo ocelar e vértice. Fronte estreita, largura de 1,4 ocelo 

próximo ao triângulo ocelar e 0,4 ocelo próximo às antenas; face com lados paralelos, quase 

contíguos. Cerdas vt convergentes, externas orientadas para cima e internas para frente; cerdas 

oc orientadas para frente, anteriores convergentes cruzando-se no ápice, posteriores 

divergentes; pós-oculares unisseriadas seguindo o contorno do olho; occipitais unisseriadas, 

as 5 no vértice paralelas entre si formando série em pente, distinta das demais. 

Antenas: castanhas, flagelo marrom; cerdas castanhas; pruína amarela, mais abundante no 

flagelo; arista marrom. Escapo mais largo que longo; pedicelo com cerdas uniformes, 

comprimento 2 vezes o o do escapo; flagelo 1,8 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

juntos; arista 6,8 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo amarelo, mais escuro na base, com pruína branca; probóscide delgada, 

castanha; cerdas amarelas; palpo arredondado, levemente apontado no ápice, tão longo quanto 

a probóscide, com 1 cerda anterior, 1 posterior, 1 pré-apical longas e outras pouco mais curtas 

na base; probóscide com 1 látero-posterior e 1 látero-anterior longa; labelo pequeno com 1 

cerda lateral. 

Tórax: castanho-avermelhado, padrão amarelado distinto no escuto, escutelo amarelo exceto 

a base castanha; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; pruína branca nas margens 

anterior e posterior do escuto, no espiráculo anterior, escutelo, subescutelo, na região anterior 

do anepisterno, catepisterno e metapleura. Sulco dorsal mediano no pronoto inconspícuo; 

escuto pouco mais largo que longo, 4 vezes mais longo que o escutelo; escutelo com ápice 
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arredondado, 2 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn anteriores mais longas que as 

demais; proepisterno sem cerdas; acr tetrasseriadas, séries medianas ausentes no terço caudal, 

laterais pouco mais curtas; dc distintas das ial, trisseriadas, cerda imediatamente anterior à dc 

pré-escutelar mais longa que as outras, dc pré-escultelar pouco mais curta que a sctl apical; ial 

unisseriada; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal muito longa, orientada para dentro, 

inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal relativamente longa, inserida medianamente 

entre a base do escutelo e a sctl apical. 

Pernas: amarelas, tíbia e tarsos pouco escurecidos, tarsômero distal em todas as pernas preto; 

cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; espinhos marrons. Perna anterior com 2 

séries de cerdas na região anterior e pruína branca por toda a coxa; trocânter com 1 cerda D 

curta e outra V mais longa; fêmur com série AD e PV de cerdas mais longas que as demais, 1 

sub-basal PV longa e delgada, 1 A pré-apical e cerdas mais curtas margeando a articulação 

com a tíbia; tíbia com 1 cerda PV pré-apical robusta; tarsômero proximal sem cerdas 

espatuliformes. Perna média com diversas cerdas longas na região anterior da coxa; trocânter 

com 1 cerda D curta e série V de cerdas curtas; fêmur com 1 cerda PV sub-basal muito longa, 

série AV e PV subiguais, distintamente mais longas próximas do ápice, 1 cerda A pré-apical e 

várias cerdas mais curtas margeando o ápice; tíbia com 1 cerda A, 1 AD e 1 P pré-apicais. 

Perna posterior com diversas cerdas A pré-apicais e 1 D na coxa; fêmur com 4 cerdas D pré-

basais em série, subiguais, série de 6 cerdas PV distintas na metade distal e 1 cerda A pré-

apical; tíbia com 5 cerdas AD em série decrescente no comprimento, na metade basal, que 

continua em diminutos espinhos até o ápice e uma projeção apical curta e larga; tarsômero 

proximal com série de 7 cerdas AD curtas, porém distintas. 

Asas: hialina; veias marrons; cerdas amarelas, castanhas na C. Costa com 1 cerda na base 

muito mais longa que a seção proximal da C, e outra adjacente pouco mais longa que as 

demais. Índice costal: 15/44/30/40; R4+5 sinuosa, convergente com a M próximo ao ápice; M 

curvada para cima; dobra que evidencia A fraca. Célula bm aproximadamente 2 vezes o 

comprimento da br; larguras máximas semelhantes; ângulo superior distal da bm reto; halter 

marrom, clava muito robusta. 

Abdome: marrom exceto o T4 e T5 marrom-escuros; cerdas castanhas exceto as 

espatuliformes marrom-escuras. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais; 

esclerotinização nas laterais de T2 e T3, completa nos demais tergitos. Cerdas espatuliformes 

com 5 séries no T4 e 4 séries no T5. 



 76 

Terminália (parátipo de Alter do Chão, PA): alongada (Fig. 13-A), marrom. Cercos 

separados, os comprimentos semelhantes; cerco esquerdo mais largo e com uma cerda longa e 

robusta no ápice, outra pré-apical curta porém muito robusta e demais cerdas curtas e 

delgadas. Lamela epandrial direita (Fig. 13-C) alongada, bipartida, projeção esquerda mais 

larga com muitas cerdas robustas e a face interna côncava, projeção direita fina, tão longa 

quanto a primeira, curvada para dentro portando algumas poucas cerdas longas; surstilo 

direito não evidente; lamela epandrial esquerda alongada, fusionada ao hipândrio; surstilo 

esquerdo (Fig. 13-B) sub-triangular com lóbulo apical largo e muitas cerdas robustas no ápice 

formando uma escova. Apódema ventral quase alcançando a borta do hipândrio, apódema 

ejaculatório curto e delgado. Hipândrio com uma cerda mediana curta e robusta. Falo curto. 

Fêmea: desconhecida. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Am[azonas], Manaus, C[ampus] 

Univ[ersitário], 21.vi.1982, J.A. Rafael (etiqueta branca retangular datilografada); Armadilha 

de Malaise (etiqueta branca retangular datilografada), (INPA). Estado do holótipo: montado 

em triângulo de papel; muitas escamas brancas espalhadas por todo o espécime. 

Parátipos: BRA[SIL], Pará, Alter do Chão, 13-17.ii.1992, Varredura, J.A. Rafael (02 machos, 

INPA); Amazonas, C. Univ., 07.vi.1982, J.A. Rafael, Ar: Malaise (02 machos, INPA); 

29.vi.1982 (01 macho, INPA); 28.vi.1982 (01 macho, INPA). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas, Pará). 

 

Variações: São observadas pequenas variações na cor dos espécimes, sendo que o tórax vai 

do castanho-avermelhado nos espécime do estado do Amazonas ao amarelo-escuro nos 

espécimes do Pará, assim como os tergitos são um pouco mais claros nos espécimes da última 

localidade citada. Porém, não foram encontradas diferenças mais consistentes que justificasse 

a separação em espécies distintas. 
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Fig. 13: Elaphropeza serrulata sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipo de Alter do Chão, PA). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo (B); lamela epandrial direita (C). Escala = 0,1mm. 

Discussão: a terminália dos espécimes de E. serrulata sp.nov. assemelham-se às de E. 

biseticauda (Smith,1963), especialmente a lamela epandrial direita, porém nesta última 

espécie o surstilo esquerdo não possui aparência de escova, mas contém pequenas cerdas 
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robustas contornando a margem apical. Além disso, o cerco esquerdo de E. biseticauda 

possui 2 cerdas longas distintas, enquanto E. serrulata sp.nov. possui apenas uma. Quanto a 

morfologia externa, as cerdas ântero-dorsais decrescentes em E. serrulata sp.nov. fornecem 

uma forma simples de distinguir as espécies. 

 

Etimologia: do latim, “serrulata” faz referência à série de cerdas ântero-dorsais com a 

aparência de uma pequena serra, tanto na tíbia quanto no tarsômero posteriores. 

 

4.1.15. Elaphropeza similis (Smith, 1963) 

(Figs. 14 A-B, 19) 

 

Drapetis (Elaphropeza) similis Smith, 1963: 155, fig. 3 (terminália macho, err. typ.: número 

da ilustração trocada com a de Drapetis (Elaphropeza) mazaruni); 1967: 39.4 (cat.). 

Elaphropeza similis; Yang et al., 2007: 379 (cat.). 

 

Diagnose: exemplares castanho-avermelhados; palpos do mesmo comprimento da probóside, 

brancos; probóscide castanha, delgada; flagelo marrom-claro, 1,5 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo unidos; arista marrom 7,5 vezes a soma dos comprimentos do escapo e 

pedicelo. Escuto castanho-avermelhado, escutelo com mancha mais escura na base, 

subescutelo preto; tíbia posterior com 2 cerdas AD sub-medianas; tarsômero proximal 

posterior com cerdas V espatulifomes incolores. Cerco fusionado, o direito muigo longo com 

uma ligeira constrição pré-apical. 

