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Sinopse:  

 

Foram estudadas as espécies de Pipunculidae do Nordeste brasileiro. Foram registradas 

44 espécies, distribuídas em nove gêneros já conhecidos e um gênero novo. Descrição 

de espécies novas, redescrições, chaves de identificação, registros novos e mapas de 

distribuição geográfica também são fornecidos.  
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RESUMO 

Foi realizado um estudo taxonômico das espécies de Pipunculidae do Nordeste brasileiro, 

com espécimes oriundos dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Bahia. Para identificação e ilustração dos espécimes foram dissecadas as 

terminálias masculinas. A identificação das espécies foi feita com auxílio de chaves 

dicotômicas, descrições originais, redescrições e quando possível, por comparação direta 

com tipos. Foram examinados 614 espécimes, pertencentes a 44 espécies, distribuídas em 

nove gêneros já conhecidos e um gênero novo proposto neste trabalho. Tomosvaryella 

scopulata Hardy é registrada pela primeira vez para o Brasil. Dezoito espécies representam 

novos registros para o Nordeste brasileiro; 24 espécies novas são descritas e ilustradas com 

a adição de novos caracteres. As espécies Cephalosphaera miriamae Rafael e 

Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa tiveram suas terminálias masculinas 

redescritas baseadas nos tipos e em exemplares coletados no Nordeste. São fornecidas 

chaves de identificação ilustradas para os gêneros e espécies registradas para o Nordeste 

brasileiro, baseadas em caracteres morfológicos externos e principalmente das terminálias 

masculinas. Foram incluídos diagnoses e comentários, além de mapas com os registros 

geográficos das espécies. 
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ABSTRACT 

We conducted a taxonomic study of Pipunculidae species from northeastern Brazil, with 

specimens from the states of Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte and 

Bahia. The identification was made with the aid of dichotomous keys, original 

descriptions, redescriptions and by direct comparison with types. For specimen’s 

identification and illustration it was made dissection of male terminalia. It was examined 

614 specimens, belonging to 44 species, distributed in nine known genera and in a new 

genus propose here. Tomosvaryella scopulata Hardy is recorded for the first time for 

Brazil. Eighteen species represent new records for the northeastern Brazil; 24 new species 

are being described and illustrated with the addition of new characters. The species 

Cephalosphaera miriamae Rafael and Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa had 

their male terminalias redescribed based on type specimens and on specimens collected in 

the Northeastern. Illustrated identification keys are provided for genera and species 

recorded from Northeastern Brazil, based on external morphological characters and 

especially based on male terminalia. Diagnosis, comments and maps with geographic 

records of all species were included. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Pipunculidae 

Os pipunculídeos pertencem à ordem Diptera, subordem Brachycera. São moscas 

pequenas com 2,0-11,5 mm de comprimento e de coloração geralmente escura, preta (Rafael e 

Skevington, 2010). Os adultos são facilmente reconhecidos pelos olhos compostos grandes 

que ocupam a maior parte da cabeça, esta hemisférica com pós-crânio estreito em Chalarinae 

e subesférica com pós-crânio largo em Nephrocerinae e Pipunculinae; possuem pós-pedicelo 

antenal com um artículo, com ápice obtuso a filiforme e arista dorsal; tórax de coloração 

escura, marrom-escura a preta e pruinosidade cinza ou marrom; asas longas e estreitas, 

geralmente hialinas, com célula r4+5 aberta; abdômen subcilíndrico, com coloração e 

pruinosidade similar ao tórax; a terminália masculina sofre torção para o lado esquerdo e fica 

situada ventralmente (Rafael e Skevington, 2010). Nas fêmeas, as garras e pulvilos são bem 

desenvolvidos e a terminália modificada em um ovipositor em forma de aguilhão, este 

utilizado para perfuração do tegumento do hospedeiro e deposição de ovos no interior do 

corpo do mesmo (Rafael e Skevington, 2010).  

A maioria das espécies de Pipunculidae, durante o estágio larval, é endoparasitoide de 

várias famílias de Auchenorrhyncha (Hemiptera). Seus principais hospedeiros são 

Cicadellidae, Cercopidae e Delphacidae (Rafael e Skevington, 2010), exceção ocorre em 

Nephrocerus Zetterstedt, que têm como hospedeiros espécimes adultos de Tipulidae (Diptera) 

(Koenig e Young, 2007). A família tem potencial valor no controle biológico de insetos-

praga, como as cigarrinhas das pastagens e a cigarrinha do milho. No entanto, existem poucos 

trabalhos sobre a bionomia do grupo, sendo os hospedeiros da maioria das espécies ainda 

desconhecidos (Rafael e Skevington, 2010). As fêmeas de Pipunculidae procuram ativamente 

as ninfas dos hospedeiros e, quando as encontram, imobilizam-nas com as pernas e 

introduzem o ovipositor na membrana intersegmental do abdômen para inserir um ovo 

(Williams, 1919; May, 1979; Huq, 1982). As larvas se desenvolvem no interior do 

hospedeiro, se alimentam dos tecidos internos e, ao atingirem o último estádio, deixam o 

corpo do mesmo, a fim de empupar no solo (Perkins, 1905; Ferrar, 1987). 

A biologia da família é pouco estudada e os estágios imaturos da maioria das espécies 

são desconhecidos. São conhecidos os hospedeiros de 52 espécies da Europa, de 13 espécies 

da região Neártica (Skevington e Marshall, 1997), e de apenas seis espécies da região 

Neotropical (Virla et al., 2009). Os ovos são ovais a arredondados; as larvas têm o corpo 
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cilíndrico com a extremidade cefálica levemente afilada e passam por dois estádios. O 

primeiro estádio possui esqueleto cefalofaringeano levemente esclerosado, espiráculos 

ausentes e extremidade caudal com uma vesícula. No segundo estádio o esqueleto 

cefalofaringeano é bem esclerosado, sistema traqueal anfipnêustico, com o primeiro par de 

espiráculos no protórax e o segundo par localizado em uma placa esclerosada na região 

dorsomediana. As pupas são ovais, geralmente avermelhadas a castanho-escuras, tegumento 

liso a rugoso, com um par de espiráculos no protórax e outro na placa posterior (Rafael, 

2009). 

Os adultos são vistos pairando sobre a vegetação, em muitos dos casos à procura de 

secreção açucarada “honeydew”, eliminada por adultos de Auchenorrhyncha, da qual se 

alimentam (Skevington e Marshall, 1998). Apesar de utilizarem quase todos os tipos de 

hábitats terrestres, são encontrados mais frequentemente em áreas abertas, bordas de matas 

pela facilidade de serem visualizados (J.A. Rafael, com. pess.). 

Os métodos mais eficientes na captura de pipunculídeos incluem varredura e 

armadilha de interceptação de voo, tipo Malaise. Os sexos possuem dimorfismo sexual 

acentuado, o que torna difícil a associação entre machos e fêmeas, esta pode ser facilitada 

com a coleta de casais em cópula (Rafael e Skevington, 2010). 

1.2. Classificação 

Pipunculidae é considerada uma linhagem monofilética e, junto com Syrphidae, 

formam a superfamília Syrphoidea, grupo irmão de Schizophora (Cumming et al., 1995). Para 

o mundo, são reconhecidas 1.401 espécies, mas estimativas sugerem que existam mais de 

2.700 espécies (De Meyer, 1996; De Meyer e Skevington, 2000).  

Atualmente 24 gêneros são considerados válidos (De Meyer, 1996; De Meyer & 

Skevington, 2000). A primeira hipótese filogenética sobre Pipunculidae foi feita por Rafael e 

De Meyer (1992) que distribuíram os gêneros em três subfamílias e com a seguinte topologia 

(Chalarinae (Nephrocerinae+Pipunculinae)). Chalarinae possui três gêneros, Chalarus 

Walker, Jassidophaga Aczél e Verralia Mik, dos quais apenas o primeiro tem distribuição 

Neotropical (De Meyer, 1996). Nephrocerinae possui dois gêneros, Nephrocerus Zetterstedt e 

Protonephrocerus Collin, ambos com distribuição Neotropical (De Meyer, 1996; Skevington, 

2005). Pipunculinae, a subfamília com maior número de espécies, compreende 19 gêneros 

pertencentes a cinco tribos: Pipunculini, Cephalopsini, Microcephalopsini, Eudorylini e 

Tomosvaryellini propostas por Rafael e De Meyer (1992). Skevington e Yeates (2000) com 
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base em análises moleculares corroboraram a maioria dos resultados filogenéticos propostos 

por Rafael e De Meyer (1992), exceto pela posição dos gêneros de Nephrocerinae, os 

resultados apontam que Nephrocerus e Protonephrocerus aparentemente não formam um 

grupo monofilético.  

Kehlmaier et al. (2014) propuseram uma nova classificação para a família, que passa a 

ter quatro subfamílias: Nephrocerinae, Chalarinae, Protonephrocerinae e Pipunculinae. De 

acordo com essa classificação, Nephrocerinae passa a ocupar posição basal em relação às 

demais subfamílias com Nephrocerus e Protonephrocerinae que é tratada com status novo, 

com Protonephrocerus e o gênero fóssil Metanephrocerus Aczél.  

Para a região Neotropical estão registradas 428 espécies, distribuídas em 15 gêneros 

(De Meyer, 1996; De Meyer e Skevington, 2000). Para o Brasil, estão registradas 145 

espécies em 14 gêneros (Rodriguez e Rafael, 2012), dos quais apenas dois foram catalogados 

para o Nordeste brasileiro, ambos representados por uma espécie, Cephalosphaera miriamae 

Rafael e Clistoabdominalis spinitibialis (Hardy) registradas para os estados do Piauí e Bahia, 

respectivamente (Rafael, 1992; Rafael, 1995; Skevington e Yeates, 2001). 

1.3. Identificação 

A identificação das espécies de Pipunculidae é baseada principalmente em caracteres 

da terminália e, na maioria dos casos, somente os machos podem ser identificados. Alguns 

dos principais caracteres da terminália são: presença ou ausência de área membranosa no 

sintergoesternito 8 e os formatos das seguintes estruturas: surstilos, guia fálico, falo e seus 

ductos, hipândrio, bomba espermática e apódema ejaculatório. Na identificação das fêmeas, o 

formato do ovipositor é muito utilizado, e outros poucos caracteres diagnósticos são utilizados 

(Rafael e Skevington, 2010). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Realizar estudo taxonômico das espécies de Pipunculidae do Nordeste brasileiro. 

2.2. Objetivos específicos 

 Ampliar a base de caracteres morfológicos importantes para identificação das 

espécies;  

 Propor uma chave ilustrada para a identificação dos gêneros e espécies que ocorrem 

na região Nordeste do Brasil; 

 Ampliar os registros geográficos das espécies estudadas; 

 Descrever e ilustrar espécies novas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Região Nordeste  

A região Nordeste brasileira ocupa aproximadamente 1.600.000 Km
2
, o equivalente a 

cerca de 18% da superfície do Brasil (Prado, 2003).  

Na região Nordeste é possível identificar quatro tipos de climas: Equatorial Úmido, 

Tropical, Tropical Semiárido e Litorâneo Úmido. O Equatorial Úmido é identificado no 

noroeste do Maranhão, com médias térmicas que variam entre 25°C e 28°C, chuvas 

abundantes e bem distribuídas durante o ano. O Tropical está presente nos estados da Bahia, 

Ceará, Maranhão e Piauí, com duas estações do ano bem definidas: o verão chuvoso e o 

inverno seco. O Tropical Semiárido, caracterizado pela escassez de chuvas e baixa umidade, é 

o mais difundido nesta região, abrange especialmente a região central. O Litorâneo Úmido 

está presente do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, com os meses de maior índice 

pluviométrico concentrados no outono e no inverno (Rocha et al., 2011).  

O Nordeste apresenta temperaturas médias elevadas, que variam entre 20°C e 28°C. O 

índice de precipitação anual pode variar de 300 mm a 2.000 mm (Rocha et al., 2011). Nas 

áreas semiáridas, a estação chuvosa vai de dezembro até junho e a estação seca vai de junho a 

dezembro.  

A vegetação da região Nordeste é bem diversificada (Fig. 1). A Mata Atlântica pode 

ser encontrada, apesar de escassa, em algumas áreas próximas ao litoral do Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, este último com maior representação. 

Nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará encontram-se outros tipos de vegetação, como as 

Matas de Cocais, que são florestas compostas de inúmeras dicotiledôneas e numerosas 

palmeiras. Dentre as palmeiras, há duas principais: o babaçu (Orbignya martiana) e a 

carnaúba (Copernicia cerifera) (Ferri, 1980). 

No centro-oeste da região, sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia encontra-se o 

Cerrado. O Cerrado é uma das 25 áreas do mundo consideradas críticas para a conservação, 

devido à riqueza biológica e à alta pressão antrópica a que vem sendo submetido. A 

fisionomia mais comum é uma formação esparsa de árvores e arbustos baixos coexistindo 

com uma camada rasteira graminosa (MMA/SBF, 2002). 

O bioma Caatinga é o maior e mais importante ecossistema da Região Nordeste do 

Brasil, se estendendo pelo domínio de climas semiáridos (Andrade et al., 2005). A Caatinga 
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ocupa cerca de 11% do território nacional, abrangendo os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A vegetação de 

Caatinga é constituída, principalmente, de espécies lenhosas e herbáceas, de pequeno porte 

(Ferri, 1980).  

Nas regiões litorâneas estão localizados os mangues e no extremo oeste maranhense 

encontramos a Floresta Amazônica. O Maranhão é o estado nordestino mais próximo da 

região Norte. Devido a sua localização e, por conseguinte, sua parte noroeste possui 

características físicas do clima amazônico, com o clima equatorial quente e úmido, o qual 

favorece o desenvolvimento de uma floresta densa, amazônica (GEPLAN, 2002).  

Apesar da sua grande heterogeneidade de ecossistemas e alta biodiversidade, a região 

Nordeste é pouco estudada e enfrenta dois grandes problemas que são o elevado grau de 

degradação ambiental e o baixo conhecimento de sua biodiversidade (Araújo, 2007). Esse 

trabalho visa contribuir com o conhecimento dos pipunculídeos na região Nordeste, pois a 

maior parte do conhecimento sobre o grupo no Brasil se restringe as regiões Sudeste e Norte 

do Brasil e é quase totalmente incipiente nas outras regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vegetação da Região Nordeste. Fonte: http://www.portalbrasil.net/brasil_vegetacao.htm 

(modificado).  
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3.2. Origem do material 

Foram examinados exemplares de Pipunculidae obtidos por meio de empréstimo das 

seguintes coleções:  

CZMA: Coleção Zoológica do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 

Caxias, Maranhão;  

INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 

MZUEFS: Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de 

Santana, Bahia. 

UFRN: Coleção de Invertebrados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

Rio Grande do Norte; 

Os espécimes foram coletados principalmente com armadilhas de interceptação de 

voo, tipo Malaise, em diferentes áreas da Amazônia maranhense, Caatinga e Cerrado, nos 

estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde foram concluídos quatro projetos de pesquisa. No 

Maranhão, as coletas foram feitas no Parque Estadual do Mirador, Parque Nacional Chapada 

das Mesas e Reserva Biológica do Gurupi; no estado do Piauí, no Parque Nacional de Sete 

Cidades e Parque Nacional Serra das Confusões; e no estado do Ceará, no Parque Nacional de 

Ubajara. Além disso, recebemos material procedente dos estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Bahia. 

3.3. Análise do material 

O material examinado consistiu de espécimes secos, montados em triângulos de papel 

e em alfinetes entomológicos. Para a análise morfológica dos exemplares foram observados os 

caracteres e estruturas reconhecidos para o grupo, além de novos caracteres. 

Para análise das terminálias masculinas o abdômen foi removido e macerado em ácido 

lático 85%, aquecido por cerca de 30 minutos, dependendo do grau de esclerosação do 

abdômen, utilizando o protocolo de Cumming (1992). Logo após esse processo as peças 

foram transferidas diretamente para uma lâmina escavada com glicerina, para observação ao 

estereomicroscópio. A dissecação consistiu na separação das peças da terminália do restante 

do abdômen. Após a análise, o abdômen e a terminália dissecados foram acondicionados em 

microtubos contendo glicerina e este afixado ao alfinete do espécime correspondente. 

Para melhor visualização dos caracteres alares, as asas foram destacadas e 

submergidas em xilol por aproximadamente 30 minutos. Em seguida, foram montadas com 
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bálsamo do Canadá entre dois pequenos pedaços de lamínulas (microlâminas) e fotografadas. 

A microlâmina, após ser colada por uma das extremidades em um pedaço de papel resistente, 

foi afixada ao alfinete do espécime correspondente. 

Para identificação das espécies de Tomosvaryella, as pernas posteriores também foram 

desprendidas e posteriormente coladas no triângulo do espécime correspondente. 

Foram feitas ilustrações de todas as características importantes para a identificação das 

espécies estudadas, como antena, abdômen, asa e, principalmente dos caracteres da terminália 

masculina, procurando ângulos que facilitassem a visualização de detalhes taxonômicos 

diferenciais. 

Os espécimes foram analisados, identificados e fotografados em microscópio 

estereoscópico Leica MZ205, com uma câmera digital Leica DFC500 acoplada, conectado a 

um computador com o software Leica Suite de Aplicativos, que inclui um módulo de Auto-

Montage (software Syncroscopy) (http://www.syncroscopy.com/ syncroscopy). As imagens 

foram editadas no programa Adobe Photoshop CS versão 8.0.1. Traços para realçar algumas 

estruturas de difícil visualização foram feitos com a utilização do programa Adobe Illustrator 

CS3®.  

3.4. Identificação e chaves de identificação 

Para identificação e elaboração das chaves dicotômicas para subfamílias, gêneros e 

espécies de Pipunculidae foram utilizados os trabalhos de Rafael (1987a; 1988b; 1990a, b; 

1992; 1995), Ale-Rocha (1996), Skevington e Yeates (2001), Rafael e Skevington (2010) e 

Ale-Rocha e Souza (2011), além das descrições originais e redescrições dos táxons. 

Adicionalmente, algumas espécies tiveram identificação confirmada por comparação direta 

com tipos e outros exemplares da coleção de referência do INPA. As chaves de identificação 

ilustradas para determinação dos gêneros e espécies registradas na região Nordeste foram 

baseadas em caracteres morfológicos externos e da terminália masculina.  

3.5. Terminologia  

A terminologia morfológica segue Cumming e Wood (2009) e Rafael e Skevington 

(2010), exceto para a antena que segue Stuckenberg (1999), como ilustrado na Fig. 2A–K. 

O comprimento dos espécimes foi medido como a soma das distâncias a partir da 

região anterior da cabeça (antena excluída) até o ápice do escutelo e a partir daí até o ápice do 
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abdômen. O comprimento da asa corresponde à distância linear a partir da base da veia costal 

até o ápice da asa. 

Medições, em milímetros, referentes à cabeça, antena e asa são as mesmas que as 

usadas por Kehlmaier (2005) (Figs. 2A–C): F; AC; V – sendo F, comprimento da fronte; AC, 

comprimento da área contígua dos olhos; V, comprimento do vértice. As proporções do pós-

pedicelo são: CPP/LPP – comprimento do pós-pedicelo por sua largura máxima; da asa: 

CA/LA - comprimento da asa por sua largura máxima e CTS/CQS - comprimento da terceira 

seção costal pelo comprimento da quarta seção costal. Nas espécies de Cephalosphaera, o 

comprimento da M2 varia, esse comprimento é expresso pela proporção da seção dm–cu/M2. 

Medidas referentes ao ovipositor são as mesmas utilizadas por Skevington (2005a) 

(Fig. 2K): o comprimento do ovipositor (CO) é medido em uma linha reta desde a ponta do 

aguilhão até o ponto onde a base do ovipositor se articula ventralmente com o esternito 6. O 

comprimento do aguilhão (CAG) é medido como uma linha reta da borda proximal do cerco 

para a ponta do aguilhão. O comprimento da base do ovipositor (B) é obtido como uma linha 

reta a partir da extremidade proximal dos cercos até o ponto onde a base do ovipositor se 

articula ventralmente com o esternito 6. 

3.6. Descrições e redescrições  

Descrições originais e redescrições foram analisadas. Para as espécies com descrições 

originais adequadas, foram enfatizados apenas os caracteres diagnósticos. Em algumas 

espécies, foi necessário a redescrição de alguns caracteres a partir dos tipos e/ou material 

adicional. 

As descrições foram feitas, na maioria das vezes, de estruturas do holótipo. As 

variações quando observadas foram colocadas separadamente. Cada diagnose ou descrição é 

acompanhada de comentários, registros geográficos com as novas ocorrências, lista de 

material examinado e uma prancha com ilustrações. 

No tratamento taxonômico de Eudorylas, este nome é sinalizado com ou sem aspas 

indicando, respectivamente, que as espécies incluídas pertencem realmente ao gênero 

(tratadas como Eudorylas) ou que não pertencem ao conceito atual do gênero (tratadas como 

“Eudorylas”). A justificativa para essa diferenciação é apresentada sob o tratamento do 

gênero, na página 92. 
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Os nomes propostos para as espécies novas neste trabalho não são válidos para a 

ciência nos termos do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica enquanto não forem 

publicados em revista científica (ICNZ, 1999 - capítulo 3, artigo 7 e 8). Este trabalho não 

corresponde a uma publicação e os novos nomes científicos foram utilizados para facilitar as 

discussões entre os táxons e como prática do aprendizado taxonômico. 

3.7. Informações das etiquetas dos espécimes 

Na lista de material examinado os dados correspondem às informações das etiquetas. 

Os registros geográficos foram colocados numa ordem de Norte a Sul e Oeste a Leste 

(Papavero, 1994). Os nomes de países foram colocados em maiúsculas e os nomes de estados 

em negrito. Os colchetes ([]) foram usados para indicar a informação de dados 

complementares que não estavam presentes nas etiquetas dos espécimes. Os dados de cada 

etiqueta dos holótipos foram separados com a utilização das aspas (“”). Quando mais de um 

espécime da mesma localidade foi examinado, foi usado “idem” para não repetir os mesmos 

dados. 

3.8. Registros geográficos 

Os registros geográficos atualizados das espécies estudadas foram plotados em mapas 

usando o programa SimpleMappr
®
, os dados das coordenadas foram retiradas das etiquetas de 

cada espécime. Para os espécimes sem coordenadas, foi utilizado o Google Earth para 

encontrar as coordenadas aproximadas do local. 
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Figura 2A–D. Medidas e terminologia morfológica dos adultos de Pipunculidae. A. Cabeça de 

Elmohardyia sp. nov. 6 (♂); B. Antena de Elmohardyia trinidadensis (Hardy) (♀); C. Asa de 

Elmohardyia sp. nov. 9 (♂); D. Abdômen de Elmohardyia sp. nov. 8, vista dorsal (♂). Legenda: AC = 

comprimento da área contígua dos olhos; CA = comprimento da asa; CCP = comprimento do pós-

pedicelo; CTS = comprimento da terceira seção costal; CQS = comprimento da quarta seção costal; F 

= comprimento da fronte; LMA = largura máxima da asa; LPP = largura máxima do pós-pedicelo; V = 

comprimento do vértice. Células alares: bc = basal costal; bm = basal medial; br = basal radial; c = 

costal; cua1= cubital anterior 1; cup = cubital posterior; dm = discal medial; r1= radial 1; r2+3 = radial 

2+3; r4+5 = radial 4+5; sc = subcostal. Veias transversais: dm-cu = discal medial-cubital; r-m = radial-

medial. 
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Figura 2E–K. Morfologia da terminália de Pipunculinae. E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 de 

Elmohardyia sp. nov. 8 (♂), vista ventral; F. Terminália de “Eudorylas” sp. nov. 4 (♂), vista ventral; 

G. Sintergoesternito 8 de Elmohardyia sp. nov. 8 (♂), vista posterior; H. Epândrio, surstilos e 

esclerito subepandrial de “Eudorylas” fortis Rafael (♂), vista dorsal; I. Hipândrio com indicação dos 

gonópodes de Elmohardyia sp. nov. 8 (♂), vista ventral; J. Hipândrio, guia fálico, falo e apódema 

ejaculatório de Elmohardyia sp. nov. 4 (♂), vista lateral; K. Ovipositor de Elmohardyia sp. nov. 4 

(♀), vista lateral. Legenda: B = base do ovipositor; CAG = comprimento do aguilhão; CO = 

comprimento do ovipositor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram examinados 614 espécimes de Pipunculidae, sendo 278 machos e 336 fêmeas, 

pertencentes a nove gêneros já conhecidos e um gênero novo proposto neste trabalho (Tabela 

1). 

Tabela 1. Gêneros de pipunculídeos com número de espécimes analisados e os respectivos registros 

feitos neste trabalho para a região Nordeste do Brasil. 

Subfamílias/ 

Tribos/Gêneros 

Nº de 

espécimes e 

sexo 

Nº de espécies 

registradas para 

o Nordeste 

Registros feitos na 

região Nordeste do 

Brasil 

CHALARINAE    

Chalarus Walker 3♂, 4♀ 3 
Maranhão, Piauí, Ceará 

e Paraíba 

PIPUNCULINAE    

Cephalopsini    

Cephalops Fallén 3♂, 2♀ 1 Bahia 

Cephalosphaera Enderlein 8♂, 7♀ 4 
Maranhão, Piauí*, 

Paraíba e Bahia 

Eudorylini    

Amazunculus Rafael 2♀  Maranhão 

Basileunculus Rafael 4♂, 15♀ 1 Maranhão e Bahia 

Clistoabdominalis 

Skevington 
34♂ 1 

Maranhão, Piauí e 

Bahia* 

Elmohardyia Rafael 33♂, 65♀ 11 

Maranhão, Piauí, 

Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Bahia 

Eudorylas Aczél 109♂, 165♀ 14 

Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Bahia 

Gênero A gen. nov. 20♂, 9♀ 2 
Maranhão, Piauí e 

Paraíba 

Tomosvaryellini    

Tomosvaryella Aczél 64♂, 67♀ 7 
Maranhão, Piauí e 

Paraíba 
*registro prévio 
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4.1. Taxonomia 

4.1.1. Chave ilustrada para os gêneros de Pipunculidae (Diptera) registrados para 

a região Nordeste do Brasil (modificada de Skevington e Yeates, 2001; Rafael e Skevington, 

2010). 

1. Cerdas ocelares distintas; pós-crânio muito estreito, pouco projetado atrás dos olhos; 

cabeça hemisférica; margem lateral do escuto e escutelo com cerdas 

robustas.................................................................Chalarinae....................Chalarus Walker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cerdas ocelares reduzidas ou ausentes; pós-crânio intumescido, claramente visível em 

vista lateral; cabeça subesférica; margem do escuto e escutelo sem cerdas 

robustas...............................................................................................Pipunculinae............2 
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2. Propleura com uma fileira de cerdas.......................................................Cephalopsini........3 

 

 

 

 

 

 

 

- Propleura sem cerdas...........................................................................................................4 

3. Veia M2 presente........................................................................ Cephalosphaera Enderlein 

 

 

 

 

 

- Veia M2 ausente.........................................................................................Cephalops Fallén 

 

 

 

 

4. Asa com pterostigma hialino; veia r-m usualmente localizada próximo ao meio da seção 

superior da célula dm.......................................Tomosvaryellini..........Tomosvaryella Aczél 
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- Asa com pterostigma colorido; se o pterostigma não for colorido, então a veia r-m está 

localizada no terço basal da seção superior da célula dm................Eudorylini...................5 

 

 

 

 

 

 

5. Veia dm-cu curva; tarsos posteriores achatados...................................Amazunculus Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

- Veia dm-cu geralmente reta (somente algumas espécies de Eudorylas e Elmohardyia com 

veia dm-cu curva); tarsos posteriores usualmente cilíndricos .......................................... .. 6 
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6. Sintergoesternito 8 mais comprido que o tergito 5. Apódema ejaculatório muito longo, 

maior que o comprimento do hipândrio................................Clistoabdominalis Skevington 

 

 

 

 

 

 

 

- Sintergoesternito 8 mais curto e  mais estreito que o tergito 5. Apódema ejaculatório 

curto, menor que o comprimento do hipândrio....................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

7. Abdômen com cerdas longas e conspícuas........................................... Gênero A gen. nov. 
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- Abdômen com cerdas curtas, inconspícuas .........................................................................8 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tíbia posterior com cerdas anteromediais eretas conspícuas. Tergito 6 não visível 

dorsalmente. Falo simples (não dividido), esclerosado e intumescido distalmente; 

apódema ejaculatório em forma de clava ............ ................................Basileunculus Rafael 

 

 

 

 

 

- Tíbia posterior sem cerdas anteromediais eretas conspícuas. Tergito 6 visível 

dorsalmente. Falo trífido ou simples e membranoso; apódema ejaculatório não como 

acima....................................................................................................................................9 

9. Maioria das espécies com cerdas curtas no pedicelo; machos da maioria das espécies com 

epândrio não intumescido; tergito 6 presente como uma banda visível dorsalmente; 

tergito 7 ausente ou fundido com o sintergoesternito 8; falo geralmente trífido, 

esclerosado, não intusmescido apicalmente; apódema ejaculatório em forma de leque; 

bomba espermática com 2 ramos distais.....................................................Eudorylas Aczél 
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- Pedicelo, pelo menos, com cerdas ventrais longas; machos com epândrio geralmente 

intumescido, visível em vista dorsal à direita; tergito 6, em vista ventral, com uma placa 

larga e distinta separada; tergito 7 distinto; falo simples (não dividido), membranoso; 

apódema ejaculatório umbeliforme; bomba espermática com apenas um ramo 

distal.......................................................................................................Elmohardyia Rafael 
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4.1.2. Gêneros e espécies de Pipunculidae (Diptera) do Nordeste do Brasil 

Chalarinae 

Chalarus Walker 

Chalarus Walker, 1834: 269. Espécie-tipo: Cephalops spurius Fallén, 1816 (designação 

subsequente de Westwood, 1840: 135); Rafael, 1990a: 45, Figs. 1–15 (revisão); Jervis, 1992: 

243, Figs. 1–42 (revisão); Kehlmaier e Assmann, 2008: 1, Figs. 1–80 (revisão); Kehlmaier e 

Assmann, 2010: 1, Figs.  1–4 (filogenia).  

Atelenevra Macquart, 1834: 356. Espécie-tipo: Pipunculus holosericeus Meigen, 1824 

(monotipia); Verrall, 1901: 120 (sinonímia); Macquart, 1835: 663 (sinonímia). 

Chalarus Walker é um gênero cosmopolita, com 43 espécies para o mundo 

(Kehlmaier e Assmann, 2010), 10 delas ocorrem na região Neotropical, oito espécies no 

Brasil (Rodriguez e Rafael, 2012). Rafael (1990a) revisou as espécies neotropicais e forneceu 

uma chave de identificação. Chalarus é considerado monofilético, grupo-irmão de Verralia 

Mik + Jassidophaga Aczél (Rafael e De Meyer, 1992).  

Os espécimes de Chalarus são facilmente identificados pela ausência de célula discal e 

veia A1+CuA2 pouco desenvolvida. Além disso, eles compartilham os seguintes caracteres 

com os outros membros de Chalarinae: cerdas presentes na fronte e tubérculo ocelar; pós-

crânio estreito; machos com cabeça dicóptica; cabeça sub-hemisférica; sintergoesternito 7 

presente nos machos; sintergoesternito 6 presente nas fêmeas; gonópodes alargados e guia 

fálico com apêndices, estes últimos podem ser reduzidos ou secundariamente perdidos.  

O gênero é registrado pela primeira vez para a região Nordeste do Brasil, representado 

por três espécies: Chalarus amazonensis Rafael, Chalarus triramosus Rafael e Chalarus sp. 

nov. 

Chave de identificação para as espécies de Chalarus registradas para o Nordeste do Brasil 

1. Célula r1 fechada (Fig. 5A) .................................................................................C. sp. nov. 

- Célula r1 aberta (Figs. 3A, 4A) ...........................................................................................2 

2. Guia fálico sem apêndices (Fig. 4D)................................................... C. triramosus Rafael 

- Guia fálico com apêndices assimétricos (Fig. 3D)........................... C. amazonensis Rafael 
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Chalarus amazonensis Rafael 

(Figs. 3A–E, 6A) 

Chalarus amazonensis Rafael, 1988a: 4, Figs. 7–12, 19; 1990a: 47, Fig. 4 (registro); 1996: 

365 (citação); De Meyer, 1996: 15 (catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 16 (catálogo). 

Diagnose. Asa com célula r1 aberta (Fig. 3A). Ápices dos surstilos arredondados em 

vista ventral (Fig. 3B); truncados em vista lateral (Fig. 3C). Guia fálico pouco curvado, com 

apêndices assimétricos, o menor cerca de 1/4 do comprimento do maior (Fig. 3D). Apódema 

ejaculatório como na figura 3E. 

Comentários. É o primeiro registro desta espécie para o bioma Cerrado, com um 

espécime coletado no Parque Estadual do Mirador, no estado do Maranhão. 

Registros geográficos. Trinidad; Brasil: Amazonas, Maranhão (registro novo) (Fig. 

6A). 

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] do 

Mirador, Base da Geraldina, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha Suspensa, 12–

20.viii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♂, CZMA). 

Chalarus triramosus Rafael 

(Figs. 4A–E, 6B) 

Chalarus spurius; Hardy, 1965a: 188 (part.), 1965b: 2 (part.). 

Chalarus spurius chilensis Hardy, 1965b: 2 (part.). 

Chalarus triramosus Rafael, 1990a:50, Figs. 14 e 15; De Meyer, 1996: 17 (catálogo); 

Rodriguez e Rafael, 2012: 17 (catálogo); Rodriguez, Rafael e Virla, 2012: 123, Fig. 1A 

(citação). 

Diagnose. Asa com célula r1 aberta (Fig. 4A). Ápices dos surstilos sinuosos em vista 

ventral (Fig. 4B). Gonópodes muito alargados (Fig. 4C). Guia fálico curvado, em forma de C, 

sem apêndices (Fig. 4D). Apódema ejaculatório como na figura 4E. 

Comentários. É o primeiro registro desta espécie para o Nordeste do Brasil, com um 

espécime coletado no Parque Nacional de Ubajara, que embora esteja inserido no bioma 

Caatinga, possui também características da Mata Atlântica. 

Registros geográficos. Brasil: Ceará (registro novo), São Paulo, Paraná; Argentina 

(Fig. 6B). 
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Material examinado. BRASIL, CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, 

Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha Suspensa, 01–10.x.2013, F. 

Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA). 

Chalarus sp. nov. 

(Figs. 5A–F, 6C) 

Diagnose. Asa com célula r1 fechada pela confluência das veias R1 e R2+3. Ápices dos 

surstilos truncados em vista lateral. Guia fálico curvado, com apêndices assimétricos, o menor 

cerca de 1/7 do comprimento do maior. 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 1,8 mm. Cabeça dicóptica. Face 

ligeiramente mais larga que a parte inferior da fronte, ambas com pruinosidade cinza próximo 

a base da antena. Cerdas frontais ausentes. Tubérculo ocelar com um par de cerdas longas.  

Antena marrom-escura; pedicelo com duas cerdas dorsais e uma cerda ventral; pós-pedicelo 

com ápice arredondado. CPP/LPP = 1,6. Labela marrom-escura a preta. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade marrom. Escuto preto, 

pruinosidade marrom, com fileira bisseriada de oito cerdas acrosticais, três cerdas 

dorsocentrais, quatro cerdas intra-alares e quatro cerdas supra-alares. Notopleura preta, 

pruinosidade marrom, com cinco cerdas longas e três cerdas curtas. Escutelo preto, 

pruinosidade marrom, com um par de cerdas marginais longas e um par de cerdas dorsais 

curtas. Mesopleura preta, com pruinosidade marrom, sem cerdas. Mediotergito preto, com 

pruinosidade marrom. 

Asa (Fig. 5A). Comprimento: 1,9 mm. CA/LMA=3. Membrana hialina, com 

microtríquias uniformemente distribuídas ao longo da asa, ausentes apenas na célula basal bc 

e base das células c, r1, br, bm e cup. Célula r1 fechada pela confluência das veias R1 e R2+3. 

Venação reduzida como nas demais espécies do gênero. Halter marrom, exceto ápice da haste, 

amarelo. 

Pernas. Coxas, trocanteres, fêmures e tíbias marrom-escuras a pretas; tarsos amarelo-

escuros a marrons. Fêmures anterior e médio com fileira de cerdas diminutas anterodorsais e 

franja longitudinal de cerdas longas posterodorsais; fêmur posterior com duas cerdas longas 

anterodorsais e cerdas diminutas posterodorsais. Fêmures sem ctenídios ventrais. Pulvilos 

amarelos. 
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Abdômen. Preto, com pruinosidade marrom; mais largo basalmente, se estreitando a 

partir do tergito 3. Tergito 1 com duas cerdas longas e oito cerdas menores lateralmente. 

Demais tergitos com cerdas longas lateralmente. Tergito 6 pouco mais curto que o tergito 5. 

Sintergoesternito 8 marrom-escuro, curto, com cerdas apicais longas (Fig. 5B). 

Terminália. Epândrio e surstilos marrons. Surstilos simétricos, com protuberância 

medial distinta (Fig. 5B), truncados em vista lateral, com sinus na junção com o epândrio 

(Fig. 5C). Gonópodes simétricos, delgados (Fig. 5C). Guia fálico curvado (Fig. 5D), com 

apêndices assimétricos, o menor cerca de 1/7 do maior (Fig. 5E). Falo trífido, com ductos 

curtos (Figs. 5D, E). Apódema ejaculatório como na figura 5F. 

Fêmea. Desconhecida. 

Condição do holótipo. Aristas perdidas. Asa esquerda montada em microlâmina. 

Terminália acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Piauí (Fig. 6C). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Caracol, Parq.[ue] Nac.[ional] 

Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W” “Armadilha de 

Malaise, 01–11.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. 

[coletores]” (CZMA). 

Discussão. Chalarus sp. nov. e C. connexus Rafael que é registrada para o Brasil 

(Amazonas) e Trinidad, são as únicas espécies do gênero caracterizadas por possuírem a 

célula r1 fechada pela confluência das veias R1 e R2+3. Em C. sp. nov. a confluência R1 e R2+3 

ocorre antes do ápice da veia R1 e o guia fálico tem dois apêndices assimétricos. Em C. 

connexus a confluência R1 e R2+3 ocorre no ápice da veia R1 e o guia fálico não possui 

apêndices. Chalarus sp. nov. possui guia fálico com dois apêndices assimétricos como em C. 

amazonensis Rafael, no entanto em C. sp. nov. o apêndice menor é cerca de 1/7 do 

comprimento do maior e em C. amazonensis o apêndice menor é cerca de 1/4 do 

comprimento do maior. 

Comentários. Chalarus sp. nov. é descrita a partir de um espécime coletado no bioma 

Caatinga, no Parque Nacional Serra das Confusões, estado do Piauí. 

Chalarus spp. 

Quatro espécimes fêmeas de Chalarus não foram identificados em nível específico. 
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Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque 

Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, 

Armadilha de Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, 

cols. (1♀, CZMA); Paraíba, São José dos Cordeiros/ Sumé, RPPN Fazenda Almas, 07°28'S, 

36°52'W, 26.v.2007, Arm.[adilha] Malaise, B2, R.F. Pereira de Araújo (1♀, CZMA); idem, 

26.iv.2008, A5 (2♀, CZMA). 
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Figura 3A–E. Chalarus amazonensis Rafael. Espécime macho do Maranhão: A. Asa; B. 

Terminália, vista ventral; C. Terminália (sintergoesternito 8 removido), vista lateral; D. Falo, vista 

lateral; E. Apódema ejaculatório. 
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Figura 4A–E. Chalarus triramosus Rafael. Espécime macho do Ceará: A. Asa; B. Terminália, vista 

ventral; C. Terminália (sintergoesternito 8 removido), vista lateral; D. Falo, vista lateral; E. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 5A–F. Chalarus sp. nov.; Holótipo macho: A. Asa; B. Terminália, vista ventral; C. 

Terminália (sintergoesternito 8 removido), vista lateral; D. Falo, vista lateral; E. Falo, vista lateral 

inclinada; F. Apódema ejaculatório. 
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Figura 6A–C. Mapas com registros geográficos das espécies de Chalarus. A. C. amazonensis; B. C. 

triramosus; C. C. sp. nov.; (círculos: registros prévios; triângulos: registros novos). 

Pipunculinae 

Cephalopsini 

Cephalops Fallén 

Cephalops Fallén, 1810: 10. Espécie-tipo: Cephalops aeneus Fallén, 1810 (monotipia); 

Rafael, 1990b: 353, Figs. 1–133 (revisão); De Meyer, 1989a: 725, Figs. 1–149 (filogenia); De 

Meyer, 1989b: 99, Figs. 1–49 (revisão); De Meyer, 1994: 8, Fig. 1 (filogenia); Rafael, 1996: 

363, Figs. 12–17 (chave, distribuição). 

Witella Hardy, 1950a: 41. Espécie-tipo: Dorilas candidulus Hardy, 1949 (designação 

original); Rafael e De Meyer, 1992: 649 (sinonímia). 

Cephalops Fallén é cosmopolita, com 178 espécies para o mundo (Skevington, 

2005b). A maioria das espécies neotropicais tratadas no subgênero Pipunculus (Pipunculus) 

Latreile por Hardy (1966) foram transferidas para Cephalops por Rafael (1990b), que as 

distribuiu em três grupos distintos: grupo C. brasiliensis, grupo C. callistus e grupo C. 

latifrons. Nesse mesmo trabalho, foi fornecida uma chave com ilustrações para todas as 

espécies neotropicais. Posteriormente, Cephalops foi dividido por De Meyer (1994) em 

quatro subgêneros: C. (Cephalops) Fallén, C. (Semicephalops) De Meyer, C. (Parabeckerias) 

De Meyer e C. (Beckerias) Aczél (anteriormente com status de gênero). No trabalho sobre os 

pipunculídeos da República Dominicana, Rafael (1996) transferiu as cinco espécies tratadas 

no grupo C. latifrons por Rafael (1990b) para o gênero Microcephalops De Meyer. 

Atualmente são reconhecidas 19 espécies de Cephalops para a região Neotropical, 14 delas 

registradas para o Brasil (De Meyer, 1996; Rodriguez e Rafael, 2012).  

C B A 
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Cephalops compõe junto com Cephalosphaera Enderlein a tribo Cephalopsini. Suas 

relações filogenéticas ainda não estão bem estabelecidas, considerando que apenas C. 

(Semicephalops), C. (Parabeckerias) e C. (Beckerias) são grupos monofiléticos. Apesar de 

Cephalops (Cephalops) parecer mais relacionado com estes grupos do que com 

Cephalosphaera, na análise filogenética de De Meyer (1994) essa relação não foi bem 

suportada e depende de apenas um caráter.  

Espécimes de Cephalops são facilmente reconhecíveis pela combinação dos seguintes 

caracteres: face igual ou subigual a largura da parte inferior da fronte, propleura com fileira de 

cerdas, escuto com apenas duas linhas dorsocentrais de cerdas, pterostigma presente, veia M2 

ausente e veia anal presente, exceto em C. (Beckerias). 

Cephalops está sendo registrado pela primeira vez para o Nordeste do Brasil, com C. 

paganus (Hardy) registrada para o estado da Bahia. Adicionalmente, um espécime fêmea, 

também coletado no estado do Bahia, permanece sem identificação.  

Cephalops (Semicephalops) paganus (Hardy) 

(Figs. 7A–N, 8) 

Pipunculus (Pipunculus) paganus Hardy, 1965b: 20, Figs. 4a–e (part.); 1966:6 (catálogo). 

Cephalops paganus; Rafael, 1990b: 364, Figs. 29–34 (revisão). 

Cephalops (Semicephalops) paganus; De Meyer, 1994: 13 (taxonomia); De Meyer, 1996: 32 

(catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 16 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo (Fig. 7B). Lados do escuto torácico 

pretos e brilhantes, com pruinosidade marrom restrita à área central. Pernas amarelas, exceto 

coxas e parte mediana dos fêmures, marrons (Fig. 7A). Asa com lobo anal estreito (Fig. 7C). 

Abdômen marrom, brilhante, com pruinosidade cinza apenas no tergito 1 (Fig. 7D). Tergito 6 

e esternitos 6 e 7 como na figura 7E. Sintergoesternito 8 cerca de 1/4 do comprimento do 

tergito 5 (Fig. 7D), dividido ventralmente pela área membranosa (Fig. 7F). Surstilos 

simétricos (Fig. 7F), em vista lateral com lobos ventrais salientes, como nas figuras 7G, H. 

Esclerito subepandrial triangular (Fig. 7I). Gonópodes subsimétricos (Fig. 7J). Guia fálico 

com expansões apicais membranosas (Fig. 7K). Falo trífido, com ápices dos ductos voltados 

para dentro (Fig. 7K). Apódema ejaculatório peculiar, em forma de machado (Fig. 7L). 

Fêmea. Ovipositor curto, com base intumescida (Figs. 7M, N). 
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Comentários. Esta espécie era conhecida apenas da localidade-tipo, estado de São 

Paulo. Os exemplares machos da Bahia diferem do exemplar parátipo de São Paulo 

desenhado por Rafael (1990b) pelos surstilos com lobo ventral saliente em vista lateral, 

enquanto o exemplar de São Paulo não possui tais lobos e, pelo contrário, possui um sinus 

nesta mesma região (Fig. 32 de Rafael, 1990b). A coleta de mais material, de ambas as 

regiões, é essencial para definir se realmente pertencem à mesma espécie. 

Registros geográficos. Brasil: Bahia (registro novo), São Paulo (Fig. 8). 

Material examinado. BRASIL, Bahia, Una, Unacau, 7 Fev. [ii], 1987, F.P. Benton; 

verso da etiqueta: in campsite, 2nd veg [vegetação secundária] (2♂, INPA); idem, in copula, 

verso da etiqueta: weedy vegetation, campsite, secondary vegetation, cacau plantation (1♂ e 

1♀, mesmo alfinete, INPA). 

Cephalops sp. 

Um espécime fêmea da Bahia com as características do grupo C. callistus, como 

definido por Rafael (1990b), permanece sem identificação. 

Material examinado: BRASIL, Bahia, Igrapiúna, Res.[erva] Ecológica Michelin, 

13°50'S, 39°10'W, Armadilha Malaise, iv.2013, E. Menezes (1♀, MZUEFS). 
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Figura 7A–N. Cephalops paganus (Hardy); A–L, Espécime macho da Bahia: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Terminália, vista ventral; G. Surstilo interno, vista lateral; H. Surstilo externo, vista lateral; I. 

Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; J. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; K. 

Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; L. Apódema ejaculatório; M–N, Espécime fêmea da Bahia: 

M. Ovipositor, vista lateral; N. Ovipositor, vista ventral. 
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Figura 8. Mapa com registros geográficos de Cephalops paganus (círculo: registro prévio; triângulo: 

registro novo). 