 

Redescrição do holótipo macho. Corpo: 2,0mm (descrição original). Asa: 1,80mm. 

Cabeça: marrom, amarelo-escura próximo à margem bucal; cerdas amarelas exceto as vt e oc 

castanhas; pruína branca uniforme, ausente na fronte e faixa estreita na parte superior do pós-
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crânio adjacente ao olho composto. Fronte ampla próximo ao triângulo ocelar com largura 

de 3,6 ocelos, porém estreita próximo às antenas, a largura de 0,6 ocelo; face com lados 

paralelos quase contíguos. Cerdas vt convergentes e orientadas para cima; oc orientadas para 

frente, anteriores convergentes, cruzadas, posteriores divergentes; pós-oculares unisseriadas 

seguindo o contorno do olho composto; occipitais longas, unisseriadas. 

Antena: amarela, flagelo escurecido; cerdas castanhas; pruína amarelada, mais densa no 

flagelo; arista marrom. Escapo muito curto; pedicelo com cerdas longas uniformes, 2 vezes o 

comprimento do escapo; flagelo 1,5 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 

7,5 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Peças bucais: palpo branco levemente oval; probóscide castanha, delgada; cerdas amarelas; 

pruína branca no clípeo e palpo. Palpo levemente oval, tão longo quanto a probóscide, com 

diversas cerdas longas na base e 1 apical muito longa; probóscide com cerdas muito curtas 

laterais, labelo pequeno com cerdas curtas na margem e 1 par mais longo anterior. 

Tórax: castanho, base do escutelo pouco mais escura e todo subescutelo preto; cerdas 

amarelas, as mais longas castanhas; pruína branca na margem anterior do escuto, no escutelo, 

subescutelo, lateralmente no calo pós-alar, anepímero, catepímero e metapleura. Sulco dorsal 

medianono pronoto inconspícuo; escuto pouco mais largo que longo, 4,4 vezes o 

comprimento do escutelo; escutelo com ápice arredondado, 3,6 vezes mais largo que longo. 

Cerdas pprn anteriores mais longas que as basais; proepisterno com 1 cerda longa na parte 

superior orientada para trás, cerda inferior ausente; acr tetrasseriadas se estendendo até pouco 

depois do meio do escuto; dc distintas das ial, tetrasseriadas, série mais interna completa, 

lateral tão longa quando as acr e a série medial restrita à região pré-sutural, dc pré-escutelar 

tão longa quanto a sctl apical; ial unisseriada; 2 npl, a posterior muito curta; 2 spal; 1 pal 

longa dobrada 90º para dentro, inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal relativamente 

longa, inserida próximo à base do escutelo. 

Pernas: amarelas, mancha preta nas articulações entre trocânter e fêmur e os dois tarsômeros 

distais em todas as pernas marrom; cerdas amarelas, as conspícuas castanhas; espinhos 

castanhos. Perna anterior com série de cerdas A e pruína amarela na coxa; trocânter com 1 

cerda V e 1 D longas e pruína amarela; fêmur com 1 PV sub-basal longa, série AV e PV de 

cerdas mais longas que as de revestimento, 1 A e 1 PV pré-apicais; tíbia com grupo de cerdas 

curtas pré-basais sobre a glândula tibial e 1 cerda A pré-apical, cerdas de revestimento mais 
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longas distalmente; tarso com cerdas V curtas em alta densidade, tarsômero proximal sem 

cerdas V espatuliformes. Perna média com cerdas longas na margem apical e pruína na face 

dorsal da coxa; trocânter com série de cerdas V muito curtas, 1 D e 1 A mais longas; fêmur 

com 1 PV longa e pequenos espinhos pré-basais, séries de cerdas AV, V e PV pouco mais 

longas que as de revestimento e 1 cerda A e 1 P pré-apicais; tíbia com espinhos V curtos e 

robustos, 1 cerda A pré-apical e 2 P paralelas, pré-apicais. Perna posterior com 2 cerdas A no 

trocânter; fêmur com série D sub-basal de cerdas subiguais, série AV de cerdas pouco mais 

longas que as de revestimento e 1 cerda A pré-apical; tíbia com 2 AD sub-medianas muito 

longas e uma projeção apical longa e fina, fortemente apontada, o ápice curvado dorsalmente; 

tarsômero proximal com cerdas V espatuliformes incolores. 

Asa: hialina; veias amarelas; cerdas amarelas, castanhas na C. Costa com cerda longa na base, 

tão longa quanto a seção proximal da C. Índice costal: 15/50/23/40; R4+5 divergente da M, M 

reta na seção distal; dobra que evidencia A inconspícua. Célula bm 1,7 vezes o comprimento 

da br e semelhantes na maior largura; ângulo superior distal da bm reto; halter amarelo. 

Abdome: (segmentos 1-3 danificados, restantes em lamínula) T4 com 6 séries de cerdas 

espatuliformes, ausentes em T5. Esclerotinização forte no T4 e T8, fraca nos demais; 

esclerotinização completa no T4 e T7, lateral do T5 e T6, no T8 formando um anel fino e 

fortemente esclerotinizado. 

Terminália: pequena (Fig. 14), marrom. Cercos fusionados, cerco esquerdo largo com 1 cerda 

longa ápical e duas mais curtas adjacentes; cerco direito muito longo com uma constrição leve 

pré-apical formando uma projeção delgada e curva, esta com 2 cerdas na base e 2 no ápice. 

Lamela epandrial direita retangular com lóbulo apical largo (Fig. 14-B); surstilo direito 

inconspícuo; lamela epandrial esquerda fusionada ao hipândrio, sem cerdas; surstilo esquerdo 

sub-triangular, lóbulo apical largo com ápice arredondado. Apódema ventral pouco mais 

longo que o apódema ejaculatório, porém não alcançando a margem do hipândrio, as 

espessuras semelhantes. Hipândrio com 1 cerda mediana. Falo delgado e curto. 

Fêmea: desconhecida. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: [BRITISH] GUIANA, Coll. Richards & Smart, 

B.M. 1937-776 (etiqueta branca retangular impressa); Tukeit, 10.ix.1937 (etiqueta branca 
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retangular impressa); Holotype male, Elaphropeza similis sp.n. K.G.V. Smith det (etiqueta 

branca retangular impressa); Holotype (etiqueta branca e vermelha circular impressa); 

BMNH(E) # 244912 (etiqueta branca retangular impressa), (NHM). Estado do holótipo: bom 

estado, em montagem dupla; tarsômero proximal anterior perdido; abdome montado em 

microlâmina afixado ao alfinete do espécime. 

 

Registro geográfico: Guiana (Tukeit). 

 
Fig. 14: Elaphropeza similis (Smith, 1963) (Diptera: Hybotidae) (holótipo). Terminália masculina, vista dorsal 

(A); lamela epandrial direita, vista ventral (B). Escala = 0,1mm. 

Discussão: Dentre as espécies conhecidas, a terminália de E. similis assemelha-se a E. 

trisetulata sp.nov., porém o cerco direito é muito longo com um prolongamento delgado 

apical e as cerdas no esquerdo em E. similis, e as cerdas na lamela epandrial direita de E. 

trisetulata sp.nov. as distingue. No trabalho com a descrição original, a ilustração da 
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terminália de E. similis (Smith,1963: 154, fig. 3) está trocada com a ilustração de E. 

mazaruni (Smith, 1963). Os espécimes conferem com a descrição mas a ilustração que 

acompanha o holótipo de E. similis é a de número 2 (Smith, 1963: 154, fig. 2). 

Não foi encontrado qualquer espécime adicional de E. similis, sendo que o registro 

desta espécie é somente para a localidade-tipo (Tukeit, Guiana). 

 

4.1.16. Elaphropeza tenebrosa sp.nov. 

(Figs. 15 A-C, 20, 29-30, 52) 

 

Diagnose: exemplares grandes (2,8-5,1mm); tórax, abdome e tíbia posterior pretos. Tíbia 

posterior com série de cerdas AD subiguais; asa enegrecida. Terminália grande e protuberante; 

cerco esquerdo com 3 cerdas longas, direito com duas, apicais. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,81mm. Asa: 3,44mm. 