Cephalosphaera Enderlein 

Pipunculus (grupo I); Becker, 1897: 35, 36 (part.); 1900: 216 (part.); 1921: 123 (part.); 

Verrall, 1901 (part.). 

Pipunculus (grupo II); Cresson, 1911: 296 (part.). 

Cephalosphaera Enderlein, 1936: 129. Espécie-tipo: Pipunculus furcatus Egger (monotipia); 

Hardy, 1943: 40 (part.); Aczél, 1948: 73; 1952: 24. 

Strandimyza Duda, 1940: 216. Espécie-tipo: Pipunculus furcatus Egger (monotipia); Aczél, 

1948: 73 (sinonímia). 

Anacephalops Aczél, 1940: 151. Espécie-tipo: Pipunculus amboinalis Walker (designação 

original); Hardy, 1943: 128; Aczél, 1948: 78; 1952: 239; Hardy, 1966: 2 (sinonímia). 

Dorilas (Cephalosphaera); Hardy, 1950a: 11. 

Pipunculus (Cephalosphaera); Hardy, 1965a: 201; 1965b: 15; 1965c: 554 (part.); 1966: 2; 

1975: 297; 1980: 484. 

Cephalosphaera Enderlein é cosmopolita, com 53 espécies para o mundo (Skevington, 

2005c). Atualmente são conhecidas 19 espécies para a região Neotropical, oito delas 

registradas para o Brasil (Souza e Ale-Rocha, 2009). As espécies neotropicais foram revisadas 

por Rafael (1992). Posteriormente, foi dividido por De Meyer (1994) em dois subgêneros: C. 

(Cephalosphaera) Enderlein e C. (Neocephalosphaera) De Meyer. O seu monofiletismo ainda 

é controverso e está incluído, junto com Cephalops, na tribo Cephalopsini (Rafael e De 

Meyer, 1992; De Meyer, 1994).  
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Espécimes de Cephalosphaera são facilmente reconhecíveis pela combinação dos 

seguintes caracteres: cerdas ocelares ausentes; propleura com uma fileira de cerdas; escuto 

com cerdas dorsocentrais diminutas, cerdas acrosticais ausentes; ctenídios ventrais presentes 

em todos os fêmures; asa com veia M2 e com pterostigma; abdômen com pilosidade 

inconspícua; surstilos simétricos ou subsimétricos; hipândrio com feixes musculares distintos 

e falo geralmente trífido. 

Cephalosphaera miriamae Rafael era a única espécie do gênero registrada para o 

Nordeste do Brasil. Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa é registrada pela primeira 

vez para a região estudada e C. sp. nov. 1 e C. sp. nov. 2 são descritas e ilustradas. 

Chave de identificação para as espécies de Cephalosphaera registradas para o Nordeste do 

Brasil 

1. Tíbia posterior com conjunto de cerdas mais longas apicalmente; sintergoesternito 8 com 

área membranosa restrita à região apical (Figs. 11F, 12G)..............C. (Cephalosphaera)..2 

- Tíbia posterior sem conjunto de cerdas mais longas apicalmente; sintergoesternito 8 com 

área membranosa alcançando o epândrio ventralmente (Fig. 

10G)....................................................................................C. (Neocephalosphaera)..........3 

2. Fêmures predominantemente amarelos (Fig. 12A); ducto central do falo com 

protuberâncias subapicais (Fig. 12L)............................................................... C. sp. nov. 2 

- Fêmures marrom-escuros a pretos (Fig. 11A); ducto central do falo sem protuberâncias 

subapicais (Figs. 11J, K)...................................................................................C. sp. nov. 1 

3. Tergitos 2–5 predominantemente marrom-escuros a pretos, apenas os tergitos 2–3 

amarelo-escuros posteriormente (Fig. 10D); surstilos como na figura 

10H........................................................................................C. semispiralis Rafael & Rosa  

- Tergitos 2–5 predominantemente amarelos, com pruinosidade marrom-escura a preto-

fosca anteriormente, medianamente com manchas marrom-escuras a pretas que não 

tocam o próximo tergito (Fig. 9D); surstilos como na figura 9G...........C. miriamae Rafael 

Cephalosphaera (Neocephalosphaera) miriamae Rafael 

(Figs. 9A–O, 13A) 
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Cephalosphaera miriamae Rafael, 1992: 643, Figs. 42.9, 42.22, 42.38, 42.56, 42.56–58, 

42.69. 

Cephalosphaera (Neocephalosphaera) miriamae; De Meyer, 1994: 9 (taxonomia); De Meyer, 

1996: 40 (catálogo); Souza e Ale-Rocha, 2009: 993, Figs. 1H, 2K e 3K (registro); Rodriguez 

e Rafael, 2012: 16 (catálogo). 

Diagnose. Antena amarela (Fig. 9B). Escutelo e pernas predominantemente amarelas 

(Fig. 9A). Calo pós-alar com um espinho anterior preto e curto. Asa (Fig. 9C). Abdômen 

predominantemente amarelo, com pruinosidade marrom-escura a preto fosca anterior e 

medianamente (Fig. 9D); tergito 1 sem cerdas laterais longas. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 

como nas figuras 9E, L. Surstilos subsimétricos (Figs. 9F, G), voltados para baixo (Fig. 9F). 

Surstilo interno com sinus subapical em vista lateral (Fig. 9H). Surstilo externo com ápice 

estreitado (Fig. 9I). Falo bífido e longo, envolvido por uma membrana cerdosa, esta com 

gancho apical (Figs. 9J, M, N). Apódema ejaculatório em forma de leque (Fig. 9K). Fêmea. 

Ovipositor com ápice pouco curvado para fora (Fig. 9O). 

Comentários. Com a análise do holótipo de C. miriamae foi verificado que o falo foi 

danificado durante a dissecação (Fig. 9J), provavelmente devido ao fato de o abdômen ter 

sido cortado na altura do tergito 5. Na descrição original Rafael (1992) descreveu assim: 

“edeago com ramo central membranoso mais curto que os outros dois”. Com a dissecação do 

parátipo, foi possível determinar que o falo de C. miriamae é bífido e longo (Fig. 9M), com os 

ductos envolvidos por uma bainha cerdosa, esta com projeção em forma de gancho no ápice 

(Fig. 9N). 

Registros geográficos. Brasil: Pará, Piauí, São Paulo, Paraná (Fig. 13A). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PR [Paraná], Terra Boa, 13.vii.1983, J.A. 

Rafael” “Holótipo ♂ Cephalosphaera miriamae Rafael” (INPA); idem (parátipo ♀, INPA); 

Pará, C.[onceição do] Araguaia, arm.[adilha] Malaise, 19–31.i.1983, J.A. Rafael (1 parátipo 

♂ e 1 parátipo ♀, INPA). 

Cephalosphaera (Neocephalosphaera) semispiralis Rafael & Rosa 

(Figs. 10A–P, 13B) 

Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa, 1991: 339, Figs. 7–11. 



35 

Cephalosphaera (Neocephalosphaera) semispiralis; De Meyer, 1994: 9 (taxonomia); De 

Meyer, 1996: 40 (catálogo); Souza e Ale-Rocha, 2009: 989, Figs. 1N e 1Q (citação); 

Rodriguez e Rafael, 2012: 16 (catálogo). 

Diagnose. Antena amarela (Fig. 10B). Pernas predominantemente amarelas, com 

fêmures marrons na metade distal (Fig. 10A). Asa (Fig. 10C). Abdômen predominantemente 

preto fosco (Fig. 10D); tergito 1 sem cerdas laterais longas. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como 

na figura 10E. Sintergoesternito 8 com área membranosa grande, alcançando o epândrio 

ventralmente (Figs. 10F, G). Surstilos subsimétricos, voltados para baixo (Figs. 10G, H, O), 

ambos com sinus subapical em vista lateral (Figs. 10I, J). Falo bífido e longo, envolvido por 

uma membrana, esta com espinhos e gancho apical (Figs. 10K, L, M, P). Apódema 

ejaculatório em forma de leque (Fig. 10N).  

Comentários. Esta espécie foi descrita a partir de um espécime coletado no estado de 

Roraima. Com a análise do holótipo de C. semispiralis foi verificado que o falo foi danificado 

durante a dissecação (Fig. 10P), sendo descrito como “edeago com ramificações longas, sendo 

o ramo mediano maior, mais membranoso e com semi-espiral subapical de espinhos”. 

Espécimes do estado do Maranhão, coletados em áreas de Cerrado, são muito similares ao 

holótipo desta espécie. Com a análise da terminália destes espécimes foi possível verificar que 

o falo desta espécie é bífido e longo (Figs. 10K, L), com os ductos envolvidos por uma bainha 

modificada, esta com espinhos e gancho no ápice (Fig. 10M), característica omitida na 

descrição original, assim como em C. miriamae, da qual difere quanto à coloração do escuto, 

escutelo e abdômen, além do formato dos surstilos. Tanto C. miriamae quanto C. semispiralis 

pertencem a um grupo com falo alongado e envolto em membrana que possui pequenos 

espinhos na porção mediana e termina numa cápsula complexa e mais esclerosada, conforme 

figuras 10L, M. 

Registros geográficos. Brasil: Roraima, Maranhão (registro novo) (Fig. 13B). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Roraima, Serra Pacaraima, BV-8, 

27.viii.1987” “Armadilha de Malaise” “J.A. Rafael, Elias Binda, A.L. Henriques” “Holótipo 

♂ Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa” (INPA); Maranhão, Mirador, Parque 

Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, Armadilha Luminosa, 22.ii–01.iii.2009, M.B. 

Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda (1♂, CZMA); idem, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W, 

Armadilha Suspensa, 15–31.v.2014, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos 

(1♂, INPA); idem, Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho 
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Corrente, 288m, 07°04'24.2"S, 47°05'25.2"W, Armadilha de Malaise, 20–31.viii.2013, J.A. 

Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA). 

Cephalosphaera (Cephalosphaera) sp. nov. 1 

(Figs. 11A–L, 13C) 

Diagnose. Antena marrom-escura a preta. Cerdas escutelares inconspícuas. Pernas 

predominantemente pretas. Tíbia posterior com três cerdas pretas, quase eretas. Surstilos 

simétricos, com ápices bifurcados. Guia fálico bifurcado no ápice. Falo trífido, espiralado. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 11A). Comprimento do corpo: 3,8 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,5; 0,2. Triângulo frontal preto, fosco, com 

pruinosidade marrom na metade superior e calo preto brilhante medianamente. Face preta, 

com pruinosidade cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsal e lateralmente, 

pruinosidade cinza ventralmente. Antena (Fig. 11B) com escapo e pedicelo pretos, este último 

com duas cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro a preto, com 

ápice agudo. CPP/LPP = 2. Labela preta. 

Tórax. Propleura com fileira de seis cerdas longas. Lobo pós-pronotal preto, com 

pruinosidade marrom. Escuto preto, com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade 

cinza-amarronzada e com cerdas marrons, diminutas. Escutelo preto, com pruinosidade 

marrom e cerdas marginais inconspícuas. Mesopleura marrom-escura a preta, quase 

inteiramente com pruinosidade marrom, exceto pelo anepisterno com pruinosidade cinza e, 

em vista posterior, catatergito e anatergito com pruinosidade cinza. Mediotergito preto com 

pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 11C). Comprimento: 4,2 mm. CA/LMA = 3. CTS/CQS = 4,2. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, metade basal 

da c, dois terços basais da sc, terço basal da r1, quase toda br, metade basal da cup e início do 

lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada logo depois do 

terço basal da seção superior da célula dm. Veia M2 curta, dm–cu/M2 = 3. Seção entre a célula 

dm e a veia M2 menor que a veia dm-cu. Veia dm-cu reta. Halter com base marrom, haste e 

capítulo perdidos. 

Pernas (Fig. 11A). Coxas pretas, com pruinosidade marrom. Trocanteres marrom-

escuros a pretos. Fêmures pretos. Tíbias marrom-escuras a pretas, exceto bases e ápices, 
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amarelos. Tarsos amarelo-escuros a marrons. Ctenídios ventrais curtos presentes em todos os 

fêmures. Tíbia posterior com três cerdas pretas maiores, quase eretas, anteromedianamente. 

Abdômen (Fig. 11D). Preto, com pruinosidade cinza-amarronzada 

posterolateralmente nos tergitos 1–3 e em bandas contínuas na margem posterior dos tergitos 

4 e 5. Tergito 1 com quatro cerdas pretas lateralmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na 

figura 11E. Sintergoesternito 8 pouco mais curto que o tergito 5 e com área membranosa 

apical, não alcançando o epândrio (Figs. 11D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos marrons (Fig. 11F). Surstilos simétricos (Fig. 11F), 

bifurcados no ápice (Fig. 11G); em vista lateral como nas figuras 11H, I. Guia fálico 

bifurcado no ápice (Figs. 11J, K). Falo trífido, com espiral de uma volta (Figs. 11J, K). 

Apódema ejaculatório como na figura 11L. 

Fêmea. Desconhecida. 

Condição do holótipo. Pós-pedicelo esquerdo perdido. Asa esquerda montada em 

microlâmina. Terminália acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 13C). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Maranhão, Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W” “Armadilha Suspensa, 15–

30.ix.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos” (CZMA). 

Discussão. Cephalosphaera sp. nov. 1 é similar a C. incomitata (Hardy) descrita da 

Argentina, por possuir triângulo frontal com calo preto brilhante, fêmures marrons a pretos e 

sintergoesternito 8 não dividido pela área membranosa. Difere pelos surstilos com ápices 

bifurcados, guia fálico com ápice bifurcado e falo com ductos mais longos e espiralados. 

Cephalosphaera incomitata possui surstilos com uma pequena depressão subapical na face 

externa, guia fálico simples e falo com ductos curtos. 

Comentários. Cephalosphaera sp. nov. 1 é descrita a partir de um espécime coletado 

no bioma Cerrado, no Parque Estadual do Mirador, estado do Maranhão. 

Cephalosphaera (Cephalosphaera) sp. nov. 2 

(Figs. 12A–P, 13D) 

Diagnose. Antena com escapo e pedicelo marrons, pós-pedicelo amarelo com ápice agudo. 

Escutelo com sete cerdas longas. Pernas predominantemente amarelas. Tíbia posterior com 
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apenas uma cerda ereta anteromedianamente. Surstilos simétricos. Guia fálico com lobos 

laterais. Falo trífido, ducto central com três protuberâncias subapicais.  

Descrição. Holótipo macho (Fig. 12A). Comprimento do corpo: 4,7 mm. Cabeça 

holótica por 16 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,5; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena (Fig. 12B) com escapo e pedicelo marrons, este último com quatro 

cerdas dorsais e três cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo. CPP/LPP = 2,2. 

Labela amarela. 

Tórax. Propleura com fileira de oito cerdas longas. Lobo pós-pronotal amarelo, com 

pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom, exceto pela 

pruinosidade cinza anterolateralmente. Notopleura com pruinosidade cinza e cerdas amarelas 

diminutas. Escutelo marrom, com pruinosidade marrom e sete cerdas marginais longas. 

Mesopleura predominantemente marrom-escura, exceto metade posterior do anepisterno, 

anepímero, catepisterno e meron, amarelos; todos com pruinosidade cinza. Mediotergito 

marrom, com pruinosidade cinza na metade anterior. 

Asa (Fig. 12C). Comprimento: 5,9 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 2,2. Membrana 

com enfuscação marrom, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células 

basais, bc, metade basal da c, quase um terço basal da r1, dois terços basais da br, parte 

anterior da bm, base e parte anterior da cup; e início do lobo anal com microtríquias muito 

reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada logo depois do terço basal da seção superior da 

célula dm. Veia M2 curta, dm–cu/M2 = 2,9. Seção entre a célula dm e a veia M2 maior que a 

veia dm-cu. Veia dm-cu reta. Halter amarelo, exceto pela base da haste e capítulo, marrom-

claros. 

Pernas (Fig. 12A). Coxas marrom-escuras. Trocanteres amarelos. Fêmures amarelos, 

com metade apical escurecida. Tíbias amarelas. Tarsos amarelos, exceto quintos târsomeros 

marrom-escuros. Fêmur médio com fileira de cerdas amarelas delgadas posteriormente. 

Ctenídios ventrais presentes em todos os fêmures, maiores no fêmur posterior. Tíbia média 

com tufo de cerdas marrons mais longas apicalmente. Tíbia posterior levemente inflada 

medianamente, com uma cerda ereta anteromedianamente. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 12D). Marrom, brilhante, com pruinosidade marrom. Tergito 1 com 

pruinosidade marrom anteriormente e pruinosidade cinza posteriormente. Tergito 5 com 

manchas de pruinosidade cinza posterolateralmente. Tergito 1 com oito cerdas pretas robustas 
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lateralmente. Tergito e esternito 6 como na figura 12E. Sintergoesternito 8 marrom, pouco 

mais curto que o tergito 5, com área membranosa apical moderadamente larga (Figs. 12F, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos marrons. Surstilos simétricos, com ápices afilados 

(Fig. 12G); em vista lateral como nas figuras 12H, I. Guia fálico (Figs. 12J, K) com um lobo 

de cada lado. Falo trífido, ductos curtos, o central com três protuberâncias subapicais (Figs. 

12J, L), em vista ventral dando uma falsa impressão de serem cincos ductos (Fig. 12M). 

Apódema ejaculatório em forma de funil (Fig. 12N). 

Fêmea. Similar ao macho, diferindo nos seguintes aspectos: Comprimento do corpo: 

5,0 mm. Cabeça dicóptica. Pedicelo com três cerdas dorsais e duas cerdas ventrais. Pós-

pedicelo amarelo, com ápice pontiagudo. Facetas frontais maiores que as adjacentes. Asa. 

Comprimento: 5,7 mm. CA/LMA = 3,2. CTS/CQS = 1,6. Abdômen. Tergito 6 com 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Ovipositor (Figs. 12O, P). CO: 1,0 mm; CAG: 0,6 

mm; B: 0,5 mm. Base marrom-escura a preta, com pruinosidade cinza esparsa; 

subtrapezoidal. Aguilhão amarelo, com parte distal levemente curvada para fora. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registros geográficos. Brasil: Paraíba, Bahia (Fig. 13D). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Bahia, Igrapiúna, Res.[erva] Ecológica 

Michelin, 13°50'S, 39°10'W” “Armadilha Malaise, iv.2013, E. Menezes” (INPA). Parátipos: 

PB [Paraíba], Santa Terezinha, 6°43'52"S, 36°45'2"W, 23.ix.2011, Armadilha Malaise, 

E.L.F. Brito (1♀, INPA); Bahia, Igrapiúna, Res.[erva] Ecológica Michelin, 13°50'S, 

39°10'W, Armadilha Malaise, 18.v.2013, E. Menezes (3♀, INPA); idem, Mun.[icípio] de 

UNA, Faz.[enda] Dendehévea, set.[vii].1990, F.P. Benton, verso da etiqueta: bordering 

secondary regrowth CABRUCA, in afternoon Sunshine 4–5pm, edge of forest (1♀, INPA). 

Discussão. Cephalosphaera sp. nov. 2 é similar a C. guanacastensis Rafael & 

Menezes descrita da Costa Rica, pelo abdômen com pruinosidade cinza posteriormente no 

tergito 1 e posterolateralmente no tergito 5, e ducto central do falo com protuberâncias 

subapicais. Difere por possuir sete cerdas robustas na margem do escutelo, asa com 

enfuscação marrom, tíbia posterior com uma cerda anterior ereta e ducto central do falo com 

três protuberâncias subapicais. Cephalosphaera guanacastensis possui apenas duas cerdas 

robustas na margem do escutelo, asa hialina, tíbia posterior sem cerdas eretas e ducto central 

do falo com duas protuberâncias subapicais. 
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Comentários. Cephalosphaera sp. nov. 2 é descrita a partir de espécimes coletados 

em áreas de Mata Atlântica no estado da Bahia, além de um espécime coletado no bioma 

Caatinga no estado da Paraíba.  
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Figura 9A–O. Cephalosphaera miriamae Rafael. A–K, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral 

(cabeça removida); B. Antena; C. Asa; D. Abdômen (terminália removida), vista dorsal; E. Tergito 6 e 

esternitos 6 e 7 (danificados); F. Terminália (sintergoesternito 8 removido), vista ventral; G. Surstilos, 

vista ventral inclinada; H. Surstilo interno, vista lateral; I. Surstilo externo, vista lateral; J. Guia fálico 

e falo com ápice quebrado, vista lateral; K. Apódema ejaculatório; L–N, Parátipo macho: L. Tergito 

6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; M. Ápice do guia fálico e falo, vista lateral; N. Detalhe do ápice do 

falo; O, Parátipo fêmea: O. Ovipositor, vista lateral. 
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Figura 10A–P. Cephalosphaera semispiralis Rafael & Rosa. A–N, Espécime macho do 

Maranhão: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e 

esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. 

Surstilos, vista ventral inclinada; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. 

Ápice do guia fálico e falo, vista lateral; L. Guia fálico e falo estendido, vista lateral; M. Detalhe do 

ápice do falo; N. Apódema ejaculatório; O–P, Holótipo macho: O. Surstilos, vista ventral inclinada; 

P. Falo (danificado), vista lateral. 
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Figura 11A–L. Cephalosphaera sp. nov. 1; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. 

Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Terminália, vista 

ventral; G. Surstilos, vista frontal; H. Surstilo interno, vista lateral; I. Surstilo externo, vista lateral; J. 

Guia fálico e falo, vista lateral direita; K. Ápice do guia fálico e do falo, vista dorsal; L. Apódema 

ejaculatório. 
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Figura 12A–P. Cephalosphaera sp. nov. 2; A–N, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. 

Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Sintergoesternito 

8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilo interno, vista lateral; I. Surstilo externo, 

vista lateral; J. Guia fálico e falo, vista lateral; K. Guia fálico, vista ventral; L. Falo, vista 

anterolateral; M. Falo, vista ventral; N. Apódema ejaculatório; O–P, Parátipo fêmea: O. Ovipositor, 

vista lateral; P. Ovipositor, vista ventral. 
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Figura 13A–D. Mapas com registros geográficos das espécies de Cephalosphaera. A. C. miriamae; B. 

C. semispiralis; C. C. sp. nov. 1; D. C. sp. nov. 2 (círculos: registros prévios; triângulos: registros 

novos). 

Eudorylini 

Amazunculus Rafael 

Dorylas (Eudorylas); Hardy, 1950b: 442, Figs. 6a–d (part.). 

Eudorylas; Aczél, 1952: 242 (part.). 

Pipunculus (Eudorylas); Hardy, 1966: 3 (part.). 

Amazunculus Rafael, 1986: 16, Figs. 1–6. Espécie tipo: Dorilas (Eudorylas) platypodus 

Hardy, 1950b (designação original); De Meyer, 1996: 44 (catálogo); Skevington e Yeates, 

2001: 429, Figs. 3I, 4A, 5H, 5J, 6H, 7E (filogenia); Galinkin e Rafael, 2008: 517, Figs. 1–15 

(revisão). 

B A 

C D 
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Amazunculus Rafael é exclusivo da região Neotropical, inclui seis espécies, com a 

maioria dos seus registros no bioma amazônico. Uma chave para todas as espécies foi 

proposta por Galinkin e Rafael (2008). Este gênero é considerado monofilético, grupo-irmão 

de Elmohardyia (Rafael e De Meyer, 1992).  

Espécimes de Amazunculus são facilmente reconhecíveis pela combinação dos 

seguintes caracteres: antena com ápice do pós-pedicelo arredondado; propleura sem cerdas; 

cerdas dorsocentrais e escutelares diminutas; pterostigma presente; terço basal da asa com 

enfuscação marrom (exceto em A. claripennis Rafael & Rosa); veia dm-cu curva, veia M2 

ausente; tarsômeros posteriores expandidos e achatados; abdômen largo e ovalado, com 

cerdas inconspícuas; tergito 1 estreito, sem fileira de cerdas lateralmente; espécimes machos 

com tergito 6 e esternito 7 visíveis dorsalmente; falo simples (não dividido) e bomba 

espermática hemisférica.  

Amazunculus tem sua distribuição ampliada para a região Nordeste do Brasil, com 

espécimes coletados no estado do Maranhão, em áreas de Amazônia e Cerrado. 

Amazunculus spp. 

Os seguintes espécimes fêmeas não foram identificados em nível específico. 

Material examinado. BRASIL, Maranhão, Bom Jardim, REBIO-Res.[erva] 

Biol.[ógica] Gurupi, Armadilha Malaise, 17–27.i.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J.T. Câmara 

& A.A.T. Sousa, cols. (1♀, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da 

Geraldina, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha Malaise, 10–16.v.2013, F. Limeira-de-

Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos, cols. (1♀, CZMA). 

Basileunculus Rafael 

Eudorylas; Aczél, 1952: 242 (part.). 

Pipunculus (Eudorylas); Hardy, 1966: 3 (part.). 

Basileunculus Rafael, 1987a: 627. Espécie-tipo: Pipunculus rex Curran, 1934 (designação 

original). 

Basileunculus Rafael é exclusivo da região Neotropical e inclui três espécies: 

Basileunculus rex (Curran), B. interruptus (Malloch) e B. aliceae Rafael (Rafael, 1987a). O 

gênero é considerado monofilético, grupo-irmão de Allomethus+Claraeola (Skevington e 

Yeates, 2001).  
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Espécimes de Basileunculus são facilmente reconhecíveis pela combinação dos 

seguintes caracteres: pedicelo com várias cerdas dorsais e ventrais, pós-pedicelo com ápice 

arredondado; propleura sem cerdas; cerdas dorsocentrais pequenas; fêmures anterior e médio 

com ctenídios ventrais, tíbia posterior com cerdas fortes anteromedianamente; asa enfuscada, 

pterostigma presente, veia M2 ausente; abdômen marrom a preto fosco, com bandas de 

pruinosidade cinza posteriormente, interrompidas medianamente. Espécimes machos com 

tergito 6 não visível dorsalmente; sintergoesternito 8 mais curto que o tergito 5, com ou sem 

área membranosa; surstilos simétricos e subsimétricos; falo simples (não dividido), 

esclerosado; apódema ejaculador peculiar. Ovipositor com aguilhão curvado para o abdômen.  

Basileunculus é registrado pela primeira vez para o Nordeste do Brasil. 

Basileunculus rex (Curran) 

(Figs. 14A–O, 15) 

Pipunculus rex Curran, 1934: 416, Fig. 25; Arnaud e Owen, 1981: 80. 

Dorilas (Eudorylas) rex; Hardy, 1948: 128, Figs. 5a–e (identificação errônea), 1965b: 48, Fig. 

17c (identificação errônea). 

Eudorylas rex; Aczél, 1952: 245 (catálogo). 

Dorilas (Eudorylas) scotinus; Hardy, 1954: 42, Figs. 20a–b (part.). 

Pipunculus (Eudorylas) rex; Hardy, 1966: 5 (catálogo). 

Basileunculus rex; Rafael, 1987a: 629, Figs. 5–10; De Meyer, 1996: 44 (catálogo); Rodriguez 

e Rafael, 2012: 15 (catálogo). 

Diagnose. Antena marrom (Fig. 14B). Triângulo frontal com pruinosidade marrom em 

vista dorsal. Mesopleura com pruinosidade marrom (Fig. 14A). Pernas marrons (Fig. 14A). 

Asa com terceira seção costal duas vezes mais comprida que a quarta (Fig. 14C). Abdômen 

preto fosco, com bandas interrompidas de pruinosidade cinza na margem posterior dos 

tergitos (Fig. 14D). Macho. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 como na figura 14E. 

Sintergoesternito 8 cerca de 1/3 do comprimento do tergito 5 (Fig. 14D), com área 

membranosa grande (Figs. 14F, G). Surstilos subsimétricos (Figs. 14G, H), com ápices 

subarredondados em vista lateral (Figs. 14I, J). Gonópodes subsimétricos (Fig. 14K). Guia 

fálico com ápice em forma de gancho (Fig. 14L). Falo intumescido apicalmente (Fig. 14L). 

Apódema ejaculatório com bulbo arredondado (Fig. 14M). Fêmea. Ovipositor com base 

subquadrangular em vista ventral (Fig. 14O) e aguilhão levemente curvado para o abdômen 

(Fig. 14N). 
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Comentários. Esta espécie tem larga distribuição no Brasil e é registrada também para 

a Guiana. É o primeiro registro para a região Nordeste e para o bioma Caatinga. Os espécimes 

do Maranhão diferem por possuírem abdômen com bandas mais largas de pruinosidade cinza 

na margem posterior dos tergitos e falo com duas projeções laterais que não são visualizadas 

nas figuras incluídas no trabalho de revisão do gênero feito por Rafael (1987a). Essas 

diferenças estão sendo tratadas aqui como variação, até que o tipo desta espécie possa ser 

analisado. 

Registros geográficos. Guiana; Brasil: Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão (registro 

novo), Bahia (registro novo), Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro (Fig. 15). 

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque Nacional] 

Chapada das Mesas, Riacho Cancela, 225 m, 07°06'44.2"S, 47°17'56.8"W, Armadilha de 

Malaise, 01–15.vii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, 

CZMA); idem, 15–31.vii.2013 (1♀, CZMA); idem, 01–10.viii.2013 (1♀, CZMA); idem, 20–

31.viii.2013 (1♀, INPA); idem, Riacho Corrente, 288 m, 07°04'24.2"S, 47°05'25.2"W, 

Armadilha de Malaise, 20–31.x.2013 (1♀, CZMA); idem, 01–10.xi.2013 (1♀, CZMA); idem, 

298 m, 07°04'29.2"S, 47°05'42.2"W, Armadilha de Malaise, 01–10.ii.2014, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & S. Pereira, cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 

240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (2♀, INPA); idem, 10–20.x.2013 (1♀, CZMA); 

idem, 20–31.xii.2013 (1♀, CZMA); idem, 20–30.iv.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, 

T.L. Rocha & G.A. Reis, cols. (1♂, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, 

Base da Geraldina, Armadilha Malaise, 06.ix.2006, F. Limeira-de-Oliveira, col. (1♀, CZMA); 

idem, 06°37'25"S, 45°52'08"W, 11–16.i.2013, J.T. Câmara, L.L.M. Santos, L.S.Santos, cols. 

(1♂, CZMA); idem, 411 m, 06°37'06"S, 45°51'51"W, 02–12.viii.2013, F. Limeira-de-

Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (2♀, CZMA); idem, 402 m, 06°35'58"S, 45°50'49"W, 

15–30.ix.2013 (1♀, INPA); idem, Riachão, Fazenda Altos, Armadilha Malaise, 16–

22.viii.2009, F. Limeira-de-Oliveira & M.B. Aguiar-Neto (1♂, CZMA); Bahia, Mun[icípio] 

de Una, F.P. Benton, verso da etiqueta: 8. set[vii] 1990, Faz[enda] Dendnévea, in Sunshine 4–

5 pm, edge of forest, bordering secondary growth CABRUCA (1♂, INPA). 
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Figura 14A–O. Basileunculus rex (Curran). A–M, Espécime macho do Maranhão: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; 

F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. 

Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; 

L. Guia fálico e falo, vista lateral; M. Apódema ejaculatório; N–O, Espécime fêmea do Maranhão: 

N. Ovipositor, vista lateral; O. Ovipositor, vista ventral. 
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Figura 15. Mapa com registros geográficos de Basileunculus rex (círculos: registros prévios; 

triângulos: registros novos). 

Clistoabdominalis Skevington 

Dorilas (Eudorylas); Hardy, 1954: 1 (part.). 

Pipunculus (Eudorylas); Hardy, 1965a: 187 (part.); 1965b: 1 (part.). 

Eudorylas; Rafael, 1995: 793 (part.). 

Clistoabdominalis Skevington, 2001 in Skevington e Yeates, 2001: 435, Figs. 1E, F, 3D, 4F, 

5B, 5G, 5I, 6D, 7D, 8I, 8J, 8K. Espécie-tipo: Pipunculus helluo Perkins, 1905 (designação 

original); Skevington, 2001: 695, Figs. 1–38 (revisão). 

Clistoabdominalis Skevington é cosmopolita, com 45 espécies para o mundo, mas 

provavelmente muitas espécies de Eudorylas serão transferidas para o gênero quando revisões 

regionais forem feitas (Skevington, 2005d). Clistoabdominalis spinitibialis (Hardy) é a única 

espécie do gênero registrada para o Brasil. 

Clistoabdominalis é considerado grupo-irmão de Eudorylas Aczél (Skevington e 

Yeates, 2001). Seus espécimes são reconhecíveis pela combinação dos seguintes caracteres: 

pedicelo com cerdas curtas; pterostigma presente; tergito 1 com cerdas reduzidas ou ausentes; 

macho com tergito 5 assimétrico; tergito 6 não visível dorsalmente e geralmente com 

protuberâncias laterais; área membranosa geralmente ausente; sintergoesternito inflado; falo 

trífido, com ductos distintamente separados somente no terço distal e apódema ejaculatório 

muito longo, em forma de funil ou com três lados. 
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Clistoabdominalis spinitibialis (Hardy) 

(Figs. 16A–M, 17) 

Dorilas (Eudorylas) spinitibialis Hardy, 1954: 44, Figs. 21a–c. 

Dorilas (Eudorylas) ventosus Hardy, 1954: 47, Figs. 23a–b; Hardy, 1965a: 224 (sinonímia). 

Pipunculus (Eudorylas) spinitibialis; Hardy, 1965a: 224, Figs. 9b–d; 1965b: 52, Fig. 19d; 

1966: 6. 

Pipunculus (Eudorylas) ventosus; Hardy, 1965b: 57, Fig. 21d. 

Eudorylas spinitibialis; Rafael, 1995: 827, Figs. 158–161, 219; De Meyer, 1996: 69 

(catálogo). 

Clistoabdominalis spinitibialis; Skevington e Yeates, 2001: 435; Rodriguez e Rafael, 2012: 

17 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo-escuro a marrom, com ápice agudo (Fig. 16B). 

Pernas predominantemente pretas (Fig. 16A). Ctenídios ventrais curtos nos fêmures anterior e 

posterior. Tíbias anterior e média com cerdas apicais longas. Asa com terceira seção costal 

cerca de metade do comprimento da quarta (Fig. 16C). Abdômen preto, brilhante, com 

pruinosidade cinza no tergito 1 e em manchas laterais inconspícuas nos demais tergitos (Fig. 

16D). Tergito 1 sem cerdas longas lateralmente. Tergito e esternito 6 como na figura 16E. 

Sintergoesternito 8 mais comprido que o tergito 5, com área membranosa pequena (Figs. 16D, 

F, G). Surstilos subsimétricos, o interno pouco mais comprido que o externo (Figs. 16G, H), 

com ápices subarredondados em vista lateral (Figs. 16I, J). Hipândrio como na figura 14K. 

Guia fálico e falo como na figura 16. Apódema ejaculatório mais comprido que o hipândrio, 

em forma de funil (Fig. 16M). 

Comentários. Esta espécie tem larga distribuição no Brasil e é registrada também para 

a Bolívia e Argentina. Os espécimes analisados diferem quanto à coloração do pós-pedicelo, 

de amarelo-escuro a inteiramente marrom; e das tíbias, de amarelas com parte distal marrom a 

quase inteiramente pretas. 

Registros geográficos. Brasil: Amazonas, Mato Grosso, Maranhão (registro novo), 

Piauí (registro novo), Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina; Bolívia; 

Argentina (Fig. 17). 

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, 

Base dos Cágados, 06°46'29"S, 45°06'28"W, Armadilha de Malaise, 26.xi-03.xii.2011, F. 

Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. (2♂, CZMA); idem, Base da Geraldina 
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[06°37'25"S, 45°52'08"W], Armadilha Malaise, 13.ii.2007, J.C. Silva & F. Limeira-de-

Oliveira (1♂, CZMA); idem, 08–14.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. 

Santos (3♂, INPA); idem, 10–16.v.2013 (1♂, CZMA); idem, Base do Mosquito, Armadilha 

de Malaise, 04–08.ii.2011, F. Limeira-de-Oliveira (2♂, CZMA); idem, Posto Avançado do 

Mel, 06°43'50"S, 44°58'59"W, Armadilha de Malaise, 02–08.iv.2011, F. Limeira-de-Oliveira 

& D.W.A. Marques, cols. (1♂, CZMA); idem, Arm.[adilha] Luminosa móvel, 02–08.iv.2011, 

F. Limeira-de-Oliveira, G.A. Reis & M.S. Oliveira, cols. (1♂, CZMA); idem, Armadilha 

Luminosa, 02–08.iv.2011 (2♂, INPA); idem, 06°43'48"S, 45°00'22"W, Armadilha Malaise, 

18–25.iii.2012, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. (2♂, CZMA); idem, 

Povoado Pindaíba (Mel), 06°39'44"S, 44°01'37"W, 01–05.vi.2011, F. Limeira-de-Oliveira, 

M.M. Abreu & J.S. Pinto-Júnior (1♂, CZMA); PI[auí], Piracuruca, P.[arque] N.[acional] de 

Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05'57"S, 41°42'34"W, Armadilha Malaise, 16–31.i.2013, 

F. Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto-Júnior, cols. (1♂, CZMA); idem, 13–28.ii.2013 (1♂, 

CZMA); idem, 01–10.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (2♂, CZMA); idem, 

Armadilha Suspensa, 01–10.iii.2013 (1♂, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 12–27.iii.2013 

(1♂, CZMA); idem, 13–26.iv.2013 (3♂, CZMA); idem, 09–20.v.2013 (1♂, CZMA); idem, 

01–14.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, 

15–30.vi.2013 (2♂, CZMA); MT [Mato Grosso], Ch.[apada] Guimarães, 23–30.xi.1983, J.E. 

Bindá, Eudorylas spinitibialis (Hardy), Det.: J.A. Rafael - 1984 (2♂, INPA); [BRASIL], 

Est.[ado] do Rio [Rio de Janeiro], Itatiaia, Campo Belo, Barreto col., Comparado com tipo 

Eudorylas spinitibialis (Hardy), Det.: J.A. Rafael - 1984 (2♂, INPA); PR [Paraná], Terra 

Boa, 23.xii.1983, J.A. Rafael, Pipunculidae ♂ Eud. spinitibialis (Hardy), Det: J. A. Rafael - 

1985 (1♂, INPA). 
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Figura 16A–M. Clistoabdominalis spinitibialis (Hardy). Espécime macho do Piauí: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo 

interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; L. Guia 

fálico e falo, vista lateral esquerda; M. Apódema ejaculatório. 
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Figura 17. Mapa com registros geográficos de Clistoabdominalis spinitibialis (círculos: registros 

prévios; triângulos: registros novos). 

Elmohardyia Rafael 

Pipunculus; Cresson, 1911: 282, 323 (grupo I, part.). 

Dorilas; Hardy, 1943: 54 (part.); Aczél, 1952: 240 (part.). 

Eudorylas; Aczél, 1952: 242 (part.). 

Pipunculus (Eudorylas); Hardy, 1965a: 206 (part.); 1965b: 25 (part.); 1965c: 552 

(part.); 1966: 2 (part.). 

Elmohardyia Rafael, 1987b: 37, Figs. 9–13. Espécie-tipo: Pipunculus doelloi Shannon, 1927 

(designação original); 1988b: 224, Figs. 1–168 (revisão). 

Elmohardyia Rafael está distribuído nas regiões Neártica e Neotropical, inclui 52 

espécies válidas (Skevington, 2005e), 36 delas são registradas para o Brasil (Rodriguez e 

Rafael, 2012). O gênero é considerado monofilético, grupo-irmão de Amazunculus Rafael 

(Rafael e De Meyer, 1992).  

Espécimes de Elmohardyia são facilmente identificados pela combinação dos 

seguintes caracteres: cerdas ocelares ausentes; pós-pedicelo com ápice obtuso, notadamente 

nos machos; cerdas propleurais ausentes; cerdas dorsocentrais diminutas; veia M2 ausente; 

pterostigma presente; ctenídios ventrais presentes apenas no fêmur médio; abdômen com 

cerdas inconspícuas, geralmente com manchas de pruína cinza posterolateralmente, maiores 
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nos tergitos posteriores; esternito 1 ausente; machos com tergito 6 e esternito 7 visíveis 

dorsalmente; esternito 6 intumescido, geralmente com protuberâncias subapicais esclerosadas; 

sintergoesternito 8 geralmente com área membranosa; epândrio intumescido, parcialmente 

visível dorsalmente no lado direito; guia fálico geralmente com estruturas complexas; falo 

simples (não dividido), membranoso, com espícula subapical; fêmeas com ovipositor curto e 

geralmente reto. 

Este é o primeiro registro do gênero para o Nordeste do Brasil por meio de E. lindneri 

(Collin), E. trinidadensis (Hardy) e de nove espécies novas: E. sp. nov. 1, E. sp. nov. 2, E. sp. 

nov. 3, E. sp. nov. 4, E. sp. nov. 5, E. sp. nov. 6, E. sp. nov. 7, E. sp. nov. 8 e E. sp. nov. 9. 

Chave de identificação para as espécies de Elmohardyia registradas para o Nordeste do Brasil 

1. Surstilo interno de 1,2 a 1,5 vezes mais comprido que o surstilo externo (Figs. 18I, 19I, 

24I, 26I)................................................................................................................................2 

- Surstilo interno de 2 a 3 vezes mais comprido que o surstilo externo (Figs. 20I, 21I, 22I, 

23I, 25I, 27I, 28J).................................................................................................................5 

2. Pruinosidade cinza presente no tergito 1 e posterolateralmente no tergito 5 (Fig. 19D); 

esternito 6 sem protuberâncias subapicais (Fig. 19F); sintergoesternito 8 com área 

membranosa transversal (Fig. 19G)................................................E. trinidadensis (Hardy) 

- Pruinosidade cinza presente no tergito 1, quase todo o tergito 2 e posterolateralmente nos 

tergitos 3–5 (Figs. 18D, 24D, 26F); esternito 6 com duas protuberâncias subapicais (Figs. 

18F, 24F, 26D); sintergoesternito 8 com área membranosa longitudinal (Figs. 18G, 24G, 

26G).....................................................................................................................................3 

3. Gonópode interno não desenvolvido (Figs. 18M, 24M)......................................................4 

- Gonópode interno desenvolvido, pouco mais curto que o gonópode externo (Fig. 

26M)..................................................................................................................E. sp. nov. 7 

4. Sintergoesternito 8 com o mesmo comprimento do tergito 5 (Fig. 24D). Surstilo interno 

muito curvado para dentro e com lobo basal de ápice agudo; surstilo externo com base 

mais larga do que o ápice (Fig. 24I)......................................................................E. sp. n. 5 
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- Sintergoesternito 8 mais comprido que o tergito 5 (Fig. 18D). Surstilo interno quase reto, 

com lobo basal de ápice subarredondado; surstilo externo com lados um tanto paralelos 

(Fig. 18I)................................................................................................ E. lindneri (Collin) 

5. Gonópode externo alongado, quase alcançando ou alcançando o nível do ápice do guia 

fálico (Figs. 25M, 25N, 27M); falo com espícula subapical muito longa (Figs. 25N, 

27O).....................................................................................................................................6 

- Gonópode externo não desenvolvido ou curto (Figs. 20M, 21M, 22M, 23M, 28M); falo 

com espícula subapical curta (Figs. 20N, 21N, 22N, 23P, 28R).........................................7 

6. Surstilo interno cerca de 3 vezes mais comprido que o surstilo externo, com ápice 

expandido (Figs. 25I, L); gonópode interno pouco desenvolvido (Fig. 25M); guia fálico 

sem apêndices (Figs. 25N, O); falo com espícula subapical simples no ápice (Fig. 

25N).................................................................................................................. E. sp. nov. 6 

- Surstilo interno cerca de 2,2 vezes mais comprido que o surstilo externo, com ápice 

subquadrangular (Fig. 27I); gonópode interno curto, mas distinto (Fig. 27M); guia fálico 

com dois apêndices, sendo um bífido (Fig. 27N); falo com espícula subapical bífida no 

ápice (Fig. 27O).....................................................................................................E. sp. n. 8 

7. Esternito 6 com uma protuberância subapical triangular (Fig. 20F); surstilo interno muito 

curvado para dentro (Fig. 20I); gonópode interno mais comprido que o externo (Fig. 

20M)..................................................................................................................E. sp. nov. 1 

- Esternito 6 com mais de uma protuberância subapical ou com ápice modificado (Figs. 

21F, 22F, 23F, 28F); surstilo interno quase reto ou com ápice voltado para fora (Figs. 21I, 

22I, 23I, 28J); gonópode interno mais curto que o externo (Figs. 21M, 22M, 

28N).....................................................................................................................................8 

8. Esternito 6 com ápice em forma de pinça (Fig. 21F); surstilo interno quase reto, com lobo 

basal densamente cerdoso (Fig. 21I).................................................................E. sp. nov. 2 

- Esternito 6 não como acima, surstilo interno com ápice voltado para fora e com lobo 

basal com poucas cerdas......................................................................................................9 
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9. Esternito 6 com protuberâncias espiniformes pequenas (Figs. 28F, G); guia fálico sem 

sulco dorsal; falo com espícula subapical muito curta, inconspícua (Fig. 

28R)...................................................................................................................E. sp. nov. 9 

- Esternito 6 sem protuberâncias espiniformes; guia fálico com sulco dorsal distinto (Figs. 

22O, 23O); falo com espícula subapical longa (Figs. 22N, 23P).......................................10 

10. Asa com enfuscação marrom uniforme (Fig. 22C); sintergoesternito 8 mais comprido que 

o tergito 5 (Fig. 22D) e com área membranosa grande (Fig. 22G); surstilo interno com 

sinus mediano, mais distinto em vista lateral (Fig. 22J); gonópode interno pouco 

desenvolvido (Fig. 22M)...................................................................................E. sp. nov. 3 

- Asa com enfuscação marrom mais distinta na base (Fig. 23C); sintergoesternito 8 mais 

curto que o tergito 5 (Fig. 23D); sintergoesternito 8 com área membranosa pequena (Fig. 

23G); surstilo interno sem sinus mediano (Fig. 23J); gonópode interno curto, mas distinto 

(Fig. 23M)......................................................................................................... E. sp. nov. 4 

Elmohardyia lindneri (Collin) 

(Figs. 18A–Q, 29F) 

Pipunculus lindneri Collin, 1931: 174, Figs 3–4, 5a. Lectótipo designado por Rafael, 1987b: 

38. 

Eudorylas lindneri; Aczél, 1948: 25 (distribuição); 1952: 244 (catálogo). 

Pipunculus discanthus Hardy, 1965b: 33, Fig. 10d; 1965a: 212, Figs. 6a, b (registro); Rafael, 

1987b: 38 (sinonímia). 

Elmohardyia lindneri; Rafael, 1987b: 38; 1988b: 242, Figs. 10, 45, 85–86 (redescrição); De 

Meyer, 1996: 46 (catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 19 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo (Fig. 18B). Pernas predominantemente amarelas (Fig. 