Cabeça: preta, fronte pouco mais clara, amarelo-escura próximo à margem bucal; cerdas 

castanhas; pruína amarela, ausente na fronte e faixa estreita na parte superior do pós-crânio 

adjacente ao olho composto. Fronte ampla próximo ao triângulo ocelar com largura de 2 

ocelos, porém estreita próximo às antenas, a largura de 0,6 ocelo; face com lados paralelos 

quase contíguos. Cerdas vt convergentes, orientadas para cima e para frente; oc orientadas 

para frente, anteriores cruzadas, posteriores divergentes; pós-oculares e occipitais longas, 

desordenadas no vértice; pós-oculares unisseriadas, acompanhando o contorno do olho 

composto; occipitais unisseriadas, o par ventral mais longo do que as demais. 

Antenas: amarelas com pruína da mesma cor, flagelo marrom-escuro; cerdas castanhas; arista 

marrom-escura. Escapo tão longo quanto largo, em forma de cálice; pedicelo com cerdas 

ventrais pouco mais longas que as demais, 2 vezes o comprimento do escapo; flagelo 1,4 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 8,3 vezes a soma dos comprimentos 

do escapo e pedicelo. 
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Peças bucais: palpo marrom-claro; probóscide delgada, castanha; cerdas castanhas; pruína 

amarelo-escura no palpo, clípeo e nas faces anterior e lateral da probóscide. Palpo oval, tão 

longo quanto a probóscide, com 1 cerda pré-apical e 1 anterior e diversas basais longas; 

probóscide com 1 lateral longa; labelo pequeno com cerdas curtas na margem. 

Tórax: preto, pronoto, proepisterno, região anterior do anepisterno e do catepisterno e calo 

pós-alar pouco mais claros; cerdas amarelas; pruína branca no pronoto, margens anterior e 

posterior do escuto, no escutelo, subescutelo, proepisterno, espiráculo anterior e em alta 

densidade no anepímero, nas regiões anterior e inferior do anepisterno e na metapleura. 

Pronoto sem sulco dorsal mediano; escuto pouco mais largo que longo, 5,6 vezes o 

comprimento do escutelo; escutelo com ápice apontado, 3,5 vezes mais largo que longo. 

Cerdas pprn basais pouco mais longas que as anteriores; proepisterno sem cerdas; acr 

tetrasseriadas, se estendendo até metade posterior do escuto; dc distintas das ial, 

tetrasseriadas, pré-escutelar curtas; ial unisseriadas; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal 

longa orientada para dentro, inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal curta, inserida 

medianamente entre a base do escutelo e a sctl apical. 

Pernas: amarelo-escuras, tíbias anterior e média e tarsômeros proximais em todas as pernas 

levemente mais escuros, fêmur posterior com a metade proximal amarelo-pálida, fêmur e tíbia 

posteriores pretos, 2 tarsômeros distais em cada perna marrons e mancha preta circular nas 

articulações entre trocânter e fêmur; cerdas amarelas exceto na série AD da tíbia posterior e 

pré-apicais dos fêmures castanhas; espinhos castanhos; pernas com muitas cerdas de cobertura 

relativamente longas. Perna anterior com 2 séries A de cerdas na coxa; trocânter com 1 cerda 

V longa e intensa pruína amarela na face ventral; fêmur com 1 cerda PV sub-basal longa, série 

AV e PV pouco mais longas que as de revestimento, 1 cerda A, 1 P e 1 PV pré-apicais; tíbia 

com 1 PV pré-apical e grupo evidente de cerdas curtas sobre a glândula tibial; tarso com 

cerdas V curtas em alta densidade na metade distal; tarsômero proximal com muitos espinhos 

V e cerdas V espatuliformes incolores. Perna média com pruína pouco densa e tubérculo D 

lamelado, pente de longas cerdas na região anterior da coxa; trocânter com cerdas A e P curtas 

e 1 D longa; fêmur longo e relativamente fino, com 1 PV sub-basal e 1 D longas, cerdas 

curtas e robustas em série AV, PV e V, 1 cerda A pré-apical longa, 1 A, 1 P e 1 PV pré-apicais 

mais curtas; tíbia com série V de espinhos curtos e robustos e grupo de cerdas curtas 

formando intumescimento apical ventral. Perna posterior com cerdas longas na margem apical 

e pruína amarela em baixa densidade por toda extensão da coxa; trocânter com diversas 
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cerdas longas na margem apical; fêmur com série D decrescente sub-basal, pré-apicais não 

evidentes; tíbia com série de cerdas AD, as proximais mais longas, 2 cerda A pré-apicais 

robustas paralelas e uma projeção apical curta e larga; tarsômero proximal com 

intumescimento basal com intensa pilosidade curta e pequenos espinhos pretos curvados. 

Asa: enegrecida; veias marrons, base da R amarela e intumescida; cerdas amarelas, castanhas 

na C. Costa com cerdas mais longas nas duas primeiras seções, 1 basal mais longa que a seção 

proximal da C e 1 pouco mais curta. Índice costal: 37/97/50/70; R4+5 sinuosa, convergente 

com a M próximo ao ápice; dobra que evidencia A inconspícua. Célula bm 2 vezes o 

comprimento da br, as larguras máximas equivalentes; ângulo superior distal da bm levemente 

obtuso; halter amarelo. 

Abdome: marrom, o T1 amarelo-pálido; cerdas castanhas, inclusive espatuliformes. 

Esclerotinização forte em T4 e T5, fraca nos demais tergitos, T8 em anel fortemente 

esclerotinizado; esclerotinização nas laterais do T2 e T3, completa nos demais tergitos. Cerdas 

espatuliformes longas, com 7 séries no T4; T6 com cerdas curtas em alta densidade nas 

laterais. 

Terminália (parátipo de Nova Mamoré, RO): marrom-escura, grande (Fig. 15-A), tão larga 

quanto o abdome. Cercos parcialmente fusionados, cerco esquerdo mais longo e largo que o 

direito com 1 cerda longa no ápice e 2 laterais a ela; cerco direito e mais esclerotinizado com 

2 cerdas apicais longas. Lamela epandrial direita (Fig. 15-C) longa e larga, com lóbulo apical 

largo e fortemente côncavo, portando diversas cerdas bem espaçadas na lateral direita e 3 

cerdas numa pequena protuberância lateral pré-apical, cerdas curtas em maior número na 

porção mediana do lado direito; surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda 

fusionada ao hipândrio; surstilo esquerdo (Fig. 15-B) largo, o lóbulo apical largo com cerdas 

curtas distais, internamente duas protuberâncias muito esclerotinizadas digitiformes formando 

desenho em “U”. Apódema ventral mais longo não alcançando a borda do hipândrio, apódema 

ejaculatório muito delgado. Hipândrio com cerda forte mediana na lateral e 2 cerdas fortes 

distais a esta. Falo curto e delgado. 

Fêmea: desconhecida. 
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Fig. 15: Elaphropeza tenebrosa sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipo de Nova Mamoré, RO). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C). Escala 

= 0,1mm. 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRA[SIL], Rondônia, Nova Mamoré, P[ar]q[ue] 

Est[adual] de Guajará-Mirim, Rio Formoso (etiqueta branca retangular impressa); 20-

27.x.1995, Armadilha Malaise, J.A. Rafael & A.L. Henriques LEG (etiqueta branca retangular 

impressa), (INPA). Estado do holótipo: montado em triângulo de papel, muitas escamas pelo 

corpo, perna posterior esquerda colada em triângulo de papel fixado ao alfinete do espécime. 
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Parátipos: BRASIL, Pará, Serra Norte, Est[rada] da Serraria, Arm[adilha] Malaise, 10 a 

15.ix.1983, sem coletor (1 macho, MPEG); Rondônia, Nova Mamoré, Pq. Est. de Guajará-

Mirim, Rio Formoso, 20-27.x.1995, Armadilha de Luz, J.A. Rafael & A.L. Henriques LEG (1 

macho, INPA); PERU, Monzon Valley, Tingo Maria, x.26.1994, E.I. Shlinger & E.S. Ross 

colectors (1 macho, CAS); [BOLÍVIA], [Beni], Rurrenabaque, 18.vii.[19]79, sem coletor (1 

macho, NHM). 

 

Registro geográfico: Bolívia (Rurrenabaque), Brasil (Pará, Rondônia), Peru (Monzon 

Valley). 

 

Variações: Não foi observada variação entre os espécimes da série. 

 

Discussão: os espécimes grandes e com corpo predominantemente preto de E. tenebrosa 

sp.nov. são distintos das outras espécies de Elaphropeza. A tíbia posterior com uma série de 

cerdas aproxima esta espécie a E. serrulata sp.nov.. Essa é a maior espécie até agora descrita 

para a Amazônia. Sua distribuição parece ser restrita a região sul do bioma, próximo a regiões 

mais montanhosas da Bolívia e Peru. 

Talvez a característica mais usada para separar Elaphropeza dos gêneros próximos foi 

a presença de cerdas ântero-dorsais na tíbia posterior. E. tenebrosa sp.nov. possui uma série 

de cerdas, atributo não usual no gênero. No entanto, conforme exposto por Shamshev e 

Grootaert (2007), a característica mais confiável que distingue Elaphropeza é a ausência de 

cerdas na mesopleura (anepisterno sensu McAlpine, 1981), pois um de seus grupos de 

espécies tem como atributo a falta de cerdas na tíbia posteiror, porém é corroborada por várias 

outras características como, além da já citada ausência de cerdas no anepímero, apódema 

ejaculatório muito curto. 

 

Etimologia: do latim,“tenebrosa” faz referência à coloração predominantemente preta. 
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4.1.17. Elaphropeza tomentosa sp.nov. 

(Figs. 16 A-D, 21, 33-34, 53) 

 

Diagnose: tórax castanho-avermelhado; mancha mais escura no anepímero e outra no 

catepímero; pruína densa por toda a cabeça, na região pré-sutural e na margem posterior do 

escuto, escutelo, subescutelo, tíbia anterior e abdome; pernas com muitas cerdas. Flagelo e 

arista curtos. Terminália masculina com o cerco esquerdo bipartido no ápice, ambas as 

projeções delgadas e longas, e diversas cerdas longas próximo ao ápice; lamela epandrial 

direita e surstilo esquerdo notadamente convexos, o surstilo esquerdo com uma projeção basal 

interna com 3 cerdas muito robustas. 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,13mm. Asa: 2,5mm. 

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas castanhas; pruína branca em alta 

densidade por toda a cabeça. Fronte ampla próximo ao triângulo ocelar com largura de 2,3 

ocelos, porém os olhos compostos contíguos próximo às antenas face de lados paralelos, 

quase contíguos. Cerdas vt orientadas para frente e prara cima, convergentes; oc orientadas 

para frente, anteriores cruzando-se no ápice, posteriores divergentes; pós-oculares 

unisseriadas acompanhando o contorno do olho composto; occipitais unisseriadas. 

Antena: amarela, flagelo marrom; cerdas castanhas; pruína amarela uniforme; arista marrom. 

Escapo estreitado na base, metade do comprimento do pedicelo; pedicelo com cerdas 

subiguais, 2 vezes o comprimento do escapo; flagelo 1,7 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo unidos; arista curta, 3 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo branco, probóscide delgada, amarelo-escura; cerdas castanhas; pruína 

branca no palpo. Palpo oval, tão longo quanto a probóscide, com 1 cerda pré-apical mais 

longa que o palpo, 1 anterior e diversas pré-basais mais curtas; probóscide com cerdas 

laterais; labelo pequeno com cerdas curtas, curvadas para cima na margem. 

Tórax: castanho-avermelhado com manchas pretas na base do escutelo e difusas na pleura, 

subescutelo preto, e manchas mais claras laterais na metade anterior do escuto; cerdas 

amarelas; pruína branca em alta densidade no pronoto, faixas acr e dc, margens anterior e 

posterior do escuto, no escutelo, subescutelo, proepisterno, espiráculo anterior, catepisterno, 
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catepímero e metapleura. Pronoto com sulco dorsal mediano profundo e evidente; escuto 

tão longo quanto largo, 6,2 vezes o comprimento do escutelo; escutelo com ápice 

arredondado, 2,8 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn uniformes exceto 1 anterior pouco 

mais longa; proepisterno com 1 cerda delgada na parte superior orientada para cima, cerda 

inferior ausente; cerdas no escuto relativamente longas; acr tetrasseriadas, completas; dc 

distintas das ial, pentasseriadas, a série mais mediana, a terceira e a quarta séries completas, as 

demais se estendem até o meio do escuto, dc pré-escutelar tão longa quanto a sctl apical; ial 

unisseriadas; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal muito longa, quase tão longa quanto a 

sctl apical, orientada para dentro, inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal longa, 

aproximadamente metade do comprimento da apical, inserida medianamente entre a base e a 

sctl apical. 

Pernas: amarelas, tarsômero distal de todas as pernas marrom e mancha preta circular nas 

articulações entre trocânter e fêmur; cerdas amarelas, as mais longas castanhas; espinhos 

castanhos; pruinosidade branca na face anterior de todas as coxas, tíbias anterior e média, e 

ventral em todos os tarsos. Perna anterior com 2 séries de cerdas na região anterior da coxa; 

trocânter com 1 cerda V longa; fêmur com 1 PV sub-basal muito longa, série AV e PV de 

cerdas pouco mais longas que as de revestimento, 1 cerda A, 1 P e 1 PV pré-apicais; tíbia com 

1 PV robusta pré-apical; tarso com cerdas V muito curtas em alta densidade exceto na metade 

proximal do tarsômero proximal; tarsômeros com muitos espinhos. Perna média com pequeno 

tubérculo D lamelado, pouco esclerotinizado no ápice, e diversas cerdas longas na região 

anterior da coxa; trocânter com 2 cerdas A e 1 D longas e 1 V mais curta; fêmur com 1 PV 

sub-basal longa, série AV, V e PV de cerdas pouco mais longas que as de revestimento, 1 

cerda A pré-apical robusta e 1 P mais curta; tíbia com série de espinhos V longos, o espinho 

apical mais longo e robusto que os demais; tarsômero proximal com cerdas V curtas em alta 

densidade. Perna posterior com 1 cerda AD longa e várias outras mais curtas na região 

anterior da coxa; trocânter com 1 D e 1 V; fêmur com série D sub-basal de cerdas 

decrescentes, série AV de cerdas pouco mais longas que as de revestimento e 1 cerda A pré-

apical longa; tíbia com 2 AD longas sub-medianas, as cerdas de revestimento distais mais 

longas que as proximais, e uma projeção apical larga e curta, o ápice curvado dorsalmente; 

tarso com espinhos V. 

Asa: hialina levemente amarelada; veias castanhas exceto a base da R amarela; cerdas 

amarelas. Costa com 2 cerdas mais longas que as demais. Índice costal: 26/76/35/48; R4+5 
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pouco sinuosa, M reta na seção apical; dobra que evidencia A completa. Célula bm 2 vezes 

o comprimento da br; largura máxima da bm 1,8 vezes a da br; ângulo superior distal da bm 

obtuso; halter branco. 

Abdome: marrom, as regiões não esclerotinizadas brancas, bandas medianas pretas no T3, T4 

e T5; cerdas amarelas exceto as espatuliformes marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, 

fraca nos demais tergitos. Todos os tergitos esclerotinizados por completo. Cerdas 

espatuliformes com 5 séries no T4. 

Terminália (parátipo de Salinópolis, PA): marrom (Fig. 16-A), alongada. Cercos fusionados 

próximo ao ápice; cerco direito bipartido, projeção direita delgada e longa, com cerdas longas 

na lateral externa, projeção mediana tão longa quanto a direita, desprovida de cerdas; cerco 

esquerdo largo com diversas cerdas longas próximo ao ápice. Lamela epandrial direita (Fig. 

16-C) larga e convexa, com cerdas apicais não muito longas; surstilo direito não evidente; 

lamela epandrial esquerda parcialmente fusionada ao hipândrio; surstilo esquerdo (Fig. 16-B) 

convexo, o lóbulo apical largo com cerdas curtas na metade distal. Apódema ventral atingindo 

a margem proximal do epândrio, apódema ejaculatório mais delgado e aproximadamente 

metade do comprimento do apódema ventral. Hipândrio com par de cerdas curtas no ápice, 1 

mediana e 1 lateral no plano transversal da mediana. Falo curto e delgado. 

Fêmea: corpo: 2,5mm; asa: 2,5mm. Escuto com região mediana mais escura e lateral mais 

clara que nos machos; espinhos na face ventral da tíbia média ausentes; abdome 

predominantemente amarelo-pálido, o T4 e T5 marrons. Segmento abdominal 8 longo (Fig. 

16-D), tergito e esternito separados, esternito dobrado apicalmente; esternito 10 

moderadamente largo, cerco amarelo-escuro. 