18A). Asa hialina (Fig. 18C). Abdômen com pruinosidade cinza no tergito 1, base do tergito 2 

e posterolateralmente nos tergitos 2–5 (Fig. 18D). Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 

18E. Esternito 6 com duas protuberâncias subapicais simétricas (Fig. 18F). Sintergoesternito 8 

mais comprido que o tergito 5, com área membranosa alongada verticalmente (Figs. 18D, G). 

Surstilos assimétricos (Figs. 18H, I). Surstilo interno clavado, cerca de 1,5 vezes mais 

comprido que o surstilo externo (Fig. 18I), com ápice alargado em vista lateral (Fig. 18J). 

Surstilo externo com lados quase paralelos (Fig. 18I), com projeções agudas no ápice em vista 
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lateral (Fig. 18K). Gonópode externo mais comprido que o interno, com ápice pontudo (Fig. 

18M). Guia fálico com dois apêndices, um deles bífido (Figs. 18N, O), em vista dorsal como 

na figura 18P. Falo com espícula subapical curta (Fig. 18N). Apódema ejaculatório como na 

figura 18Q. 

Comentários. Os espécimes do Maranhão possuem sintergoesternito 8 com área 

membranosa alongada, com lados paralelos e não em forma de S como na diagnose de Rafael 

(1988b). É o primeiro registro desta espécie para a região Nordeste, com espécimes coletados 

em áreas de Cerrado. 

Registros geográficos. Brasil: Maranhão (registro novo), Mato Grosso, São Paulo; 

Bolívia, Argentina (Fig. 29A). 

Material examinado. BRASIL, Maranhão, Caxias, Pé do Morro, 04°36'48"S, 

43°04'04"W, Arm.[adilha] Malaise, 12–25.iii.1997, F.L. Oliveira (1♂ CZMA); idem, 

Mirador, Parque Est.[adual] do Mirador, Base dos Cágados, 06°48'29"S, 45°06'34"W, 

Armadilha de Malaise, 27.ix–02.x.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques (1♂ 

CZMA). 

Elmohardyia trinidadensis (Hardy) 

(Figs. 19A–R, 29B) 

Dorilas (Eudorylas) trinidadensis Hardy, 1948: 7, Figs. 5a–c.  

Eudorylas trinidadensis; Aczél, 1952: 246 (catálogo). 

Pipunculus (Eudorylas) trinidadensis; Hardy, 1966: 6 (catálogo). 

Elmohardyia trinidadensis; Rafael, 1987b: 38; 1988b: Figs 52, 106–107, 137, 168 

(redescrição); De Meyer, 1996: 47 (catálogo); Menezes e Rafael, 1997: 297 (registro); 

Rodriguez e Rafael, 2012: 20 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo (Fig. 19B). Pernas predominantemente amarelas (Fig. 

19A). Asa hialina (Fig. 19C). Abdômen com pruinosidade cinza no tergito 1 e 

posterolateralmente no tergito 5 (Fig. 19D). Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 19E. 

Esternito 6 sem protuberâncias subapicais (Fig. 19F). Sintergoesternito 8 mais curto que o 

tergito 5, com área membranosa transversal (Figs. 19D, G). Surstilo interno pouco mais 

comprido que o surstilo externo (Figs. 19H, I), o interno mais curvado para baixo em vista 

lateral (Fig. 19J). Surstilo externo delgado, em vista lateral como na figura 19K. Gonópode 
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subsimétricos (Fig. 19M). Guia fálico e falo como nas figuras 19N, O. Apódema ejaculatório 

como na figura 19P. Fêmea com ovipositor curto, aguilhão reto (Figs. 19Q, S). 

Comentários. O espécime macho do Ceará possui terminália idêntica a do holótipo 

ilustrada em Rafael (1988b). É o primeiro registro desta espécie para o Cerrado e Caatinga. 

Registros geográficos. Trinidad; Brasil: Amazonas, Pará, Maranhão (registro novo), 

Ceará (registro novo), Bahia (registro novo) (Fig. 29B). 

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Carolina, Rio Lages, Arm.[adilha] 

Malaise, 12.xii.2001, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & J. Vidal (1♀, INPA); idem, 

PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 

47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 01–10.xi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.T.A. Silva cols. (1♀, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da 

Geraldina, Armadilha de Malaise, 28.ii.2007, F. Limeira-de-Oliveira col. (1♀, CZMA); idem, 

06°37'25"S, 45°52'08"W, 13–19.x.2012, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos 

(1♀, INPA); idem, 10–16.v.2013 (1♀, CZMA); idem, 402 m, 06°35'58"S, 45°50'49"W, 01–

15.ix.2013 (2♀, CZMA); idem, 01–10.xii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & T.L. 

Rocha (1♀, INPA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 

03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha de Malaise, 20–22.vii.2012, J.A. Rafael, F. Limeira-de-

Oliveira cols. (1♂, CZMA); Bahia, Igrapiúna, Res.[erva] Ecológica Michelin, 13°50'S, 

39°10'W, Armadilha Malaise, i.2013, E. Menezes (1♀, MZUEFS); idem, Ilhéus, Cepec, 

Ago[viii].1973, Soria col. (1♀, INPA). 

Elmohardyia sp. nov. 1 

(Figs. 20A–P, 29C) 

Diagnose. Tergito 2 com banda larga de pruinosidade cinza basal e duas manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Esternito 6 com protuberância triangular subapical e 

ápice agudo. Surstilos assimétricos. Surstilo interno curvado para dentro e cerca de 2,2 vezes 

mais comprido que o surstilo externo. Gonópode interno mais comprido que o externo, com 

ápice arredondado. Guia fálico com um apêndice alargado distalmente. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 20A). Comprimento do corpo: 4,5 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateral e 

ventralmente. Antena (Fig. 20B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este último com três 
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cerdas dorsais e duas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro na metade basal e o restante 

amarelo-escuro a marrom. CPP/LPP = 2,1. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada. Escuto 

marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom. Notopleura marrom, com pruinosidade 

cinza e cerca de 20 cerdas diminutas. Escutelo preto, com pruinosidade cinza anteriormente e 

pruinosidade marrom ao longo das margens, cerdas inconspícuas. Mesopleura e mediotergito 

marrom-escuros a pretos, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 20C). Comprimento: 4,7 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,3. Membrana 

com enfuscação marrom; quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células 

bc, c, três quartos basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3 e r4+5, br, bm, metade basal da 

cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 

localizada no terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter marrom, 

exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 20A). Coxas anterior e média marrom-escuras, coxa posterior amarelo-

escura a marrom, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. Fêmures marrom-escuros, 

com bases e ápices amarelos, pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelas, com 

pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelo-escuros, exceto quintos tarsômeros 

marrom-escuros. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 20D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

base do tergito 2 e posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com duas cerdas pretas 

robustas lateralmente. Tergito e esternito 6 como na figura 20E. Esternito 6 (Fig. 20F) com 

uma projeção triangular subapical e ápice agudo. Sintergoesternito 8 com comprimento igual 

ao do tergito 5 (Fig. 20D), com área membranosa grande (Fig. 20G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 20H). Surstilos (Figs. 20H, I) 

assimétricos. Surstilo interno curvado para dentro, cerca de 2,2 vezes mais comprido que o 

surstilo externo, com lobo basal e sinus medial estreito (Fig. 20I); mais largo na metade distal 

em vista lateral (Fig. 20J). Surstilo externo subquadrangular, com projeções pequenas 

apicolateralmente (Fig. 20I), truncado em vista lateral (Fig. 20K). Esclerito subepandrial 

trapezoidal (Fig. 20L). Gonópode interno mais comprido que o externo, com ápice 

arredondado (Fig. 20M). Guia fálico com um apêndice dorsal alargado distalmente (Figs. 

20N, O). Falo com espícula subapical curta (Fig. 20N). Apódema ejaculatório como na figura 

20P. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina, perna posterior 

esquerda colada na etiqueta. Terminália acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Ceará (Fig. 29C). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de 

Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W” “Armadilha Suspensa, 16–

31.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior cols. [coletores]” (CZMA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 1 é similar a E. galeata Rafael & Menezes descrita 

da Costa Rica, pelos surstilos assimétricos, surstilo interno curvado para dentro e pelo 

formato do guia fálico. Difere pelos tergitos 2–5 com pruinosidade cinza posterolateralmente 

e surstilo externo subquadrangular, com projeções pequenas apicolateralmente. Elmohardyia 

galeata possui pruinosidade cinza somente posterolateralmente no tergito 5 e surstilo externo 

alongado, sem projeções. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 1 é descrita a partir de um espécime coletado no 

Parque Nacional de Ubajara, que embora esteja inserido no bioma Caatinga, possui também 

características da Mata Atlântica.  

Elmohardyia sp. nov. 2 

(Figs. 21A–P, 29D) 

Diagnose. Tergito 2 quase inteiramente com pruinosidade cinza. Ápice do esternito 6 

queliforme. Surstilos assimétricos. Surstilo interno cerca de 2 vezes mais comprido que o 

surstilo externo, com lobo basal curto e cerdoso. Surstilo externo subretangular. Gonópode 

externo mais comprido que o interno, com ápice pontudo. Guia fálico com dois apêndices. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 21A). Comprimento do corpo: 4,6 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateral e 

ventralmente. Antena (Fig. 21B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este último com 

duas cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro na metade basal, o 

restante amarelo a marrom-claro. CPP/LPP = 1,8. Labela marrom. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom. Notopleura marrom, com pruinosidade cinza e três cerdas 
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diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza e cerdas inconspícuas. 

Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a pretos, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 21C). Comprimento: 5,1 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,7. Membrana 

com enfuscação marrom, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células 

bc, c, três quartos basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3 e r4+5, br, bm, terço basal da 

cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 

localizada pouco antes do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter 

marrom, exceto pela parte mediana da haste, amarela. 

Pernas (Fig. 21A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelo-escuros. Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e ápices amarelos, 

pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelo-escuras, com pruinosidade cinza. Tarsos 

amarelo-escuros a marrons, exceto quintos tarsômeros pretos. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 21D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

quase inteiramente no tergito 2, exceto por uma mancha de pruína marrom medianamente, e 

posterolateralmente nos tergitos 3–5. Tergito 1 com duas cerdas pretas robustas lateralmente. 

Tergito e esternito 6 como na figura 21E. Esternito 6 (Fig. 21F) com ápice queliforme. 

Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom anteriormente e 

pruinosidade cinza lateral e posteriormente; pouco mais comprido que o tergito 5 e com área 

membranosa pequena (Figs. 21D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 21H). Surstilos (Figs. 21H, I) 

assimétricos. Surstilo interno quase reto, cerca de duas vezes mais comprido que o surstilo 

externo, com lobo basal curto e cerdoso (Fig. 21I) e com projeção medioventral, visível em 

vista lateral (Fig. 21J). Surstilo externo subretangular (Fig. 21I), com ápice direcionado para 

baixo em vista lateral (Fig. 21K). Esclerito subepandrial como na figura 21L. Gonópode 

externo com ápice pontudo, o interno não desenvolvido (Fig. 21M). Guia fálico com dois 

apêndices, o mais dorsal maior (Fig. 21N), estes com ápices agudos e ambos posicionados 

lateralmente em vista dorsal (Fig. 21O). Falo com espícula subapical curta (Fig. 21N). 

Apódema ejaculatório como na figura 21P. 

Fêmea. Desconhecida. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina, asa direita danificada, 

tarsômeros médios esquerdos perdidos. Terminália acondicionada em microtubo com 

glicerina. 
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Registro geográfico. Brasil: Ceará (Fig. 29D). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de 

Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W” “Armadilha Suspensa, 01–

10.x.2013, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva cols. [coletores]” (CZMA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 2 difere de todas as outras espécies do gênero pelo 

esternito 6 com ápice queliforme. É similar a E. merga Rafael descrita do Peru, pela forma 

complexa do guia fálico, mas difere pelo tergito 2 quase inteiramente com pruinosidade cinza 

e surstilo interno cerca de duas vezes mais comprido que o surstilo externo. Elmohardyia 

merga possui tergito 2 com duas manchas pequenas de pruinosidade cinza 

posteromedianamente e surstilo interno bífido, pouco mais longo que o surstilo externo. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 2 é descrita a partir de um espécime coletado no 

Parque Nacional de Ubajara, que embora esteja inserido no bioma Caatinga, possui também 

características da Mata Atlântica.  

Elmohardyia sp. nov. 3 

(Figs. 22A–P, 29E) 

Diagnose. Tergito 2 com banda estreita de pruinosidade cinza basalmente e duas manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Esternito 6 com duas protuberâncias subapicais. 

Surstilos assimétricos. Surstilo interno retorcido, cerca de 2,2 vezes mais comprido que o 

surstilo externo, com lobo basal agudo na face interna. Surstilo externo com ápice pontudo. 

Gonópode externo mais comprido que o interno. Guia fálico com três apêndices e sulco dorsal 

distinto. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 22A). Comprimento do corpo: 5,4 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,5; 0,5; 0,4. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 22B) com escapo marrom-escuro; pedicelo marrom-

escuro a preto, com três cerdas dorsais e quatro cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro, 

mais claro em direção às margens. CPP/LPP = 2. Labela marrom-escura. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada. Escuto 

marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom. Notopleura marrom, com pruinosidade 

cinza e oito cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza e 
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cerdas inconspícuas Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a pretos, com pruinosidade 

cinza. 

Asa (Fig. 22C). Comprimento: 5,7 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 1,3. Membrana 

com enfuscação marrom, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células 

bc, início da c, três quartos basais da sc, terço basal da r1, metade basal da br e parte anterior 

da bm com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada no terço basal da 

seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter marrom, exceto pela parte mediana da 

haste, amarela. 

Pernas (Fig. 22A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelo-escuros. Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e ápices amarelos, 

pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelas, escurecidas na metade distal, com 

pruinosidade cinza. Tarsos marrom-escuros, exceto quintos tarsômeros pretos. Pulvilos 

amarelos. 

Abdômen (Fig. 22D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

base do tergito 2 por uma banda estreita e posteriormente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com três 

cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito e esternito 6 como na figura 22E. Esternito 6 (Fig. 

22F) com duas protuberâncias subapicais inclinadas. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom anteriormente e pruinosidade cinza lateral e posteriormente; 

com comprimento igual ao do tergito 5 e com área membranosa grande, subarredondada 

(Figs. 22D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelo-escuros a marrom-claros (Fig. 22H). 

Surstilos (Figs. 22H, I) assimétricos. Surstilo interno retorcido, cerca de 2,2 vezes mais 

comprido que o surstilo externo, com lobo basal agudo na face interna (Fig. 22I); com sinus 

mediano em vista lateral (Fig. 22J). Surstilo externo com ápice pontudo (Figs. 22I, K). 

Esclerito subepandrial subtrapezoidal (Fig. 22L). Gonópode externo mais comprido que o 

interno (Fig. 22M). Guia fálico com sulco dorsal distinto, com três apêndices, dois destes 

posicionados dorsalmente e um lateralmente (Figs. 22N, O). Falo com espícula subapical 

distinta (Fig. 22N). Apódema ejaculatório linear (Fig. 22P). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (parátipo). Comprimento do corpo: 5,3 mm. Comprimento da asa: 5,5 mm. 

Tergito 2 com banda basal de pruinosidade cinza conectada medianamente com as manchas 

posterolaterais.  
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Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina, tarsômeros 

posteriores direitos perdidos. Terminália acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 29C). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina, 06°37'25"S, 45°52'08"W” “Armadilha Suspensa, 13–19.x.2012, 

F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos” (CZMA). Parátipo: idem, 5.vii.2007, F. 

Limeira-de-Oliveira & J.C. Silva (1♂, INPA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 3 é similar a E. inepta (Hardy) registrada para o 

Brasil (Minas Gerais e Rio de Janeiro) e E. spuria Rafael também do Brasil (Rio de Janeiro), 

pelo padrão de pruinosidade abdominal e pelo formato do guia fálico. Difere pelo esternito 6 

com duas protuberâncias inclinadas e surstilo interno retorcido. Elmohardyia inepta possui 

esternito 6 com três protuberâncias espiniformes e surstilo interno subquadrangular. 

Elmohardyia spuria possui esternito 6 com uma protuberância alongada e surstilo interno em 

forma de C. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 3 é descrita a partir de espécimes coletados no 

bioma Cerrado, no Parque Estadual do Mirador, estado do Maranhão.  

Elmohardyia sp. nov. 4 

(Figs. 23A–S, 29F) 

Diagnose. Tergito 2 com banda estreita de pruinosidade cinza basal e duas manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Esternito 6 com duas protuberâncias subapicais e 

ápice em forma de crista. Surstilos assimétricos. Surstilo interno cerca de 2,4 vezes mais 

comprido que o surstilo externo, com ápice curvado para fora. Gonópode externo mais 

comprido que o interno, com ápice truncado. Guia fálico com sulco dorsal distinto. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 23A). Comprimento do corpo: 6,7 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,6; 0,6; 0,5. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 23B) com escapo marrom-escuro; pedicelo marrom-

escuro a preto, com quatro cerdas dorsais e cinco cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-

escuro, mais claro em direção às margens. CPP/LPP = 1,5. Labela amarelo-escura. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade cinza. Notopleura marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada e 
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com seis cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza-

amarronzada e com cerdas inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a pretos, 

com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 23C). Comprimento: 6,9 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,4. Membrana 

com enfuscação marrom mais distinta na base, quase inteiramente coberta com microtríquias, 

exceto pelas células bc, metade basal da c, sc, início da r1, início da r2+3 e  r4+5, br, bm, metade 

basal da of cup e início do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 

localizada pouco antes do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter 

marrom, exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 23A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres anterior e médio marrom-escuros a pretos, trocanter posterior amarelo-escuro a 

marrom. Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e ápices amarelos, pruinosidade cinza 

posteriormente. Tíbias amarelo-escuras a marrons, com pruinosidade cinza. Tarsos marrom-

escuros a pretos. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 23D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

base do tergito 2 por uma banda estreita e posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com 

quatro cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 23E. 

Esternito 6 (Fig. 23F) com duas protuberâncias subapicais e ápice em forma de crista. 

Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom anteriormente e 

pruinosidade cinza posteriormente; cerca de metade do comprimento do tergito 5 e com área 

membranosa pequena (Figs. 23D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 23H). Surstilos (Figs. 23H, I) 

assimétricos. Surstilo interno cerca de 2,4 vezes mais comprido que o surstilo externo, com 

ápice voltado para fora (Fig. 23I) e curvado para baixo em vista lateral (Fig. 23J). Surstilo 

externo com pequena projeção apical pontuda (Figs. 23I, K). Esclerito subepandrial um tanto 

subretangular (Fig. 23L). Gonópode externo mais comprido que o interno, com ápice 

truncado, o interno com ápice mais estreito (Fig. 23M). Guia fálico (Fig. 23N) com sulco 

dorsal distinto e três apêndices, dois destes posicionados dorsalmente e um lateralmente, 

todos visíveis em vista dorsal (Fig. 23O). Falo com espícula subapical (Fig. 23P). Apódema 

ejaculatório como na figura 23Q. 

Fêmea. Similar ao macho, diferindo nos seguintes aspectos: Comprimento do corpo: 

6,4 mm. Cabeça dicóptica. Pedicelo com três cerdas dorsais e três cerdas ventrais. Pós-
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pedicelo marrom-escuro no terço basal, o restante amarelo-escuro. Facetas frontais maiores 

que as adjacentes. Asa. Comprimento: 6,8 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 0,8. Abdômen. 

Tergito 6 com pruinosidade marrom dorsalmente, o restante com pruinosidade cinza. 

Ovipositor (Figs. 23R, S). CO: 1,3 mm; CAG: 1,1 mm; B: 0,3 mm. Base marrom-escura a 

preta, com pruinosidade cinza esparsa, pequena, subarredondada. Aguilhão amarelo, com 

parte distal brilhante, reta. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 29F). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Riachão, Fazenda Altos, 

Armadilha Malaise” “18–22.viii.2009, F. Limeira-de-Oliveira & M.B. Aguiar-Neto” 

(CZMA). Parátipo: idem (1♀ CZMA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 4 é similar a E. gowedyi (Curran) registrada para 

Jamaica, Costa Rica e Guiana, pelo surstilo interno mais comprido que o externo, com ápice 

voltado para fora. Difere pelo tergito 2 com pruinosidade cinza na base e posterolateralmente, 

esternito 6 com duas protuberâncias subapicais e gonópode externo curto, não alcançando o 

nível do ápice do guia fálico. Elmohardyia gowedyi possui tergito 2 quase inteiramente com 

pruinosidade cinza, exceto por uma mancha pequena de pruína marrom 

posteromedianamente; esternito 6 com uma protuberância subapical e gonópode externo 

alongado, que ultrapassa o nível do ápice do guia fálico. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 4 é descrita a partir de espécimes coletados em 

uma área de Cerrado no estado do Maranhão.  

Elmohardyia sp. nov. 5 

(Figs. 24A–Q, 29G) 

Diagnose. Tergito 2 quase inteiramente com pruinosidade cinza. Esternito 6 com duas 

protuberâncias subapicais. Surstilos assimétricos. Surstilo interno curvado para dentro, cerca 

de 1,2 vezes mais comprido que o surstilo externo e com lobo basal. Gonópode interno não 

desenvolvido. Guia fálico com dois apêndices, sendo um bífido. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 24A). Comprimento do corpo: 4,2 mm. Cabeça 

holóptica por 16 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 
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cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 24B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este 

último com três cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo-escuro a marrom 

no terço basal, o restante amarelo. CPP/LPP = 2. Labela amarelo-escura. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade cinza. Notopleura marrom-escura, com pruinosidade cinza e com 

oito cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza e com cerdas 

inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 24C). Comprimento: 4,4 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,2. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, terço basal da 

c, três quartos basais da sc, dois terços basais da r1, início da r2+3 e r4+5, br, bm, início da cup e 

terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Vein r-m localizada 

pouco antes do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter marrom, 

exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 24A). Coxas marrom-escuras, com pruinosidade cinza. Trocanteres 

amarelos. Fêmures marrons, com bases e ápices amarelos, pruinosidade cinza posteriormente. 

Tibias amarelo-escuras a marrons, com pruinosidade cinza. Tarsos amarelo-escuros a 

marrons, exceto quintos tarsômeros marrom-escuros. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 24D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

quase inteiramente no tergito 2 exceto por uma banda larga de pruína marrom 

posteromedianamente, e posterolateralmente nos tergitos 3–5. Tergito 1 com duas cerdas 

robustas lateralmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 24E. Esternito 6 (Fig. 24F) 

com duas protuberâncias subapicais. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com 

pruinosidade marrom anteriormente e pruinosidade cinza lateral e posteriormente; com 

comprimento igual ao do tergito 5 e com área membranosa longitudinal, um tanto inclinada, 

subretangular (Figs. 24D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 24H). Surstilos (Figs. 24H, I) 

assimétricos. Surstilo interno curvado para dentro, cerca de 1,2 vezes mais comprido que o 

surstilo externo e com lobo basal (Fig. 24I); em vista lateral como na figura 24J. Surstilo 

externo com base mais larga que o ápice (Fig. 24I) e com ápice curvado para baixo em vista 

lateral (Fig. 24K). Esclerito subepandrial subretangular (Fig. 24L). Gonópode externo com 

ápice pontudo, o interno não desenvolvido (Fig. 24M). Guia fálico com dois apêndices, um 
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deles bífido (Figs. 24N, O), em vista dorsal como na figura 24P. Falo com espícula subapical 

curta (Fig. 24N). Apódema ejaculatório como na figura 24Q. 

Fêmea. Desconhecida.  