 

Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Pará, T. Pimentel Col (etiqueta 

amarela retangular impressa); Salinópolis, 21.xi.1969 (etiqueta amarela retangular impressa), 

(MPEG). Estado do holótipo: montado em triângulo de papel, em bom estado, tarso posterior 

esquerdo perdido, segmentos proximais do abdome recolhidos face o ressecamento, abdome 

amassado em alguns pontos. 

Parátipos: BRASIL, Pará, T. Pimentel Col, Salinópolis, 21.xi.1969 (02 machos, 02 fêmeas, 

INPA; 01 macho MNRJ; 02 machos, 02 fêmeas, MPEG; 01 macho MZUSP). 
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Fig. 16: Elaphropeza tomentosa sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de Salinópolis, PA). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C); 

terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 

Registro geográfico: Brasil (Pará). 
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Variações: uma fêmea com variação na cor, sendo mais clara que os demais espécimes. 

 

Discussão: a terminália de E. tomentosa sp.nov. é particular, com diversas cerdas longas no 

cerco esquerdo e tanto o surstilo esquerdo quanto a lamela epandrial direita notadamente 

côncavos. Sua coloração avermelhada e a pruína intensa em comparação com as outras 

espécies a torna conspícua. 

 

Etimologia: do latim, “tomentosa” refere à pruína em alta densidade presente em muitas 

partes do corpo dos indivíduos da espécie. 

 

4.1.18. Elaphropeza trisetulata sp.nov. 

(Figs. 17 A-D, 23, 25-26, 54) 

 

Diagnose: exemplares predominantemente amarelos com uma mancha marrom pequena 

caudal no escuto. Flagelo marrom, 2 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 

6 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Palpo alongado. Tíbia posterior com 3 

cerdas longas. Cercos separados, lamela direita com 1 projeção digitiforme distal e grupo de 

cerdas laterais a ela. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 1,12mm. Asa: 1,80mm. 

Cabeça: castanho-escura, fronte e vértice mais claros, amarela próximo à margem bucal; 

cerdas castanhas; pruína branca na metade inferior da fronte e no pós-crânio, exceto na faixa 

estreita na parte superior adjacente ao olho composto. Fronte estreita, largura de 1,3 ocelo 

próximo ao triângulo ocelar e 0,5 ocelo próximo às antenas; triângulo ocelar alongado para 

frente, tornando a fronte mais curta; face muito estreita com lados paralelos contíguos. Cerdas 

vt convergentes e orientadas para frente; oc divergentes orientadas para frente; pós-oculares 
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unisseriadas seguindo o contorno do olho composto; occipitais unisseriadas ausentes no 

vértice. 

Antena: amarela com pruína da mesma cor, flagelo amarelo-amarronzado; cerdas castanhas; 

arista marrom. Escapo tão longo quanto largo; pedicelo com cerdas uniformes, pouco mais 

longo que o escapo; flagelo 2 vezes o comprimento do escapo e pedicelo unidos; arista 6 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Peças bucais: palpo branco com pruinosidade de mesma cor; probósice delgada, amarela; 

cerdas castanhas. Palpo alongado, do mesmo comprimento da probóscide, com 2 cerdas 

anteriores e diversas cerdas pré-basais, as apicais ausentes; probóscide com cerdas laterais e 1 

ântero-lateral longa; labelo pequeno, com cerdas curtas na margem. 

Tórax: amarelo, escuto com mancha posterior marrom mediana; escutelo e subescutelo 

marrons; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; pruína branca na margem anterior 

do escuto, no escutelo, subescutelo, espiráculo anterior, anepímero, catepímero e metapleura. 

Pronoto com sulco dorsal mediano pouco aprofundado; escuto tão longo quanto largo, 5,5 

vezes mais longo que o escutelo; escutelo com ápice apontado, 2,5 vezes mais largo que 

longo. Cerdas pprn pouco mais longas que as demais; proepisterno com cerda longa na parte 

superior, orientada para trás, cerda inferior ausente; acr tetrasseriada, séries medianas se 

estende até pouco depois do meio do escuto, séries laterais pouco mais longas que estas; dc 

distintas das ial, bisseriadas, se estendendo até pouco depois do meio do escuto, dc pré-

escutelar tão longa quanto a sctl apical; ial unisseriadas; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 

pal curta, dobrada em 90º para dentro, inserida lateralmente no calo pós-alar; sctl basal curta, 

inserida próximo à base do escutelo. 

Pernas: amarelas, as coxas e trocânteres amarelo-pálidos, tarsômero distal de todas as pernas 

marrons, mancha preta circular na articulação entre trocânter e fêmur; cerdas amarelas exceto 

as mais longas castanhas; espinhos castanhos. Perna anterior com 2 séries de cerdas e pruína 

amarela na região anterior da coxa; trocânter com 1 cerda V e 1 D; fêmur com série AV e PV 

de cerdas bem espaçadas, 1 cerda PV sub-basal longa, 1 A 1 AV e 1 PV pré-apicais; tíbia com 

cerdas curtas densas sobre a glândula tibial, 1 PV pré-apical longa; tarsômero proximal com 

cerdas V espatuliformes incolores nos ¾ apicais. Perna média com cerdas D longas e 

margeando o ápice da coxa; trocânter com 1 cerda PV, 1 V e outras margeando o ápice; fêmur 

com 1 PV longa, série de cerdas V e AV pouco mais longas que as de revestimento, mais 
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robustas perto da base do fêmur, e 1 série sub-basal de espinhos curtos entre elas, 1 cerda A 

muito longa e 1 PV mais curta pré-apicais; tíbia com 1 P pré-apical longa e robusta e 1 série V 

de espinhos curtos e robustos. Perna posterior com 1 cerda D na coxa e outras longas na 

margem apical; trocânter com 1 cerda V longa; fêmur com série D sub-basal de cerdas 

subiguais e 1 cerda A pré-apical longa; tíbia com 2 cerdas AD sub-medianas longas, 1 A e 1 P 

longas no mesmo plano transverso, pouco distais em relação a AD mais basal, 2 A pré-apicais, 

paralelas, e uma projeção apical longa e larga; tarsômero proximal com diversos espinhos V. 

Asa: hialina; veias amarelas; cerdas amarelas, longas em toda a margem, mais espaçadas nas 

três seções proximais da C. Costa com 1 cerda na base aproximadamente 2 vezes mais longa 

que a seção proximal da C. Índice costal: 20/54/20/47; R4+5 sinuosa, divergindo da M no 

ápice, M levemente convexa na seção proximal; dobra que evidencia A inconspícua. Célula 

bm 2 vezes o comprimento da br e semelhantes na maior largura, ângulo superior distal da bm 

levemente obtuso; halter amarelo na haste, capítulo amarronzado. 

Abdome: amarelo exceto o T4 e T5 marrons; cerdas castanhas exceto as espatuliformes 

marrons. Esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos demais tergitos; esclerotinização lateral 

no T2 e T3, completa nos demais tergitos; o T4 muito longo. Cerdas espatuliformes com 6 

séries no T4 e 4 séries no T5. Cerdas longas no perímetro distal do T7. 

Terminália (parátipo de Manaus, AM): tamanho médio (Fig. 17-A), marrom-amarelada. 

Cercos separados, cerco direito levemente mais delgado que o esquerdo, com cerdas curtas; 

cerco esquerdo longo, com uma cerda apical conspícuas e outras mais curtas. Lamela 

epandrial direita (Fig. 17-C) com lóbulo apical sub-triangular com projeção distal digitiforme 

formada por uma leve constrição pré-apical; grupo de cerdas conspícuas basais à constrição; 

surstilo direito não evidente; lamela epandrial esquerda parcialmente fusionada ao hipândrio 

com 4 cerdas curtas na região distal; surstilo esquerdo (Fig. 17-B) sub-triangular e lóbulo 

apical largo. Apódema ventral mais longo e robusto, quase alcançando a margem proximal do 

epândrio, apódema ejaculatório mais delgado, pouco mais curto, ambos não alcançando a 

borda do hipândrio. Hipândrio sem cerdas. Falo curto. 

Fêmea: corpo: 1,6mm; asa: 1,9mm. Tíbia média sem espinhos ventrais. Segmento abdominal 

8 curto (Fig. 17-D), tergito e esternito separados, esternito dobrado apicalmente; esternito 10 

moderadamente largo; cerco amarelo. Demais caracteres como no macho. 
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Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, F[azenda] 

Esteio, BR174, km-41, ZF-3 (etiqueta branca retangular impressa); 24-27.viii.1993, F.F. 

Xavier (etiqueta branca retangular impressa), (INPA). Estado do holótipo: montagem dupla 

em microalfinete, flagelo e arista esquerdos e 3 tarsômeros apicais médios perdidos, abdome 

reduzido face ao ressecamento. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Novo Airão, Parque Nac[ional do] Jaú, 11-30.x.1993, J.F. 