Variações (n = 5). Comprimento do corpo: 3,8–4,2 mm. Comprimento da asa: 4,1–4,5 

mm (um parátipo macho com cabeça perdida e três espécimes não foram medidos antes de 

serem dissecados). 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Pós-pedicelo 

esquerdo colado no mesmo triângulo do espécime. Terminália acondicionada em microtubo 

com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 29G). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Carolina, 

PAR[que]NA[cional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 

47°18'31.6"W” “Armadilha de Malaise, 01–10.xi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.T.A. Silva cols. [coletores]” (CZMA). Parátipos: idem, 01–15.vii.2013 (1♂, INPA); idem, 

15–31.vii.2013 (1♂, CZMA); idem, 20–31.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, Mirador, Parque 

Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, Armadilha Malaise, 27.viii.2006, F. Limeira-de-

Oliveira (2♂, CZMA); idem, 23–28.ix.2006 (1♂, CZMA); idem, Armadilha Luminosa, 22.ii–

01.iii.2009, M.B. Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda cols (1♂, CZMA); idem, Armadilha 

Malaise, 13–19.x.2012, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♂, INPA); 

idem, 10–16.v.2013 (1♂, INPA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 5 é similar a E. sp. nov. 7 pelo surstilo interno com 

ápice curvado para dentro, pelo formato das duas protuberâncias subapicais do esternito 6, 

área membranosa longitudinal e guia fálico com dois apêndices. Difere pelo surstilo interno 

mais delgado na metade distal, surstilo externo com base mais larga que o ápice e gonópode 

interno não desenvolvido. Elmohardyia sp. nov. 7 possui surstilo interno robusto na metade 

distal, surstilo externo com lados quase paralelos e gonópode interno curto, mas distinto. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 5 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado, no Parque Estadual do Mirador e Parque Nacional Chapada das Mesas, 

ambos no estado do Maranhão.  

Elmohardyia sp. nov. 6 

(Figs. 25A–P, 29H) 
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Diagnose. Tergito 2 com banda estreita de pruinosidade cinza basal e duas manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Esternito 6 com duas protuberâncias subapicais. 

Surstilos assimétricos. Surstilo interno cerca de três vezes mais comprido que o surstilo 

externo, com ápice expandido. Gonópode externo alongado, alcançando o nível do ápice do 

guia fálico. Guia fálico simples. Falo com espícula subapical longa. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 25A). Comprimento do corpo: 4,6 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,5; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 25B) com escapo e pedicelo marrom-escuros a 

pretos, este último com cinco cerdas dorsais e quatro cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-

escuro, mais claro em direção às margens. CPP/LPP = 2. Labela amarelo-escura. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade marrom. Escuto marrom-escuro 

a preto, com pruinosidade cinza. Notopleura marrom-escura, com pruinosidade cinza-

amarronzada e com 20 cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade 

marrom e com cerdas inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros, com 

pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 25C). Comprimento: 4,8 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CWS = 1,4. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, metade basal 

da c, três quartos basais da sc, terço basal da r1, br, início e parte anterior da bm, dois terços 

basais da cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Vein 

r-m localizada pouco antes do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. 

Halter marrom, exceto capítulo, preto.  

Pernas (Fig. 25A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelo-escuros. Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e ápices amarelos, 

pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelo-escuras, com terço distal marrom, 

pruinosidade cinza. Tarsos marrons, exceto quintos tarsômeros pretos. Pulvilos amarelos.  

Abdômen (Fig. 25D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

base do tergito 2 por uma banda estreita de pruína cinza e posterolateralmente nos tergitos 2–

5. Tergito 1 com três cerdas robustas lateralmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 

25E. Esternito 6 (Fig. 25F) com duas protuberâncias subapicais. Sintergoesternito 8 marrom-

escuro a preto, com pruinosidade marrom; pouco mais curto que o tergito 5, com área 

membranosa grande (Figs. 25D, G). 
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Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 25H). Surstilos (Figs. 25H, I) 

assimétricos. Surstilo interno cerca de três vezes mais comprido que o surstilo externo, com 

uma protuberância pequena mediana e ápice expandido (Figs. 25I, J). Surstilo externo com 

projeção pontiaguda voltada para baixo (Fig. 25K). Esclerito subepandrial subretangular (Fig. 

25L). Gonópode externo alongado, alcançando o nível do ápice do guia fálico, o interno 

pouco desenvolvido (Figs. 25M, N). Guia fálico simples, sem apêndices (Figs. 25N, O). Falo 

com espícula subapical longa (Fig. 25N). Apódema ejaculatório como na figura 25P. 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (parátipo). Comprimento do corpo: 4,2 mm. Comprimento da asa: 4,4 mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 29H). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Caxias, Res.[erva] 

Ecol.[ógica] Inhamum [04°53'30"S, 43°24'53"W]” “Armadilha Malaise, 23–27.ii.2005, G.A. 

Cunha, cols. [coletores]” (CZMA). Parátipo: idem, Carolina, Serra Grande, 07°04'28"S, 

47°24'12"W, Arm.[adilha] Malaise, 13.xii.2011, F.L. Oliveira & J. Vidal (1♂, INPA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 6 é similar a E. sp. nov. 8 pelo gonópode externo 

alongado e falo com espícula subapical longa. Difere pelo ápice do surstilo interno um tanto 

triangular, pelo guia fálico simples e falo com espícula subapical simples no ápice. 

Elmohardyia sp. nov. 8 possui surstilo interno com ápice subquadrangular, guia fálico com 

dois apêndices e falo com espícula subapical bífida no ápice. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 6 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado no estado do Maranhão.  

Elmohardyia sp. nov. 7 

(Figs. 26A–Q, 29I) 

Diagnose. Tergito 2 quase inteiramente com pruinosidade cinza. Esternito 6 com duas 

projeções subapicais subsimétricas. Surstilos assimétricos. Surstilo interno cerca de 1,4 vezes 

mais comprido que o surstilo externo, curvado para dentro e com lobo basal. Gonópode 

externo pouco mais comprido que o interno. Guia fálico com dois apêndices, um deles bífido. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 26A). Comprimento do corpo: 4,4 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,5; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 
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cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 26B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este 

último com três cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo. CPP/LPP = 2,1. 

Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo-escuro, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-

escuro a preto, com pruinosidade cinza. Notopleura marrom, com pruinosidade cinza e com 

10 cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro, com pruinosidade cinza e com cerdas 

inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a pretos, com pruinosidade cinza.  

Asa (parátipo macho) (Fig. 26C). Comprimento: 4,4 mm. CA/LMA = 3,2. CTS/CQS 

= 1. Membrana hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, 

dois terços basais da c, três quartos basais da sc, terço basal da r1, br, bm, metade basal da cup 

e terço basal do lobo anal com com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 

localizada no terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter marrom, 

exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 26A). Coxas marrons, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures amarelo-escuros, com pruinosidade cinza posteriormente. Tibias amarelo-escuras, 

com pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelo-escuros, exceto quintos tarsômeros 

marrom-escuros. Pulvilos amarelos.  

Abdômen (Fig. 26D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

quase inteiramente no tergito 2 exceto por uma macha de pruína marrom pequena 

posteromedianamente, e posterolateralmente nos tergitos 3–5. Tergito 1 com três cerdas pretas 

robustas lateralmente. Tergito e esternito 6 como na figura 26E. Esternito 6 (Fig. 26F) com 

duas protuberâncias subapicais subsimétricas. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com 

pruinosidade cinza; pouco mais curto que o tergito 5, com área membranosa longitudinal 

(Figs. 26D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 26H). Surstilos (Figs. 26H, I) 

assimétricos. Surstilo interno cerca de 1,4 vezes mais comprido que o surstilo externo, 

curvado para dentro e com lobo basal agudo (Fig. 26I); em vista lateral como na figura 26J. 

Surstilo externo curvado para dentro (Fig. 26I), com projeção ventral aguda subapical em 

vista lateral (Fig. 26K). Esclerito subepandrial subretangular (Fig. 26L). Gonópode externo 

pouco mais comprido que o interno (Fig. 26M). Guia fálico com dois apêndices, um deles 
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bífido (Figs. 26N, O), em vista dorsal como na figura 26P. Falo com espícula subapical curta 

(Fig. 26N). Apódema ejaculatório como na figura 26Q. 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 4). Comprimento do corpo variando de 3,8–4,4 mm (três parátipos não 

foram medidos antes de serem dissecados).  

Condição do holótipo. Espécime conservado primariamente em álcool, 

posteriormente montado em alfinete. Asas danificadas. Tarsômeros médios direitos perdidos. 

Terminália acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Rio Grande do Norte (Fig. 29I). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, RN [Rio Grande do Norte], Parnamirim, 

Est.[ação] Exp.[erimental] Rommel Mesquita de Faria” “05°55'45"S, 35°11'21"W, 18–

25.ii.1995, Plant.[ação] Coco Anão” (INPA). Parátipos: mesmos dados do holótipo (2♂, 

INPA); idem, 25.ii–04.iii.1995 (1♂, INPA); idem, 11–18.iii.1995 (2♂, CZMA). 

Discussão. Ver discussão sob E. sp. nov. 5.  

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 7 é descrita a partir de espécimes coletados em 

uma área de plantio de coco na Estação Experimental Rommel Mesquita de Faria no Rio 

Grande do Norte, que possui áreas de cultivos e também fragmentos de Mata Atlântica. 

Elmohardyia sp. nov. 8 

(Figs. 27A–P, 29J) 

Diagnose. Tergito 2 com banda estreita de pruinosidade cinza basal e duas manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Esternito 6 mais claro no ápice, com uma projeção 

subapical arredondada e um tanto translúcida e uma projeção subtriangular distal. Surstilos 

assimétricos. Surstilo interno cerca de 2,2 vezes mais comprido que o surstilo externo. 

Gonópode externo alongado, quase alcançando o nível do ápice do guia fálico. Guia fálico 

com dois apêndices curtos, um deles bífido. Falo com espícula subapical muito longa, bífida 

no ápice. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 27A). Comprimento do corpo: 4,5 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,4. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateral e 

ventralmente. Antena (Fig. 27B) com escapo marrom-escuro; pedicelo marrom-escuro a 
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preto, com três cerdas dorsais e três cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro no terço 

distal e o restante amarelo. CPP/LPP = 2. Labela amarelo-escura. 

Tórax. Lobo pós-pronotal marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada. Escuto 

marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza. Notopleura marrom, com pruinosidade cinza 

e com sete cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza-

amarronzada e com cerdas inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a pretos, 

com pruinosidade cinza.  

Asa (Fig. 27C). Comprimento: 4,8 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,0. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, dois terços 

basais da c, três quartos basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3 e r4+5, br, parte anterior 

da bm, início da cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou 

ausentes. Veia r-m localizada logo depois do terço basal da seção superior da célula dm. Veia 

dm-cu reta. Halter marrom, exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 27A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelo-escuros a marrons. Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e 

ápices amarelos, pruinosidade cinza posteriormente. Tibias amarelo-escuras a marrons, com 

pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelo-escuros a marrons, exceto quintos 

tarsômeros pretos. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 27D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

base do tergito 2 por uma banda estreita e posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com 

três cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 27E. 

Esternito 6 (Fig. 27F) mais claro no ápice, com uma projeção subapical arredondada 

translúcida e uma projeção subtriangular distal. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, 

com pruinosidade marrom anteriormente e pruinosidade cinza posteriormente; pouco mais 

curto que o tergito 5, com área membranosa grande (Figs. 27D, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelo-escuros a marrom-claros (Fig. 27H). 

Surstilos (Figs. 27H, I) assimétricos. Surstilo interno cerca de 2,2 vezes mais comprido que o 

surstilo externo, com lobo basal de ápice truncado; em vista lateral como na figura 27J. 

Surstilo externo com ápice pontudo (Figs. 27I, K). Esclerito subepandrial como na Fig. 27L. 

Gonópode externo alongado (Fig. 27M), quase alcançando o nível do ápice do guia fálico, o 

interno com projeção curta, distinta. Guia fálico com dois apêndices, um deles bífido (Fig. 
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27N). Falo com espícula subapical muito longa, bífida no ápice (Fig. 27O). Apódema 

ejaculatório como na figura 27P. 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n=2). Comprimento do corpo: 4,4–4,6 mm; Comprimento da asa: 4,5–4,7 

(dois espécimes com cabeças perdidas). 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Piauí (Fig. 29J). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Guaribas, Parque Nacional Serra 

das Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W” “Armadilha de Malaise, 20–

31.x.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva cols [coletores]” (CZMA). 

Parátipos: idem, 15–31.vii.2013 (1♂, INPA); idem, 20–31.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, 01–

10.ix.2013 (1♂, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 20–30. ix. 2013 (1♂, INPA). 

Discussão. Ver discussão sob El. sp. nov. 6. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 8 é descrita a partir de espécimes coletados no 

bioma Caatinga, no Parque Nacional Serra das Confusões no estado do Piauí.  

Elmohardyia sp. nov. 9 

(Figs. 28A–S, 29K) 

Diagnose. Tergito 2 quase inteiramente com pruinosidade cinza, exceto por três manchas de 

pruína marrom. Esternito 6 com três protuberâncias espiniformes muito esclerosadas, a basal 

mais longa. Surstilos assimétricos. Surstilo interno cerca de duas vezes mais comprido que o 

surstilo externo, com ápice curvado para fora. Gonópode externo pouco mais comprido que o 

interno. Guia fálico com um apêndice bífido. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 28A). Comprimento do corpo. 4,3 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateral e 

ventralmente. Antena (Fig. 28B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este último com 

duas cerdas dorsais e três cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom-escuro no terço distal e o 

restante amarelo. CPP/LPP = 2,3. Labela marrom. 
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Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo-escuro, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-

escuro a preto, com pruinosidade cinza-amarronzada. Notopleura marrom-escura, com 

pruinosidade cinza e com oito cerdas diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com 

pruinosidade cinza e com cerdas inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros a 

pretos, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 28C). Comprimento. 4,5 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,6. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, c, sc, metade 

basal da r1, início da r2+3 e r4+5, br, bm, metade basal da cup e terço basal do lobo anal com 

microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada pouco antes do terço basal da 

seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter marrom, exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 28A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelos. Fêmures marrons, com bases e ápices amarelos, pruinosidade cinza 

posteriormente. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelo-

escuros a marrons, exceto quintos tarsômeros marrom-escuros a pretos. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 28D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

quase inteiramente no tergito 2 exceto por três manchas de pruína marrom, e 

posterolateralmente nos 3–5. Tergito 1 com três cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito e 

esternito 6 como na figura 28E. Esternito 6 (Figs. 28E, F, G) com três protuberâncias 

espiniformes muito esclerosadas, a basal mais longa. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade cinza; cerca de metade do comprimento do tergito 5, com área 

membranosa grande (Figs. 28D, H). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 28I). Surstilos (Figs. 28I, J) 

assimétricos. Surstilo interno cerca de duas vezes mais comprido que o surstilo externo, com 

ápice curvado para fora e com lobo basal distinto; em vista lateral como na Fig. 28K. Surstilo 

externo com ápice pontudo em vista lateral (Fig. 28L). Esclerito subepandrial como na figura 

28M. Gonópode externo pouco mais comprido que o interno (Fig. 28N). Guia fálico com um 

apêndice bífido (Figs. 28O, P); em vista dorsal como na figura 28Q. Falo com espícula 

subapical muito curta (Fig. 28R). Apódema ejaculatório como na figura 28S. 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (parátipo). Comprimento do corpo. 4,4 mm. Comprimento da asa. 4,6 mm. 

O parátipo possui esternito 6 com protuberâncias subapicais mais longas do que as 

protuberâncias no esternito 6 do holótipo (Figs. 28F, G). 
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Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Piauí (Fig. 29K). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Guaribas, Parque Nacional Serra 

das Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W” “Armadilha de Malaise, 01–

10.ix.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva cols. [coletores]” (CZMA). 

Parátipo: idem, 20–30.ix.2013 (1♂, INPA). 

Discussão. Elmohardyia sp. nov. 9 é similar a E. valida Menezes & Rafael descrita do 

Brasil (Amazonas), por possuir esternito 6 com protuberâncias espiniformes, surstilo interno 

mais comprido que o externo, com ápice curvado para fora e pelo formato do guia fálico. 

Difere pelos tergitos 3–5 com pruinosidade cinza posterolateralmente e pelo esternito 6 com 

três protuberâncias subapicais. Elmohardyia valida possui pruinosidade cinza 

posterolateralmente somente no tergito 5 e esternito 6 com duas protuberâncias subapicais. 

Comentários. Elmohardyia sp. nov. 9 é descrita a partir de espécimes coletados no 

bioma Caatinga, no Parque Nacional Serra das Confusões no estado do Piauí.  

Elmohardyia spp. 

Cinquenta e quatro espécimes fêmeas não foram identificados em nível específico.  

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Carolina, Faz.[enda] Serra Grande, 

07°04'28"S, 47°24'12"W, Arm.[adilha] Malaise, 13.xii.2001, F. Limeira-de-Oliveira & J. 

Vidal (1♀, CZMA); idem, 23–27.ii.2009, F. Limeira-de-Oliveira & A.L. Costa, cols. (1♀, 

CZMA); idem, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Cancela, 225 m, 

07°06'44.2"S, 47°17'56.8"W, Armadilha de Malaise, 20–31.viii.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-

de-Oliveira & T.T.A. Silva cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Corrente, 288 m, 07°04'24.2"S, 

47°05'25.2"W, Armadilha de Malaise, 10–20.vi.2014, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, 

T.L. Rocha & G.A. Reis cols (1♀, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 20–30.vi.2014 

(1♀, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de 

Malaise, 14–30.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva cols. (2♀, 

CZMA); idem, 01–15.vii.2013 (1♀, CZMA); idem, 15–31.vii.2013 (2♀, CZMA); idem, 01–

10.viii.2013 (3♀, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 10–20.viii.2013 (1♀, CZMA); 

idem, Armadilha de Malaise, 01–10.xi.2013 (1♀, CZMA); idem, Caxias, Res.[erva] 

Ecol.[ógica] Inhamum, Armadilha Malaise, 23–27.ii.2005, G.A. Cunha cols. (2♀, CZMA); 
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idem, 15–19.xi.2005 (2♀, CZMA); idem, 12–26.xii.2005 (1♀, CZMA); idem, 16–19.i.2006 

(1♀, CZMA); idem, 19–23.i.2006 (2♀, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, 

Base da Geraldina, Malaise, 28.ix.2006, F. Limeira-de-Oliveira cols. (1♀, CZMA); idem, 23–

28.ix.2006 (1♀, CZMA); idem, 28.ix–01.x.2006 (1♀, CZMA); idem, 21–30.xi.2006 (1♀, 

CZMA); idem, Armadilha Luminosa, 22.ii–01.iii.2009, M.B. Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda 

cols. (1♀); idem, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha de Malaise, 14–18.viii.2012, F. 

Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior & D.W.A. Marques (2♀, CZMA); idem, 402 m, 

06°35'58"S, 45°50'49"W, Armadilha de Malaise, 01–15.ix.2013, F. Limeira-de-Oliveira, 

L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♀, CZMA); idem, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W, 

Armadilha Suspensa, 01–10.xii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & T.L. Rocha 

(1♀, CZMA); idem, 15–31.v.2014, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (3♀, 

CZMA); idem, Armadilha Malaise, 01–15.vi.2014 (1♀, CZMA); idem, 15–30.vi.2014 (1♀); 

idem, Armadilha Suspensa, 15–30.vi.2014 (3♀, CZMA); idem, Base dos Cágados, 

06°48'29"S, 45°06'34"W, Armadilha Malaise, 27.ix–02.x.2011, F. Limeira-de-Oliveira & 

D.W.A. Marques cols. (1♀, CZMA); idem, Posto Avançado do Mel, 06°43'48"S, 

45°00'22"W, Armadilha Malaise, 18–25.iii.2012 (1♀, CZMA); PI[auí], Caracol, Parq.[ue] 

Nac.[ional] Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, 

Armadilha Malaise, 07–15.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva (1♀, 

CZMA); idem, 15–31.vii.2013 (1♀, CZMA); idem, 01–11.viii.2013 (1♀, CZMA); idem, 20–

31.viii.2013 (2♀, CZMA); idem, 10–20.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 01–10.x.2013 (1♀, 

CZMA); idem, Cores da Caatinga, 705m, 09°12'48.9"S, 43°27'59.9"W, Armadilha Suspensa, 

07–15.vi.2013 (1♀, CZMA); idem, Guaribas, Parque Nacional Serra das Confusões, 

Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W, Armadilha de Malaise, 07–15.vi.2013, 

J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva (1♀, CZMA); idem, 01–15.vii.2013 (1♀, 

CZMA); idem, Piracuruca, P.[arque] N.[acional] de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 

04°05'57"S, 41°42'34"W, Armadilha Malaise, 21–30.xi.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J.S. 

Pinto-Júnior (1♀, CZMA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, Cachoeira do 

Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha de Malaise, 13–17.xi.2012, F. Limeira-de-

Oliveira & D.W.A. Marques cols. (1♀, CZMA). 
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Figura 18A–Q. Elmohardyia lindneri (Collin). Espécime macho do Maranhão: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista 

ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e 

esclerito subepandrial, vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, 

vista lateral direita; O. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; P. Guia fálico, vista dorsal; Q. 

Apódema ejaculatório. 
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Figura 19A–R. Elmohardyia trinidadensis (Hardy); A–P, Espécime macho do Ceará: A. Hábito, 

vista lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista 

ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, 

vista ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e 

esclerito subepandrial, vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, 

vista lateral direita; O. Ápice do Guia fálico, vista dorsal; P. Apódema ejaculatório; Q–R, Espécime 

fêmea do Maranhão: Q. Ovipositor, vista lateral; R. Ovipositor, vista ventral. 
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Figura 20A–P. Elmohardyia sp. nov. 1; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, 

vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; 

K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; M. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; O. Guia fálico, vista 

dorsal; P. Apódema ejaculatório. 
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Figura 21A–P. Elmohardyia sp. nov. 2; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, 

vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; 

K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; M. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral direita; O. Guia fálico, vista 

dorsal; P. Apódema ejaculatório. 
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Figura 22A–P. Elmohardyia sp. nov. 3; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, 

vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral inclinada; J. Surstilo interno, 

vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista 

dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral direita; O. Guia 

fálico, vista dorsal; P. Apódema ejaculatório. 
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Figura 23A–S. Elmohardyia sp. nov. 4; A–Q, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; 

C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Esternito 6; G. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral inclinada; J. 

Surstilo interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito 

subepandrial, vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral 

direita; O. Guia fálico, vista dorsal; P. Falo, vista lateroventral; Q. Apódema ejaculatório; R–S, 

Parátipo fêmea: R. Ovipositor, vista lateral; S. Ovipositor, vista ventral. 
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Figura 24A–Q. Elmohardyia sp. nov. 5; Holótipo macho, exceto Fig. 24B do parátipo macho. A. 

Hábito, vista lateral; B. Antena, parátipo macho; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e 

esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, 

vista ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista 

lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista 

ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral direita; O. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; P. Guia 

fálico, vista dorsal; Q. Apódema ejaculatório. 
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Figura 25A–P. Elmohardyia sp. nov. 6; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Esternito 6; G. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo 

interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico e falo, vista lateral direita; O. 

Guia fálico, vista dorsal; P. Apódema ejaculatório. 
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Figura 26A–Q. Elmohardyia sp. nov. 7; Holótipo macho, exceto Fig. 26C do parátipo macho. A. 

Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa, parátipo macho; D. Abdômen, vsita dorsal; E. Tergito e 

esternito 6, vista ventral; F. Esternito 6; G. Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista 

ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. 

Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. 

Guia fálico e falo, vista lateral direita; O. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; P. Guia fálico, vista 

dorsal; Q. Apódema ejaculatório. 
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Figura 27A–P. Elmohardyia sp. nov. 8; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Esternito 6; G. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; H. Terminália, vista ventral; I. Surstilos, vista ventral; J. Surstilo 

interno, vista lateral; K. Surstilo externo, vista lateral; L. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; M. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; N. Guia fálico, vista laterodorsal; O. Falo, vista 

lateral; P. Apódema ejaculatório. 
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Figura 28A–S. Elmohardyia sp. nov. 9; Holótipo macho, exceto Fig. 28G do parátipo macho. A. 

Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista 

ventral; F. Esternito 6; G. Esternito 6, parátipo macho; H. Sintergoesternito 8, vista posterior; I. 

Terminália, vista ventral; J. Surstilos, vista ventral; K. Surstilo interno, vista lateral; L. Surstilo 

externo, vista lateral; M. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; N. Hipândrio e 

gonópodes, vista ventral; O. Guia fálico e falo, vista lateral direita; P. Guia fálico e falo, vista lateral 

esquerda; Q. Ápice do guia fálico, vista dorsal; R. Falo, vista lateroventral; S. Apódema ejaculatório. 
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Figura 29A–K. Mapas com registros geográficos das espécies de Elmohardyia. A. E. lindneri; B. E. 

trinidadensis; C. E. sp. nov. 1; D. E. sp. nov. 2; E. E. sp. nov. 3; F. E. sp. nov. 4; G. E. sp. nov. 5; H. 

E. sp. nov. 6; I. E. sp. nov. 7; J. E. sp. nov. 8; K. E. sp. nov. 9 (círculos: registros prévios; triângulos: 

registros novos). 
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Eudorylas Aczél 

Pipunculus; Becker, 1897: 35 (grupo I, part.); 1900: 216 (idem); Cresson, 1911: 282 (idem). 

Dorylas; Sack, 1935: 16, 22 (grupo II, part.). 

Eudorylas Aczél, 1940: 151. Espécie-tipo: Pipunculus fuscipes Zetterstedt, 1844 (designação 

subsequente) (de acordo com ICZN, 2001: 143, Opinião 2000, Caso 3132). 

Dorilas (Eudorylas) Hardy, 1943: 55 (part.); 1950a: 24.  

Pipunculus (Eudorylas) Hardy, 1965a: 246 (part.); 1965b: 25 (part.); 1965c: 552 (part.); 

1966:3 (part.); 1975: 300; 1980: 485.  

Metadorylas Rafael, 1987b: 35. Espécie-tipo: Pipunculus schreiteri Shannon, 1927 

(designação original). Skevington e Yeates, 2001: 438 (sinonímia). 

Neodorylas Kuznetzov, 1995: 326. Espécie-tipo: Pipunculus fuscipes Zetterstedt, 1844 

(designação original) (de acordo com ICZN, 2002: 143, colocado na lista oficial de nomes 

genéricos inválidos em Zoologia). 

Eudorylas Aczél, como caracterizado atualmente, é o gênero que contém o maior 

número de espécies de Pipunculidae, é cosmopolita, com 424 espécies descritas (Huo e Yang, 

2010). Na região Neotropical são 80 espécies (De Meyer, 1996; De Meyer e Skevington, 

2000), das quais 48 são registradas para o Brasil (Rodriguez e Rafael, 2012). 

Faltam caracteres que sustentem o monofiletismo de Eudorylas pelo mesmo ser 

bastante heterogêneo. A sua descrição original foi bastante sucinta e na ocasião Aczél 

designou Eudorylas opacus (Fallén, 1816) como espécie-tipo do gênero. Esta espécie foi 

selecionada por ser a mais antiga a ser incluída no gênero que estava sendo descrito, 

Eudorylas. No entanto, os espécimes de E. opacus foram identificados erroneamente e não 

foram examinados por Aczél, conforme Skevington & Yeates (2001). Quando os espécimes 

de E. opacus foram analisados foi constatado que, à época, pertenciam a Cephalops. 

Posteriormente, a espécie foi transferida para Microcephalops De Meyer por De Meyer 

(2000).  

Kuznetsov (1995) propôs Neodorylas, espécie-tipo Pipunculus fuscipes Zetterstedt, 

para receber todas as espécies até então incluídas em Eudorylas, já que este deixou de existir 

porque sua espécie-tipo foi transferida para outro gênero. A criação de Neodorylas gerou um 

desconforto entre os especialistas da família que no Congresso de Diptera, em Oxford, 

Inglaterra, em 1998 (J.A. Rafael, com. pess.) discutiram o assunto e se posicionaram contra o 

novo gênero criado. Em seguida, em nome da manutenção da estabilidade da nomenclatura 
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zoológica, De Meyer e Skevington (2001) propuseram à Comissão Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (CINZ) a manutenção do nome Eudorylas, indicando a mesma 

espécie-tipo indicada por Kuznetzov. O pleito foi acatado pela CINZ e Neodorylas foi 

colocado na lista oficial de nomes genéricos inválidos em Zoologia (ICZN, 2002). 

Como consequência Metadorylas Rafael foi sinonimizado com Eudorylas (Skevington 

e Yeates, 2001) e neste mesmo trabalho, foram descritos dois gêneros: Clistoabdominalis 

Skevington, 2001 (in Skevington e Yeates, 2001) e Dasydorylas Skevington, 2001 (in 

Skevington e Yeates, 2001) de espécies incluídas anteriormente em Eudorylas.  

Eudorylas possui um grupo de espécies muito bem definido, grupo E. fuscipes, ao qual 

todas as espécies neotropicais incluídas em Metadorylas por Rafael (1990c) pertencem. As 

demais tratadas como Eudorylas certamente serão incluídas em outros gêneros ou subgêneros, 

a serem criados, conforme o avanço dos estudos neste grupo. Para atingir este objetivo este 

gênero está sendo objeto de uma grande revisão mundial, incluindo caracteres moleculares, 

para que sejam sanados os problemas atuais. A criação de novos gêneros, neste momento, 

seria precipitada já que fazemos parte desta equipe. Assim, o nome Eudorylas é usado neste 

trabalho sem aspas e com aspas, indicando, respectivamente, que as espécies incluídas 

pertencem realmente ao gênero (tratadas como Eudorylas) ou que não pertencem ao conceito 

atual do gênero (tratadas como “Eudorylas”). 

Atualmente, a combinação de caracteres para Eudorylas sensu strictu é a que segue: 

pedicelo usualmente com cerdas curtas; propleura sem fileira de cerdas; pterostigma presente; 

tíbias anteriores e médias geralmente com espinhos distais; tergito 5 assimétrico nos machos, 

tergito 6 visível dorsalmente; esternito 6 geralmente intumescido; esternito 7 e 

sintergoesternito 8 parcialmente a inteiramente fundidos; sintergoesternito 8 usualmente com 

área membranosa; surstilos e gonópodes usualmente assimétricos; falo trífido; apódema 

ejaculatório com formato de leque, bomba espermática com dois ramos distais. As espécies 

que não se encaixam na totalidade desses caracteres, e que não pertencem a outros gêneros, 

são, temporariamente, mantidas em “Eudorylas”, com aspas. 

Para a região Nordeste do Brasil, somente uma espécie havia sido registrada, 

“Eudorylas” spinitibialis (Hardy), recentemente transferida para Clistoabdominalis 

Skevington, 2001 in Skevington e Yeates (2001). Neste trabalho, duas espécies pertencentes à 

Eudorylas, E. sp. nov. 2 e E. sp. nov. 3, mais 12 espécies temporariamente mantidas em 

“Eudorylas” estão sendo registradas para a região Nordeste, conforme segue.  
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Chave de identificação para as espécies de Eudorylas sensu lato registradas para o Nordeste 

do Brasil 

1.  Tergito 6 visível dorsalmente (Figs. 37D, 38D). Esternito 6 geralmente intumescido 

(Figs. 37E, 38E). Apódema ejaculatório em forma de leque e bomba espermática com 

dois ramos distais (Figs. 37N, 38N) ...................................................Eudorylas................2 

-  Com outra combinação de caracteres..............................................“Eudorylas” ................3 

2.   Pós-pedicelo marrom (Fig. 38B); surstilos bífidos (Fig. 38H) ........................ E. sp. nov. 3 

-  Pós-pedicelo amarelo (Fig. 37B); surstilos simples, com as bases mais largas e ápices 

afilados (Fig. 37H) ........................................................................................... E. sp. nov. 2 

3. Sintergoesternito 8 com área membranosa (Figs. 30F, 31F, 32F, 33F, 34F, 36F, 37F, 38F, 

39F, 40F, 41F, 42F, 43F). Apódema ejaculatório não trilamelar .......................................4 

- Sintergoesternito 8 sem área membranosa (Fig. 35F). Apódema ejaculatório trilamelar 

(Fig. 35O)................................................................................................. “E.” vidali Rafael 

4. Tergitos 2–5 inteiramente cobertos com pruinosidade cinza (Fig. 40D); surstilos como na 

Fig. 40H; falo muito longo (Fig. 40M)......................................................... “E.” sp. nov. 5 

- Tergitos 2–5 sem pruinosidade cinza ou com pruinosidade cinza apenas 

posterolateralmente; surstilos não como acima; falo curto ou moderadamente longo (Figs. 

30M, 31M, 32M, 36M, 37M, 38M, 39M, 41M, 42M, 43M)...............................................5 

5. Pernas predominantemente marrons a pretas (Figs. 31A, 32A, 33A)..................................6 

- Pernas predominantemente amarelas (Figs. 30A, 34A, 36A, 37A, 38A, 39A, 41A, 42A, 

43A).....................................................................................................................................8 

6. Surstilos alongados (Fig. 31H); asa com enfuscação marrom (Fig. 31C); falo com cerdas 

subapicais distintas (Fig. 31M)................................................. “E.” dorsispinosus (Hardy) 

- Surstilos curtos (Figs. 32H, 33H); asa hialina (Figs. 32C, 33C); falo sem cerdas 

subapicais ............................................................................................................................7 
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7. Veia dm-cu inclinada (Fig. 32C); surstilos simétricos (Fig. 32H); falo com espinhos 

subapicais (Fig. 32M)................................................................................ “E.” fortis Rafael 

- Veia dm-cu quase reta (Fig. 33C); surstilos assimétricos (Fig. 33H); falo sem espinhos 

subapicais (Fig. 33M)..................................................................... “E.” pectibialis (Hardy) 

8. Falo com apêndice lateral (Figs. 33M, 34M, 36M, 43M)....................................................9 

- Falo sem apêndice lateral (Figs. 30M, 37M, 38M, 39M, 41M, 42M)...............................11 

9. Surstilos assimétricos, o interno maior que o externo (Fig. 43H); apêndice lateral do falo 

com espinhos subapicais (Fig. 43M)............................................................ “E.” sp. nov. 8 

- Surstilos subsimétricos (Figs. 34H, 36H); apêndice lateral do falo sem espinhos 

subapicais (Figs. 34M, 36M).............................................................................................10 

10. Surstilos subfalciformes, com lados quase paralelos, com cerdas robustas apicalmente 

(Fig. 36H); gonópodes curtos, simétricos, sem protuberâncias (Fig. 

36L)............................................................................................................... “E.” sp. nov. 1 

- Surstilos com bases mais largas que os ápices, sem cerdas robustas apicalmente (Fig. 

34H); gonópodes assimétricos, o interno com protuberância aguda (Fig. 34L) 

....................................................................................................  “E.” phallophyllax Rafael 

11. Tergitos sem pruinosidade cinza (Fig. 30D); surstilos alongados, com ápices voltados 

para baixo (Fig. 30G)........................................................................ “E.” adunatus (Hardy) 

- Tergitos com pruinosidade cinza (Figs. 39D, 41D, 42D); surstilos não como acima.......12 

12. Tergitos 2–5 com pruinosidade cinza apenas posterolateralmente (Fig. 42D); surstilos 

com ápices afilados (Fig. 42H); falo longo, espiralado no ápice (Fig. 

42M).............................................................................................................. “E.” sp. nov. 7 

- Tergitos 2–5 com bandas contínuas de pruinosidade cinza posteriormente (Figs. 39D, 

41D); surstilos não como acima; falo curto, não espiralado (Figs. 39M, 

41M)...................................................................................................................................13 
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13. Surstilos sinuosos na face externa (Fig. 41H); gonópode interno mais longo que o externo 

(Fig. 41L); guia fálico com projeção dorsal no ápice (Fig. 41M); apódema ejaculatório 

quase linear................................................................................................... “E.” sp. nov. 6 

- Surstilos pouco mas estreito distalmente (Fig. 39H); gonópodes de mesmo comprimento 

(Fig. 39L); guia fálico sem projeção dorsal no ápice (Fig. 39M); apódema ejaculatório 

umbeliforme (Fig. 39N)................................................................................ “E.” sp. nov. 4 

“Eudorylas” adunatus (Hardy) 

(Fig. 30A–N, 44A) 

Dorylas (Eudorylas) spp?; Hardy, 1954: 48 (part.). 

Pipunculus (Eudorylas) adunatus Hardy, 1965b: 26, Figs. 7 a–d; 1966: 3 (catálogo). 

Pipunculus (Eudorylas) gomesi; Hardy, 1965b: 40, Fig. 14a (part.). 

Eudorylas adunatus Rafael, 1991: 152; 1995: 796, Figs. 10–14, 184; De Meyer, 1996: 48 

(catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 20 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, pontiagudo (Fig. 30B). Lobo pós-pronotal amarelo. 

Pernas amarelas (Fig. 30A). Ctenídios ventrais presentes nos fêmures anterior e médio. Asa 

com terceira seção costal cerca de duas vezes mais comprida que a quarta; lobo anal estreito 

(Fig. 30C). Abdômen sub-brilhante, sem pruinosidade cinza (Fig. 30D). Tergito 6 e esternitos 

6 e 7 como na figura 30E. Sintergoesternito 8 com área membranosa grande, ocupando quase 

todo o ápice (Figs. 30F, G). Surstilos alongados, o externo pouco mais comprido que o 

interno (Figs. 30G, H); com ápices voltados para baixo em vista lateral (Figs. 30I, J). Esclerito 

subepandrial longo e delgado (Fig. 30K). Hipândrio quase englobando totalmente o guia 

fálico (Figs. 30L, M). Guia fálico com projeção dorsal subapical (Fig. 30M). Apódema 

ejaculatório como na figura 30L. 

Comentários. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste. O espécime 

macho da Bahia difere apenas por possuir falo com ductos mais longos do que os do holótipo 

ilustrado em Rafael (1995).  

Registros geográficos: Peru; Brasil: Bahia (registro novo), Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná (Fig. 44A). 

Material examinado: BRASIL, Bahia, Una, Unacau, 7 Feb. [ii]. 1987, F.P. Benton, 

verso da etiqueta: inside uncabrucered forest hovering in ground (1♂, INPA); PR [Paraná], 
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Terra Boa, 03.i.1984. J.A. Rafael, Comparado com tipo Eudorylas adunatus (Hardy), Det.: 

J.A. Rafael - 1985 (3♂, INPA). 

“Eudorylas” dorsispinosus (Hardy) 

(Figs. 31A–O, 44B) 

Pipunculus (Eudorylas) dorsispinosus Hardy, 1965a: 215, Figs. 7a–e: 1966:4 

Dorilas (Eudorylas) subjectus?; Hardy, 1954: 46. (identificação errônea) 

Eudorylas dorsispinosus; Rafael, 1995: 802. Figs. 36–40, 191; De Meyer, 1996: 54 

(catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 21 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo marrom-escuro, com ápice agudo (Fig. 31B). Lobo pós-

pronotal marrom. Pernas marrom-escuras (Fig. 31A). Ctenídios ventrais presentes nos 

fêmures anterior e médio. Tíbia posterior com série longitudinal de espinhos curtos. Asa com 

enfuscação marrom; terceira seção costal com comprimento igual ao da quarta; veia r-m 

localizada quase no meio da seção superior da célula dm (Fig. 31C). Abdômen com 

pruinosidade cinza-amarronzada no tergito 1 e posterolateralmente nos tergitos 2–5 (Fig. 

31D). Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 31E. Sintergoesternito 8 com área 

membranosa grande (Figs. 31F, G). Epândrio mais curto que os surstilos (Fig. 31G). Surstilos 

delgados, com ápices afilados e voltados para fora (Figs. 31G, H); em vista lateral com ápices 

curvados para baixo (Figs. 31I, J). Esclerito subepandrial subquadrado (Fig. 31K). Gonópodes 

subsimétricos (Fig. 31L). Guia fálico com projeção dorsal robusta, protraída (Figs. 31M, N). 

Falo trífido, com ductos curtos, estes com pequenas cerdas dorsais na base (Figs. 31M, N). 

Apódema ejaculatório linear (Fig. 31O).  

Comentários. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste. Os 

espécimes do Maranhão e da Bahia possuem projeção dorsal do guia fálico mais curta que a 

do espécime do Mato Grosso, o qual foi comparado com o tipo (Fig. 31N). 

Registros geográficos. Brasil: Ceará (registro novo), Bahia (registro novo), Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná; Argentina (Fig. 44B). 

Material examinado: BRASIL, CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, 

Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Varredura, 20–22.vii.2012, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira, cols. (1♂, CZMA); Bahia, Ilhéus, Cepec [Centro de Pesquisas do 

Cacau], Ago.[viii] 1973, Soria col. (1♂, INPA); PR [Paraná], Terra Boa, 02.iv.1983, J.A. 
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Rafael, Flight trap, Eudorylas dorsispinosus (Hardy), Det.: J. A. Rafael - 1984 (1♂, INPA); 

idem, Sítio Indaiá, 17.vii.1983 (1♂, INPA). 

“Eudorylas” fortis Rafael 

(Figs. 32A–P, 44C) 

Eudorylas fortis Rafael, 1995: 806, Figs. 55–60, 195; De Meyer, 1996: 56 (catálogo); 

Rodriguez e Rafael, 2012: 21 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo-escuro a marrom, com ápice pontiagudo (Fig. 32B). 

Lobo pós-pronotal marrom. Pernas predominantemente pretas (Fig. 32A). Ctenídios ventrais 

presentes em todos os fêmures. Tíbia posterior com fileira longitudinal de espinhos curtos. 

Asa hialina, com terceira seção costal quase duas vezes mais comprida do que a quarta; veia 

dm-cu bastante inclinada (Fig. 32C). Abdômen com pruinosidade cinza no tergito 1 e 

posterolateralmente nos tergitos 2–5 (Fig. 32D). Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na Fig. 32E. 

Sintergoesternito 8 com área membranosa grande (Fig. 32G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 32G). Surstilos simétricos, subquadrados (Figs. 32G, H); em vista lateral, com 

curvatura distinta (Figs. 32I, J). Esclerito subepandrial subarredondado (Fig. 32K). 

Gonópodes simétricos (Fig. 32L). Ápice do guia fálico curvado (Fig. 32M). Falo trífido, com 

apêndice lateral e ductos com espinhos subapicais (Fig. 32M). Apódema ejaculatório como na 

Fig. 36N. Fêmea com ovipositor longo, aguilhão curvado para o abdômen (Figs. 32O, P). 

Comentários. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste, com 

espécimes coletados em áreas de Cerrado no estado do Maranhão e de Caatinga no estado do 

Piauí.  

Registros geográficos: Brasil: Amazonas, Pará, Maranhão (registro novo), Piauí 

(registro novo), Goiás (Fig. 44C). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Amazonas, Manaus, C.[ampus] 

Univ.[ersitário], 22.vi.1982, J.A. Rafael” “Holótipo ♂ Eudorylas fortis Rafael” (INPA); idem, 

14.vi.1982 (parátipo ♂, INPA); idem, 21.vii.1982 (parátipo ♀, INPA); MA[ranhão], 

Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Corrente, 288 m, 

07°04'24.2"S, 47°05'25.2"W, Suspensa Simples (5 m), 20–30.vi.2014, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & G.A. Reis, cols. (1♂, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 

240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 15–31.vii.2013, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, 01–10.viii.2013 (1♀, CZMA); 
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idem, 10–20.viii.2013 (2♀, CZMA); idem, 20–31.viii.2013 (1♀, CZMA); idem, 01–10. ix. 

2013 (2♀, INPA); 01–10.xii.2013 (1♂, CZMA); idem, Caxias, Fazenda Bode, Arm.[adilha] 

Malaise, 09–12.ix.1999, F. Limeira-de-Oliveira, col. (1♂, CZMA); idem, Mirador, Parque 

Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, Armadilha Suspensa, 01–12.iii.2008, F. Limeira-de-

Oliveira (1♂, CZMA); idem, Armadilha Luminosa, 22.ii–01.iii.2009, M.B. Aguiar-Neto & 

M.J.A. Holanda, cols. (2♂, CZMA); idem, 419 m, Armadilha Suspensa, 01–15.ix.2013, F. 

Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♀, CZMA); idem, 06°37'48"S, 

45°52'49"W, Armadilha Suspensa, 01–10.xi.2013, F.L. Oliveira, L.L.M. Santos & T.L. Rocha 

(1♂, CZMA); idem, Base dos Cágados, 06°48'29"S, 45°06'34"W, 27.ix–02.x.2011 (2♂, 

INPA); idem, Posto Avançado do Mel, 06°43'50"S, 44°58'59"W, Armadilha de Malaise, 02–

08.iv.2011, F.Limeira-de-Oliveira & D.W.A.Marques, cols. (1♀, CZMA); PI[auí], Caracol, 

PARNA [Parque Nacional] Serra das Confusões, Andorinha, 515m, 09°08'27.8"S, 

43°33'42.1"W, Armadilha Suspensa, 01–15.vii. 2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.T.A. Silva, cols. (1♀, INPA); idem, 01–11.viii. 2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.L. Rocha, cols. (1♂, CZMA); idem, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, 

Armadilha de Malaise, 15–31.vii. 2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, 

cols. (1♀, CZMA); idem, 20–30.vi.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & 

G.A. Reis, cols. (1♂, INPA); idem, Saco da Cachorra, 522 m, 09°12'42.7"S, 43°30'04.2"W, 

Armadilha Suspensa (5 m), 10–20.ix.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. 

Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, 20–30.ix.2013 (1♂ e 1♀, INPA). 

“Eudorylas” pectibialis (Hardy) 

(Figs. 33A–N, 44D) 

Dorilas (Eudorylas) pectibialis Hardy, 1954: 38, Figs. 18a–e. 

Pipunculus (Eudorylas) pectibialis; Hardy, 1965a: 222; 1965b: 46, Figs. 17a-b; 1966: 5. 

Eudorylas pectibialis; Rafael, 1995: 820. Figs. 125–127, 211 (part.); De Meyer, 1996: 66 

(catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 22 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo marrom-escuro, com ápice pontiagudo (Fig. 33B). Lobo pós-

pronotal marrom. Pernas marrom-escuras a pretas (Fig. 33A). Ctenídios ventrais presentes em 

todos os fêmures. Tíbia posterior com pente de cerdas robustas apicalmente. Asa com terceira 

seção costal cerca de 1,5 vezes mais comprida que a quarta; veia r-m localizada logo depois 

do terço basal da seção superior da célula dm (Fig. 33C). Abdômen preto-fosco, com 

pruinosidade cinza-amarronzada no tergito 1 e em bandas contínuas na margem posterior dos 
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tergitos 2–5 (Fig. 33D). Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 33E. Sintergoesternito 8 

com área membranosa grande (Figs. 33F, G). Epândrio mais comprido que os surstilos (Fig. 