Vidal (01 macho, 01 fêmea, INPA); Rio Carabinani, 16.iv.1994, [Armadilha] Malaise, Ruth & 

Ricardo (01 fêmea, INPA); Manaus, [BR-174], ZF-6, km-41, 04-12.xi.1991, Francisco Xavier 

(01 macho, INPA); km-72, Faz[enda] Dimona, 11-14.v.1993, Varredura (01 fêmea INPA; 01 

macho, MZUSP); [ZF-3] km-68, F[azenda] P[orto] Alegre, 17-21.i.1994, (02 machos, 02 

fêmeas, INPA); P[rojeto] D[inâmica] B[iológica de] F[ragmentos] F[lorestais], Proj[eto] Bert 

Klein, xii.1985, Malaise, Reserva 1208 (01 macho, INPA); R. 1401, km-27, 15-29.v.1995, 

L.E.F.R Silva, Arm suspensa (01 macho, MNRJ); km-41, F. Esteio, 24-27.viii.1993, F.F. 

Xavier (02 machos, INPA; 01 macho, NHM); 21-23.x.1993 (01 macho, INPA); Res. [Florestal 

Adolpho] Ducke, 11.vii.1993 (01 macho, INPA); 02.x.1993, Malaise, [Igarapé] Acará, J.Vidal 

(01 macho, INPA); P[arque das] Laran[jeiras], CDC Trap, 15.i-20.ii, 1981, Jose & Nonato (02 

machos, INPA); Tabatinga, 13-17.i.1992, J.Vidal & Lílian, Varredura (01 macho, INPA). 

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 

 

Variações: A mancha caudal no escuto pode apresentar variações de tonalidade (mais claro 

ou mais escuro) e dimensões, tanto em machos como em fêmeas. 

 

Discussão: A terminália dos machos desta espécie é muito parecida àquela de E. palpina 

sp.nov., porém o comprimento dos cercos, o apódema ventral robusto e a lamela epandrial 

direita com constrição pré-apical de E. trisetulata sp.nov. as difere. Além disso, a morfologia 

externa das espécies citadas é distinta, facilmente observada, em especial pelas 3 cerdas 

longas na tíbia posterior e a probóscide curta e delgada em E. trisetulata sp.nov., ao invés de 

2 cerdas na tíbia e a probóscide longa e robusta em E. palpina sp.nov.. 
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Fig. 17: Elaphropeza. trisetulata sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de Manaus, AM). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C); 

terminália feminina, vista lateral (D). Escala = 0,1mm. 

Apesar da distribuição aqui apresentada, a espécie teve ocorrência registrada somente 

em três regiões do estado do Amazonas. Duas delas, a região próxima (rodovias BR-174 e 
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AM-010) ou mesmo na área urbana de Manaus, e o Parque Nacional do Jaú, todas 

encerradas na Amazônia Central e locais com maior volume de coletas. A outra localidade, 

Tabatinga, está localizada na divisa com a Colômbia. 

 

Etimologia: do latim, “trisetulata” faz alusão às 3 cerdas distintas, facilmente observáveis, na 

tíbia posterior. 

 

4.1.19. Elaphropeza uncilobata sp.nov. 

(Figs. 18 A-E, 22, 39, 55) 

 

Diagnose: exemplares amarelos; flagelo marrom, quase o dobro do comprimento do escapo e 

pedicelo unidos; arista quase 9 vezes o comprimento do escapo e pedicelo somados; palpos 

alongados com ponta discreta no ápice e cerdas marrons. Escuto com faixa mediana mais 

escura e mancha posterior sub-triangular marrom. Tíbia posterior com 2 AD longas. Cercos 

fusionados parcialmente, cerco esquerdo com 2 cerdas longas e mais robustas próximo ao 

ápice; lamela epandrial direita com projeção em gancho apical. 

 

Descrição do holótipo macho. Corpo: 2,90mm. Asa: 3,10mm. 

Cabeça: preta, amarela próximo à margem bucal; cerdas amarelas; pruína branca ausente na 

fronte e na faixa estreita na parte superior do pós-crânio adjacente ao olho composto. Fronte 

estreita, largura de 1,3 ocelo próximo ao triângulo ocelar e 0,4 ocelo próximo às antenas; face 

com lados paralelos quase contíguos. Cerdas vt (parátipo macho) convergentes orientadas 

para cima; oc orientadas para frente, anteriores (parátipo macho) convergentes, cruzando-se 

no ápice, posteriores divergentes; pós-oculares unisseriadas acompanhando o contorno do 

olho composto; occipitais unisseriadas. 

Antena: amarela, flagelo marrom; cerdas castanhas exceto na arista, amarelas; pruína amarela, 

mais abundante no flagelo; arista marrom. Escapo 2 vezes mais largo que longo; pedicelo com 
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cerdas subiguais, 2 vezes o comprimento do escapo; flagelo 1,7 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo juntos; arista 8,7 vezes o comprimento do escapo e o pedicelo unidos. 

Peças bucais: palpo amarelo; probóscide delgada, amarela; cerdas castanhas exceto as laterais 

na probóscide, amarelas; pruína amarela no palpo, labelo e clípeo. Palpo oval, levemente 

apontado no ápice, o mesmo comprimento da probóscide, com 1 cerda anterior, 1 posterior, 

diversas basais longas, cerda apical robusta e longa; probóscide com 1 longa látero-posterior 

mediana e outra pré-apícal, ápice margeado por cerdas longas castanhas; labelo pequeno com 

cerdas curtas na margem. 

Tórax: amarelo brilhante, escuto com faixa escurecida mediana estreita ântero-

posteriormente, com alargamento sub-triangular marrom na região posterior, escutelo e 

subescutelo com mancha marrom mediana; cerdas castanhas; pruína amarela na margem 

anterior do escuto, no escutelo, subescutelo, calo pós-alar, espiráculo anterior, propleura, 

margem anterior do anepisterno, anepímero, catepímero e metapleura. Pronoto sem sulco 

dorsal mediano; escuto levemente mais longo que largo, 5 vezes mais longo que o escutelo; 

escutelo com ápice arredondado, 2,5 vezes mais largo que longo. Cerdas pprn uniformes com 

as do escuto; proepisterno com cerda na região superior orientada para trás, cerda inferior 

ausente; acr bisseriadas, se estendendo até pouco depois do meio do escuto; dc distintas das 

ial, trisseriadas, série mediana completa, demais séries restritas a área pré-sutural, cerda 

imediatamente anterior a dc pré-escutelar mais longa que as demais, dc pré-escutelar tão 

longa quanto a sctl apical; ial unisseriadas; 3 npl, a mediana mais longa; 2 spal; 1 pal longa 

orientada para dentro, inserida lateralmente no calo pós-alar; 2 sctl basais curtas, inseridas em 

série, medianamente entre a base do escutelo e a sctl apical. 

Pernas: amarelas, coxas, trocânteres e terço proximal dos fêmures amarelo-pálidos, mancha 

circular preta nas articulações entre trocânter e fêmur, e tarsômero distal de todas as pernas 

amarelos; cerdas amarelas exceto as mais longas castanhas; espinhos castanhos. Perna 

anterior com 2 séries A na coxa; trocânter com 1 D e 1 V; fêmur com 1 PV sub-basal longa, 

série AV e PV de cerdas pouco mais longas que as de revestimento, 1 cerda A, 1 P e 1 PV pré-

apicais; tíbia com 1 PV pré-apical robusta e longa; tarsômero proximal com espinhos V curtos 

e cerdas V estatuliformes incolores nos ¾ apicais. Perna média com 2 cerdas D longas e 

diversas outras margeando o ápice da coxa; trocânter com 1 cerda V longa e outras na 

margem apical; fêmur com 1 cerda PV sub-basal delgada, série AV, V e PV de cerdas 

robustas, série curta sub-basal V de espinhos curtos, 1 A pré-apical mais robusta; tíbia com 1 
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A, 1 AD e 1 P pré-apicais robustas. Perna posterior com 2 cerdas D longas e outras na 

margem apical da coxa; trocânter com 2 séries V de cerdas curtas e outras mais longas na 

margem apical; fêmur com cerdas pré-basais em série decrescente e 1 cerda pré-apical longa; 

tíbia com 2 AD sub-medianas longas e uma projeção apical larga e longa, o ápice curvado 

dorsalmente; tarsômero proximal com espinhos V. 

Asa: hialiana; veias castanhas; cerdas amarelas, castanhas na C. Costa com 2 cerdas basais de 

comprimentos diferentes, ambas mais longas que a seção proximal da C. Índice costal: 

29/85/44/60; R4+5 e M quase retas, levemente divergentes entre si; dobra que evidencia A 

atinge a borda. Célula bm 2 vezes o comprimento da br; largura máxima da bm pouco 

superior à da br; ângulo superior distal da bm reto; halter amarelo. 

Abdome: amarelo, T4 e T5 marrons e as laterais do T2 e T3 amarelo-amarronzadas; cerdas 

castanhas exceto as espatuliformes mais escuras. Esclerotinização completa em todos os 

tergitos, exceto T3 e T3 somente nas laterais; esclerotinização forte no T4 e T5, fraca nos 

demais; T7 muito longo. Cerdas espatuliformes com 9 séries no T4. 

Terminália (parátipo de Manaus, AM): comprimento médio (Fig. 18-A), mesma largura do 

abdome; marrom. Cercos parcialmente fusionados próximo ao ápice; cerco direito mais longo 

com cerdas curtas na lateral externa, a distal mais longa, o ápice bipartido com poucas cerdas 

curtas; cerco esquerdo portando uma cerda apical outra pré-apical longas e robustas e outras 

cerdas mais curtas por toda sua extensão. Lamela epandrial direita (Fig. 18-C) alongada, com 

uma projeção em forma de gancho distal (Fig. 18-D); surstilo direito não evidente; lamela 

epandrial esquerda parcialmente fusionado ao hipândrio com diversas  cerdas na região 

apical; surstilo esquerdo (Fig. 18-B) com lóbulo apical largo terminando em ponta. Apódema 

ventral pouco mais longo que o apódema ejaculatório, não alcançando a margem proximal do 

epândrio, suas larguras equivalentes. Hipândrio com diversas cerdas robustas e longas na 

região mediana. Falo curto e delgado. 

Fêmea: corpo: 2,5mm; asa: 2,67mm. Espinhos ventrais na tíbia média ausentes Tergito e 

esternito 8 separados (Fig. 18-E), alongados, esternito dobrado apicalmente; esternito 10 

largo; cerco amarelo. Demais caracteres como no macho.  
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Material-tipo examinado: Holótipo macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, F[azenda] 

P[orto] Alegre, BR-174, km-68 (etiqueta branca retangular impressa); 17-21.i.1994, F.F. 

Xavier (etiqueta branca retangular impressa), (INPA). Estado do holótipo: montagem dupla 

em microalfinete, flagelo e arista esquerdo perdidos. 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Querari (Pelotão), 1º5’N – 69º, 06.iv-15.v.1993, João Vidal 

(04 machos, 01 fêmea, INPA); Novo Airão, Parque Nac[ional do] Jaú, 11-30.x.1993, J.F. 

Vidal (03 machos, 02 fêmeas, INPA; 01 fêmea, MZUSP); [Comunidade] Tambor, Rio Jaú, 20-

30.vi.1995, LMP Henriques, Arm[adilha] Malaise (01 macho, INPA); Rio Papagaio, vi.2001, 

Mata Terra-Firme, 20003S 624354W, Arm. Malaise, Henriques, Vidal & Silva (01 fêmea); 

[Manaus], [BR-174] ZF-06, 04-12.xi.1991; F. Esteio, km-41, 17-20.xii.1993, F.F. Xavier (01 

macho, 01 fêmea); R. 1401, km-27, ZF3, 05-20.iv.1995, L.E.F.R. Silva, Arm. Malaise (13 

machos, INPA; 01 macho, MZUSP; 01 macho, NHM); 15-29.v.1995 (08 machos, INPA; 01 

macho MNRJ); R.1501 (04 machos, INPA); km-60, R[eserva] da Campina, Varredura, 

19.vi.1992, J. Vidal (01 macho, INPA); 23.vii.1993, [Arm.] Malaise (01 fêmea); 26 km NE 

Manaus, Reserva [Florestal Adolpho] Ducke, 12.1.1989, J.A. Rafael, Arm. Suspensa, 30 

metros (01 macho, INPA); 13.i.1982, J.A. Rafael (01 macho, INPA); 04.i.1990, J. Vidal 

col[etor] (03 machos, INPA); [Arm.] Malaise, 13.iii.1990, J. Vidal & Rocha (01 macho, 

INPA); 27.iii.1990 (01 macho, INPA); 08.vii.1993 (01 macho, INPA); AM-010, km-30, 

025147S 595551W, F.L. Oliveira col., 1623.vi.1996 (01 macho, INPA).  

 

Registro geográfico: Brasil (Amazonas). 

 

Variações: Alguns espécimes possuem a faixa mediana preta no escuto menos evidente ou até 

mesmo inconspícua. Há variação também na coloração dos espécimes, entre amarelo brilhante 

como no holótipo e uma tonalidade um pouco mais escurecida. O gancho apical na lamela 

epandrial direita pode variar de um simples gancho bem delineado a um gancho com uma leve 

projeção do esclerito na parte distal conferindo-lhe aparência quadrada. O lóbulo apical do 

surstilo esquerdo pode variar no delineamento, sendo que alguns espécimes possuem uma 

pequena projeção ventral arredondada. Porém, as características dos cercos, apódemas e 

hipândrio mantêm-se constantes. 
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Fig. 18: Elaphropeza uncilobata sp.nov. (Diptera: Hybotidae) (parátipos de Manaus, AM). Terminália 

masculina, vista dorsal (A); surstilo esquerdo, vista lateral (B); lamela epandrial direita, vista lateral (C); detalhe 

da extremidade distal da lamela epandrial direita, vista frontal (D); terminália feminina, vista lateral (E). Escala = 

0,1mm. 

Discussão: Quanto à morfologia externa, E. uncilobata sp.nov. é semelhante a E. bergonzoi 

Raffone, 2000, porém os machos de E. uncilobata sp.nov. não possuem os espinhos em série 
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PV no fêmur anterior ou a série anterior de cerdas conspícuas no fêmur médio. A 

terminália dessa espécie também é característica, em especial a lamela epandrial direita com o 

ápice em forma de gancho. O cerco parcialmente fusionado assemelha-se com o de várias 

espécies e algumas possuem também duas cerdas longas no cerco esquerdo. Dentre elas, pode 

ser separada pela projeção mediana alongada surgindo da parede interna do cerco direito em 

E. palpina sp.nov., as duas cerdas robustas no cerco direito e as duas projeções delgadas em 

E. fortifemorata sp.nov. e pela projeção digitiforme mediana surgindo da parede interna do 

cerco direito, alargada no ápice, em E. digitata sp.nov., e os formatos da lamela epandrial 

direita nessas espécies. 

 

Etimologia: do latim, “uncilobata” faz referência à forma da região distal lamela epandrial 

direita, com uma projeção semelhante a um gancho. 
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5. CONCLUSÕES 

 

- A morfologia externa das espécies incluídas foi suficiente para separar a maioria das 

espécies, com exceção da coloração em algumas delas. Porém a morfologia das 

terminálias masculinas confere características que permitem a separação das mesmas; 

- Foram descritas e ilustradas 11 espécies novas de Elaphropeza para a ciência com 

registro na Amazônia; 

- O registro de Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000 foi ampliado para Manaus (AM), 

Alter do Chão (PA), Baixo Guandú (ES), Nova Friburgo e Rio de Janeiro (RJ), além 

da localidade-tipo (Guaramiranga, Ceará), a terminália feminina foi ilustrada pela 

primeira vez e a terminália masculina re-ilustrada; 

- O registro de Elaphropeza biseticauda (Smith, 1963) foi ampliado para o Amazonas, 

Maranhão e Pará, além da localidade-tipo (Tukeit, Guiana). A terminália feminina foi 

ilustrada primeira vez, foram confeccionadas uma redescrição do macho, da fêmea e a 

terminália masculina foi re-ilustrada; 

- A diagnose apresentada para Elaphropeza ciliatocosta (Bezzi, 1909) foi baseada na 

descrição original. Não foram encontrados exemplares da espécie, portanto sua 

ocorrência para a região Neotropical continua duvidosa. Além disso, é pouco provável 

que a espécie descrita em Brisbane (Austrália) seja a mesma registrada para a Bolívia; 

- Foram esclarecidos alguns aspectos sobre a identificação errônea de alguns 

exemplares como Elaphropeza flavida (Williston, 1896). Com isso, a ocorrência para 

Taipu- RN (Brasil) na verdade é válida para E. bergonzoi. Assim, a distribuição aqui 

apresentada com base em dados da literatura pode ser reflexo desses erros, sendo que a 

apresentação de uma distribuição mais confiável só será possível após observar todos 

os espécimes nos quais se baseia. A espécie foi re-descrita e a terminália do macho 

ilustrada pela primeira vez; 

- Optou-se por não designar um lectótipo para E. flavida até que o macho, depositado 

no NHM, seja estudado; 
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- Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963) teve sua distribuição ampliada para o Brasil 

(Pará), o macho foi redescrito e sua terminália re-ilustrada. A terminália da fêmea não 

foi ilustrada, pois, para isso, seria inevitável danificar muito o espécime por causa da 

forma que foi montado; 

- Foi feita nova combinação para Elaphropeza monochaeta (Bezzi, 1909) comb.nov. 

Não foi possível avaliar qualquer exemplar da espécie, descrita por Bezzi (1909) para 

o Peru (Umahuankiali). Apesar disso, por meio de consulta à descrição original e à 

redescrição do lectótipo de Rafael (1995) foi possível estabelecer a combinação nova; 

- Elaphropeza similis (Smith, 1963) foi redescrita e a terminália masculina re-

ilustrada. 
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APÊNDICE A - Lista de espécies amazônicas de Elaphropeza Macquart 

(Diptera: Hybotidae) 

 

bergonzoi Raffone, 2000:3, fig. 1-3 (terminália masculina e espécime vista lateral) (macho e 

fêmea, Elaphropeza). - Brasil [Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte]. 

biseticauda (Smith), 1963:153, fig.1 (terminália masculina) (macho, Drapetis (Elaphropeza)). 

- Brasil [Amazonas, Maranhão, Pará] e Guiana [Tukeit]. 

ciliatocosta (Bezzi), 1904a:355.39, fig.6 (asa) (macho e fêmea, Drapetis (Ctenodrapetis)). - 

Austrália [Brisbane], Bolívia [Maipirí]. 

digitata sp.nov. - Brasil [Amazonas]. 

flavida (Williston), 1896:308, Pr. 11, figs. 86, 86a (antena, asa) (macho e fêmea, Drapetis). - 

São Vicente e Granadinas, U.S.A. [Louisiana], México [Vera Cruz, Orizaba, Yucatan] 

Haiti, Porto Rico, Peru [Mishagua]). 

fortifemorata sp.nov. – Brasil [Amazonas]. 

mazaruni (Smith), 1963:154, fig. 2 (terminália macho [err. typ.: número da ilustração trocada 

com a de Drapetis (Elaphropeza) similis]) (macho e fêmea, Drapetis (Elaphropeza)) - 

Brasil [Pará], Guiana [Mazaruni]. 

monochaeta (Bezzi), 1909:401 (macho e fêmea, Drapetis (Ctenodrapetis)) - Peru 

[Umahuankiali]. comb.nov. 

nigrescens sp.nov. – Brasil [Amazonas]. 

palpina sp.nov. – Brasil [Amazonas, Pará]. 

procera sp.nov. – Brasil [Amazonas]. 

rubens sp.nov. – Brasil [Amazonas]. 

serrulata sp.nov. – Brasil [Amazonas, Pará]. 

similis (Smith), 1963:155, fig. 3 (terminália macho [err. typ.:  número da ilustração trocada 

com a de Drapetis (Elaphropeza) mazaruni]) (macho, Drapetis (Elaphropeza)) - 

Guiana [Tukeit]. 

tenebrosa sp.nov. - Bolívia [Rurrenabaque], Brasil [Pará, Rondônia], Peru [Monzon Valley]. 

tomentosa sp.nov. – Brasil [Pará]. 

trisetulata sp.nov. – Brasil [Amazonas]. 

uncilobata sp.nov.. – Brasil [Amazonas]. 
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APÊNDICE B – Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart 

(Diptera: Hybotidae) da Amazônia 

 

 
Fig. 19: Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (▲) 

Elaphropeza flavida (Williston, 1896), (○) Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000, (■) Elaphropeza similis 

(Smith, 1963). Escala indicada na figura. 
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Fig. 20: Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (■) 

Elaphropeza digitata sp.nov., (□) Elaphropeza fortifemorata sp.nov., (▲) Elaphropeza rubens sp.nov., (●) 

Elaphropeza tenebrosa sp.nov.. Escala indicada na figura. 
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Fig. 21: Registro das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (∆) 

Elaphropeza nigrescens sp.nov., (●) Elaphropeza palpina sp.nov., (■) Elaphropeza procera sp.nov., (♦) 

Elaphropeza tomentosa sp.nov..Escala indicada na figura. 
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Fig. 22: Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (□) 

Elaphropeza serrulata sp.nov., (▲) Elaphropeza uncilobata sp.nov.. Escala indicada na figura. 
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Fig. 23: Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (■) 

Elaphropeza mazaruni (Smith, 1963), (□) Elaphropeza monochaeta (Bezzi, 1909) comb.nov., (▲) Elaphropeza 

trisetulata sp.nov.. Escala indicada na figura. 
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Fig. 24: Registros das ocorrências de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. Símbolos: (■) Elaphropeza biseticauda (Smith, 1963), (▲) Elaphropeza 

ciliatocosta (Bezzi, 1904). Escala indicada na figura. 
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APÊNDICE C – Estruturas diagnósticas em Elaphropeza Macquart 

(Diptera: Hybotidae) da Amazônia 

  
Figs. 25-32: Estruturas diagnósticas em Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. 25-26. 

Elaphropeza trisetulata sp.nov., holótipo macho: 25. tíbia posterior, vista anterior. 26. tórax, vista dorsal. 27-28. 

Elaphropeza serrulata sp.nov., hol. macho. 27. tíbia posterior, vista anterior. 28. tarso posterior, vista anterior. 

29-30. Elaphropeza tenebrosa sp.nov., parátipo macho, Nova Mamoré, RO. 29. fêmur e tíbia posteriores, vista 

anterior. 30. tórax, vista dorsal. 31-32. Elaphropeza fortifemorata sp.nov., hol macho. 31. tórax, vista dorsal. 32. 

fêmur e tíbia médios, vista posterior. Escala = 1,0mm. 

25 

27 

29 

31 

26 

28 

30 

32 
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Figs. 33-41: Estruturas diagnósticas em Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae). 33-34. Elaphropeza 

tomentosa sp.nov., holótipo macho. 33, tórax, vista dorsal. 34. cabeça, vista lateral. 35. Elaphropeza flavida 

(Williston, 1896), macho, Balthazar, cabeça, vista lateral. 36-38. Elaphropeza bergonzoi Raffone, 2000, macho, 

Baixo Guandu, ES. 36. fêmur anterior, vista posterior. 37. detalhe do fêmur anterior, vista posterior. 38. fêmur 

médio, vista dorsal. 39. Elaphropeza uncilobata sp.nov., parátipo macho, Manaus, AM, tórax, vista dorsal. 40. 

Elaphropeza procera sp.nov., hol. macho, cabeça, vista lateral. 41. Elaphropeza nigrescens sp.nov., hol. macho, 

tórax, vista dorsal. Escala = 1,0mm. 
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APÊNDICE D – Asas de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da 

Amazônia

 

Figs. 42-49: Asas de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. 42. Elaphropeza bergonzoi 

(Raffone, 2000), macho, Alter do Chão, PA. 43. E. biseticauda (Smith,1963), macho, Manaus, AM. 44. E. 

digitata sp.nov., parátipo macho, Santa Izabel do Rio Negro, AM. 45. E. fortifemorata sp.nov., holótipo macho, 

Manaus, AM. 46. E. mazaruni (Smith, 1963), macho, Alter do Chão, PA. 47. E. nigrescens sp.nov., par. macho, 

Manaus, AM. 48. E. palpina sp.nov., par. macho, Alter do Chão, AM. 49. E. procera sp.nov., hol. macho, Novo 

Airão, AM. Escala = 0,5mm. 
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Fig. 50-55. Asas de Elaphropeza Macquart (Diptera: Hybotidae) da Amazônia. 50. Elaphropeza rubens sp.nov., 

holótipo macho, Querari, AM. 51. E. serrulata sp.nov., par. macho, Manaus, AM. 52. E. tenebrosa sp.nov., par. 

macho, Nova Mamoré, RO. 53. E. tomentosa sp.nov., par. macho, Salinópolis, PA. 54. E. trisetulata sp.nov., 

hol. macho, Manaus, AM. 55. E. uncilobata sp.nov., par. macho, Novo Airão, AM. Escala = 0,5mm. 
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