33G). Surstilos assimétricos, o externo mais largo e pouco mais comprido que o interno, com 

ápice curvo, voltado para dentro (Figs. 33G, H); em vista lateral como nas figuras 33I, J. 

Esclerito subepandrial estreitado medianamente (Fig. 33K). Hipândrio alargado basalmente, 

com gonópodes de mesmo comprimento (Fig. 33L). Guia fálico bifurcado no ápice (Fig. 

33M). Falo trífido com apêndice lateral e com ductos longos, espiralados (Fig. 33M). 

Apódema ejaculatório sinuoso (Fig. 33N).  

Comentários. O registro desta espécie para o Paraná feito em Rafael (1995) foi 

baseado em identificação errônea. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste, 

com um espécime coletado na Amazônia Maranhense. 

Registros geográficos. Brasil: Maranhão (registro novo), Rio de Janeiro, São Paulo; 

Argentina (Fig. 44D). 

Material examinado: BRASIL, MA[aranhão], C.[entro] N.[ovo] Maranhão, REBIO 

– Res.[erva] Biol.[ógica] Gurupi, 03°14'05"S, 46°41'83"W, Armadilha de Suspensa, 01–

06.iii.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques (1♂, CZMA). 

“Eudorylas” phallophyllax Rafael 

(Figs. 34A–N, 44E) 

Pipunculus (Eudorylas) partitus; Hardy, 1965b: 45; Figs. 16a–c (part.). 

Eudorylas phallophyllax Rafael, 1995: 821. Figs. 133–137, 213; De Meyer, 1996: 66 

(catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 22 (catálogo). 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo (Fig. 34B). Lobo pós-pronotal 

amarelo. Pernas amarelas (Fig. 34A). Ctenídios ventrais presentes em todos os fêmures. Asa 

com terceira seção costal cerca de 2,3 vezes mais comprida que a quarta; veia r-m localizada 

logo depois do terço basal da seção superior da célula dm (Fig. 34C). Abdômen com 

pruinosidade cinza no tergito 1 e posterolateralmente nos tergitos 2–5 (Fig. 34D). Tergito 6 e 

esternitos 6 e 7 como na figura 34E. Sintergoesternito 8 com área membranosa muito grande, 

com quilha distinta (Figs. 34F, G). Epândrio pouco mais comprido que os surstilos (Fig. 

34G). Surstilos subsimétricos, subiguais no tamanho, com ápices afilados (Figs. 34G, H); em 

vista lateral com ápices curvados para baixo (Figs. 34I, J). Esclerito subepandrial como na 

figura 34K. Gonópode externo protaído, de ápice agudo (Fig. 34L). Guia fálico com gancho 
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apical (Fig. 34M). Falo trífido, com apêndice lateral longo e mais largo distalmente (Fig. 

34M). Apódema ejaculatório como na figura 34N. 

Comentários. Espécie conhecida até o presente somente da série típica. Os espécimes 

coletados no Nordeste brasileiro são idênticos ao holótipo. 

Registros geográficos. Brasil: Maranhão (novo registro), Paraíba (novo registro), 

Bahia (novo registro), Goiás, Paraná (Fig. 44E). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Paraná, Terra Boa, 03.i.1984, J.A. 

Rafael” “Holótipo ♂ Eudorylas phallophyllax Rafael” (INPA); idem (parátipo ♂, INPA); 

MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 

240 m, 07°07'05.6”S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Posto Avançado do Mel, 06°43'50"S, 44°58'59"W, Armadilha de Malaise, 02–

08.iv.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. (1♂, CZMA); PB [Paraíba], 

João Pessoa, Campus Universitário, Malaise, ix.1987, D.S. Amorim (1♂, INPA); Bahia, 

UNA Lemos Maia, inside forest, F.P. Benton (1♂, INPA); idem, Una Mun.[icípio], 

UNACAU, 7 Feb.[ii].1987, verso da etiqueta: inside forest in ground hovering (1♂, INPA); 

idem, Mata de São João, Reserva de Sapiranga, 11°22'39.6"S, 37°25'04.4"W, Malaise, Ponto 

T1, 22–25.vii.2001. M.T. Tavares & eq.[uipe] (1♂, INPA). 

“Eudorylas” vidali Rafael 

(Figs. 35A–O, 44F) 

Eudorylas vidali Rafael, 1995: 831, Figs. 172–176, 222; De Meyer 1996: 72 (catálogo); 

Rodriguez e Rafael, 2012: 23 (catálogo). 

Diagnose. Triângulo frontal com calo preto, brilhante. Pós-pedicelo marrom-escuro a 

preto, com ápice agudo (Fig. 35B). Lobo pós-pronotal preto. Pernas pretas (Fig. 35A). 

Ctenídios ventrais presentes no fêmur médio. Asa com terceira seção costal cerca de 1,3 vezes 

mais comprida que a quarta; veia M1 reta, veia r-m localizada antes do terço basal da seção 

superior da célula dm (Fig. 35C). Abdômen oval e curto, tergitos 2–5 com pruinosidade 

marrom anteriormente e preto brilhantes posteriormente (Fig. 35D). Tergito e esternito 6 

como na figura 35E. Sintergoesternito 8 pouco mais curto que o tergito 5, sem área 

membranosa (Figs. 35F, G). Epândrio mais comprido que os surstilos (Fig. 35G). Surstilos 

subsimétricos, ápices com lados agudos (Figs. 35G, H); subtriangulares em vista lateral (Figs. 
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35I, J). Esclerito subepandrial quadrangular (Fig. 35K). Hipândrio alongado (Fig. 35L). Guia 

fálico com gancho apical (Fig. 35M). Falo trífido, com ductos longos. (Fig. 35M). Apódema 

ejaculatório com bulbo trilaminado (Figs. 35M, O). 

Comentários. Esta espécie era conhecida somente da série típica. A partir da análise 

do holótipo, foi possível verificar que as ramificações do falo são longas e não ocorrem 

próximo ao ápice como mostrado na Fig. 174 de Rafael (1995), além disso, o apódema 

ejaculatório possui três expansões da bomba espermática (Figs. 35N, O) e não duas expansões 

logo abaixo do bulbo como na Fig. 175 de Rafael (1995). 

Registros geográficos: Brasil: Amazonas, Ceará (registro novo) (Fig. 44F). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, AM[azonas], Manaus, C.[ampus] 

Univ.[ersitário], ix.1978, J.A. Rafael & J. Vidal, Malaise trap” “Holótipo ♂ Eudorylas vidali 

Rafael” (INPA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 

03°50'13”S, 40°54'35"W, Armadilha Malaise, 01–15.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira & J.S. 

Pinto-Júnior cols. (2♂, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 16–31.xii.2012 (1♂, CZMA). 

“Eudorylas” sp. nov. 1 

(Figs. 36A–N, 44G) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice filiforme. Pernas predominantemente amarelas. 

Tergitos 2–5 com pruinosidade cinza posterolateralmente. Sintergoesternito 8 com área 

membranosa grande. Surstilos subsimétricos. Guia fálico curvado, com pequeno gancho 

apical. Falo com apêndice lateral longo e ductos curtos. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 36A). Comprimento do corpo: 4,3 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,3; 0,5; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena (Fig. 36B) com escapo e pedicelo marrons, este último com três cerdas 

dorsais curtas e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice filiforme. CPP/LPP = 

2,4. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro, 

com pruinosidade marrom dorsalmente. Notopleura com pruinosidade cinza e com 10 cerdas 

diminutas amarelas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom e com cerdas 

marginais inconspícuas. Mesopleura marrom, exceto anepímero, amarelo; com pruinosidade 

cinza. Mediotergito marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza. 
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Asa (Fig. 36C). Comprimento: 4,4 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 1,2. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, quase toda 

célula c, três quartos basais da sc, terço basal da r1, início da r2+3, metade basal da br, início e 

parte anterior da bm, metade basal da cup e terço basal do lobo anal com microtíquias muito 

reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada pouco depois do terço basal da seção superior da 

célula dm. Veia dm-cu pouco sinuosa. Halter amarelo, exceto pela descoloração marrom na 

base e no ápice do capítulo. 

Pernas (Fig. 36A). Coxas marrom-escuras, com pruinosidade cinza. Trocanteres 

amarelos. Fêmures amarelos, exceto por uma mancha marrom dorsomedianamente, maior no 

fêmur anterior. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelos, 

exceto quintos tarsômeros marrons. Ctenídios ventrais curtos presentes em todos os fêmures. 

Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 36D). Marrom, com pruinosidade cinza no tergito 1 e 

posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com seis cerdas pretas robustas lateralmente. 

Tergito 6 não visível dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 36E. 

Sintergoesternito 8 marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada, cerca de metade do 

comprimento do tergito 5 e com área membranosa grande, subarredondada (Figs. 36D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 36G). Epândrio mais curto que os 

surstilos (Fig. 36G). Surstilos (Figs. 36G, H) subsimétricos, subfalcifomes, com cerdas 

robustas apicalmente; em vista lateral com sinus mediano, notadamente o interno (Figs. 36I, 

J). Esclerito subepandrial como na figura 36K. Hipândrio muito intusmescido, com 

gonópodes curtos (Fig. 36L). Guia fálico curvado, com gancho apical (Fig. 36M). Falo trífido, 

com apêndice lateral longo e ductos curtos (Fig. 36M). Apódema ejaculatório umbeliforme 

(Fig. 36N). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 3). Comprimento do corpo: 3,9–4,6 mm. Comprimento da asa: 4,2–4,7 

mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 44G). 



103 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque 

Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W” 

“Armadilha de Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva” 

(CZMA). Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♂, INPA); idem, Serra Grande, 07°04'28"S, 

47°24'12"W, Arm.[adilha] Malaise, 13.xii.2001, F.L. Oliveira & J. Vidal (1♂, INPA); idem, 

Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W, 

Armadilha Suspensa, 01–15.ix.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos 

(1♂, CZMA). 

Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 1 é similar a “E.” venezuelensis Rafael descrita da 

Venezuela, pelo padrão de pruinosidade abdominal, falo com processo lateral longo e formato 

do apódema ejaculatório. Difere pelos surstilos subsimétricos, subfalciformes; guia fálico 

delgado, com gancho apical distinto e falo com ductos mais curtos que o apêndice lateral. 

“Eudorylas” venezuelensis possui surstilos assimétricos, guia fálico alargado apicalmente, 

sem gancho apical e falo com ductos mais longos que o apêndice lateral. 

Comentários. “Eudorylas” sp. nov. 1 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado no estado do Maranhão.  

Eudorylas sp. nov. 2 

(Figs. 37A–N, 44H) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice pontiagudo. Pernas predominantemente amarelas. 

Sintergoesternito 8 com área membranosa pequena. Abdômen brilhante, com pruinosidade 

cinza no tergito 1 e lateralmente nos demais tergitos. Surstilos assimétricos, subiguais no 

tamanho. Guia fálico com projeção dorsal acentuada. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 37A). Comprimento do corpo: 3,1 mm. Cabeça 

holóptica por 15 facetas. F; EM; V = 0,2; 0,3; 0,2. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza ventral e lateralmente. Antena (Fig. 37B) com escapo e pedicelo marrons, este último 

com quatro cerdas dorsais e três cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice pontiagudo. 

CPP: LPP = 2,7. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro, 

com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade cinza e com oito cerdas diminutas 
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marrons. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom e cerdas marginais 

inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrons, com pruinosidade cinza.  

Asa (Fig. 37C). Comprimento: 3,3 mm. CA: LMA = 3,3 mm. CTS: CQS = 1,1. 

Membrana hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, 

metade basal da c, três quartos basais da sc, início da r1, terço basal da br, metade basal da 

bm, terço basal da cup e início do lobo anal com microtíquias muito reduzidas ou ausentes. 

Lobo anal estreito. Veia r-m localizada pouco depois do terço basal da seção superior da 

célula dm. Veia dm-cu reta. Halter amarelo, exceto pelo ápice do capítulo, marrom. 

Pernas (Fig. 37A). Coxas marrons, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures anterior e médio amarelos, com mancha marrom dorsomedianamente; fêmur 

posterior marrom, com base e ápice amarelos. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza. 

Tarsos amarelos, exceto quintos târsomeros marrons. Ctenídios ventrais curtos presentes 

apenas no fêmur médio. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 37D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, os 

demais com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateralmente. Tergito 1 

com duas cerdas pretas lateralmente. Tergito 6 visível dorsalmente. Tergito e esternito 6 como 

na figura 37E. Sintergoesternito 8 marrom-escuro, pruinosidade cinza esparsa, com 

comprimento igual ao do tergito 5 e área membranosa pequena (Figs. 37D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 37G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 37G). Surstilos (Figs. 37G, H) assimétricos, com expansões basais. Surstilo 

interno com sinus acentuado (Fig. 37H), em vista lateral como na figura 37I. Surstilo externo 

mais largo que o interno, em vista lateral, subtriangular (Fig. 37J) Esclerito subepandrial 

como na figura 37K. Gonópode externo mais comprido que o interno (Fig. 37L). Guia fálico 

com projeção dorsal acentuada (Fig. 37M). Falo trífido, com ductos voltados para cima (Fig. 

37M). Apódema ejaculatório em forma de leque (Fig. 37N). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 7). Comprimento do corpo: 3,0–3,3 mm. Comprimento da asa: 3,2–3,4 

mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registros geográficos. Brasil: Ceará, Bahia (Fig. 44H). 
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Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Bahia, Ilhéus, Cepec, Ago [viii]. 1973, 

Soria, col.[coletor]” (INPA). Parátipos: idem (3♂, INPA); idem, Set. [ix] 1973 (1♂, INPA); 

idem, Out.[x] 1973 (1♂, INPA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, Cachoeira 

do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha Suspensa, 01–10.x.2013, F. Limeira-de-

Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (3♂, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 20–22.vii.2012, J.A. 

Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, cols. (1♂, CZMA). 

Discussão. Eudorylas sp. nov. 2 é similar a E. lepus Rafael registrada para o Brasil 

(Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina), pelo abdômen com pruinosidade marrom 

dorsalmente e pruinosidade cinza lateralmente, sintergoesternito 8 com o mesmo 

comprimento do tergito 5 e pelo formato dos surstilos. Difere por possuir guia fálico com uma 

projeção dorsobasal mais acentuada e projeções subapicais ausentes. Eudorylas lepus possui 

guia fálico com projeção dorsal menor, duas projeções subapicais e ápice mais desenvolvido. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 2 é descrita a partir de espécimes coletados em uma 

área de plantação de cacau (CEPEC) na Bahia e no Parque Nacional de Ubajara, que embora 

esteja inserido no bioma Caatinga, também possui características da Mata Atlântica. 

Eudorylas sp. nov. 3 

(Figs. 38A–N, 44I) 

Diagnose. Pós-pedicelo marrom, com ápice agudo. Pernas predominantemente amarelas. Veia 

M1 quase reta. Sintergoesternito 8 com área membranosa pequena. Abdômen com 

pruinosidade cinza inconspícua posterolateralmente nos tergitos 2–5. Surstilos bifurcados.  

Descrição. Holótipo macho (Fig. 38A). Comprimento do corpo: 3,2 mm. Cabeça 

holóptica por 16 facetas. F; EM; V = 0,3; 0,3; 0,2. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena (Fig. 38B) com escapo e pedicelo marrons, este último com quatro 

cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo marrom, com ápice agudo CPP/LPP = 2,2. 

Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade marrom. Escuto marrom-

escuro, com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade marrom e com 10 cerdas 

diminutas castanhas. Escutelo marrom-escuro, com pruinosidade marrom e cerdas marginais 

inconspícuas. Mesopleura marrom, com pruinosidade marrom. Mediotergito marrom, com 

pruinosidade marrom medianamente e cinza lateralmente. 
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Asa (Fig. 38C). Comprimento: 3,4 mm. CA/LMA = 3. CTS/CQS = 1,6. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, parte basal da 

c, início da r1, terço basal da br, início e parte anterior da bm, início da cup e do lobo anal. 

Veia r-m localizada pouco depois do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu 

reta. Veia M1 quase reta. Lobo anal estreito. Halter marrom, exceto pela haste, amarela. 

Pernas (Fig. 38A). Coxas marrons, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures marrons, com bases e ápices amarelos. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza. 

Tarsos amarelos, exceto quintos tarsômeros marrons. Ctenídios ventrais curtos presentes nos 

fêmures anterior e médio. Pulvilos amarelos.  

Abdômen (Fig. 38D). Marrom, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade 

cinza esparsa no tergito 1 e posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com três cerdas 

marrons lateralmente. Tergito 6 visível dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na 

figura 38E. Sintergoesternito 8 marrom, com pruinosidade marrom; comprimento igual ao do 

tergito 5 e com área membranosa pequena (Figs. 38D, G). 

Terminália: Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 38G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 38G). Surstilos (Figs. 38G, H) subsimétricos, bifurcados, com lados internos de 

ápices agudos e lados externos de ápices alargados; em vista lateral como nas figuras 38I, J. 

Esclerito subepandrial trapezoidal (Fig. 38K). Gonópodes assimétricos, com ápices agudos 

(Fig. 38L). Guia fálico simples, sem projeções dorsais (Fig. 38M). Falo trífido, com ductos 

ejaculatórios moderadamente longos, com expansões membranosas na base (Fig. 38M). 

Apódema ejaculatório em forma de leque (Fig. 38N). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (parátipo). Comprimento do corpo: 3,0 mm. Comprimento da asa: 3,3 mm. 

Condição do holótipo. Asa direita montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Ceará (Fig. 44I). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de 

Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W” “Armadilha Malaise, 13–

17.xi.2012, F.Limeira-de-Oliveira, D.W.A. Marques, cols.[coletores]” (CZMA); idem, 

Varredura, 14–19.ii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, J.A. Rafael, J.T. Câmara, cols. (1♂, 

CZMA). 
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Discussão. Eudorylas sp. nov. 3 é similar a E. occultus (Hardy) registrada para o 

Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná), pelo pós-pedicelo marrom, fêmures 

predominantemente marrons, pelo padrão de pruinosidade abdominal e guia fálico sem 

projeções subapicais. Difere por possuir lobo pós-pronotal amarelo, veia M1 quase reta e 

surstilos bifurcados. Eudorylas occultus possui lobo pós-pronotal marrom, veia M1 curva e 

surstilos simples, com as bases mais largas. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 3 é descrita a partir de espécimes coletados no 

Parque Nacional de Ubajara, que embora esteja inserido no bioma Caatinga, também possui 

características da Mata Atlântica. 

 “Eudorylas” sp. nov. 4 

(Figs. 39A–N, 44J) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice filiforme. Pernas predominantemente amarelas. 

Tergitos 2–5 com bandas contínuas de pruinosidade cinza posteriormente. Sintergoesternito 8 

com área membranosa grande, ocupando quase todo o ápice. Surstilos subsimétricos, com 

ápices em forma de pinça. Guia fálico com ápice agudo.  

Descrição. Holótipo macho (Fig. 39A). Comprimento do corpo: 4,7 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,5; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza ventral e lateralmente. Antena (Fig. 39B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este 

último com seis cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice 

filiforme. CPP/LPP = 2,5. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade marrom e três cerdas 

diminutas marrons. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom e cerdas 

marginais inconspícuas. Mesopleura marrom, com pruinosidade cinza-amarronzada, mais 

densa no laterotergito. Mediotergito marrom-escuro, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 39C). Comprimento: 4,8 mm. CA/LMA = 3,2. CTS/CQS = 1,4. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, metade basal 

da c, terço basal da r1, início da r2+3, início e parte inferior da br, terço basal da bm, metade 

basal da cup e início do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 
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localizada logo depois do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu pouco 

sinuosa. Halter amarelo, exceto pela base, marrom. 

Pernas (Fig. 39C). Coxas marrons, com ápices amarelos e pruinosidade cinza esparsa. 

Trocanteres amarelos. Fêmures amarelos, com pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias 

amarelas, com pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelos, exceto quintos târsomeros 

marrons. Ctenídios ventrais curtos presentes nos fêmures anterior e médio. Pulvilos amarelos.  

Abdômen (Fig. 39D). Preto, com pruinosidade cinza no tergito 1 e posteriormente nos 

tergitos 2–5. Tergito 1 com seis cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito 6 não visível 

dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 39E. Sintergoesternito 8 preto, com 

pruinosidade marrom esparsa e quilha apical distinta; cerca de 1/3 do comprimento do tergito 

5, com área membranosa grande, ocupando quase todo o ápice (Figs. 39D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 39G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 39G). Surstilos (Figs. 39G, H) subsimétricos, com ápices voltados para dentro, 

como uma pinça; com ápices afilados e curvados para baixo em vista (Figs. 39I, J). Esclerito 

subepandrial alongado e delgado (Fig. 39K). Gonópodes de mesmo comprimento, com ápices 

arredondados (Fig. 39L). Guia fálico simples (Fig. 39M). Falo trífido, com ductos longos 

(Fig. 39N). Apódema ejaculatório como na figura 39O.  

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 3). Comprimento do corpo: 4,5–4,7 mm. Comprimento da asa: 4,7–4,9 

mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 44J). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina, 419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W” “Armadilha Suspensa, 20–

31.viii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos, cols.[coletores]” (CZMA). Parátipos: 

idem, 01–15.ix.2013, F.Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♂, CZMA); 

idem, 15–30.vi.2014 (1♂, CZMA); idem, Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das 

Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 14–

30.vi.2013, J.A.Rafael, F.Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA). 
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Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 4 é similar a “E.” gomesi (Hardy) descrita do Brasil 

(Minas Gerais), por possuir pernas amarelas, pelo padrão de pruinosidade abdominal, formato 

do sintergoesternito 8 e do guia fálico. Difere por possuir pós-pedicelo amarelo, veia dm-cu 

sinuosa e surstilos subsimétricos, com ápices em forma de pinça. “Eudorylas” gomesi (Hardy) 

possui pós-pedicelo marrom, veia dm-cu reta e surstilos assimétricos, o externo sobreposto 

parcialmente sobre o interno, numa depressão. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 4 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado no estado do Maranhão.  

 “Eudorylas” sp. nov. 5 

(Figs. 40A–N, 44K) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo. Pernas amarelas, exceto coxas e fêmures, 

pretos. Tergitos 1–5 cobertos dorsalmente de pruinosidade cinza. Sintergoesternito 8 com área 

membranosa muito grande, quase alcançando o epândrio. Surstilos subsimétricos, o externo 

mais largo que o interno. Guia fálico com expansões laterais. Falo muito longo. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 40A). Comprimento do corpo: 3,6 mm. Triângulo 

frontal e face com pruinosidade cinza. Cabeça holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,3; 0,4; 

0,2. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena (Fig. 40B) com escapo marrom-escuro; pedicelo marrom, com três 

cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo. CPP/LPP = 

2,5. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom dorsalmente. Notopleura com pruinosidade cinza e cinco 

cerdas diminutas amarelas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza-

amarronzada e cerdas marginais inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrons, com 

pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 40C). Comprimento: 3,7 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 1,9. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, c, três quartos 

basais da sc, três quartos basais da r1, início da r2+3 e da r4+5, br, bm, quase toda cup e terço 

basal do lobo basal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada 

pouco depois do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu pouco sinuosa. Halter 

amarelo, exceto base e ápice do capítulo, marrons.  
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Pernas (Fig. 40A). Coxas pretas, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures marrom-escuros a pretos, com bases e ápices amarelos. Tíbias amarelas, com 

pruinosidade cinza. Tarsos amarelos. Ctenídios ventrais curtos presentes em todos os fêmures. 

Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 40D). Marrom-escuro, dorsalmente revestido de pruinosidade cinza 

nos tergitos 1–5. Tergito 1 com três cerdas pretas robustas lateralmente. Tergito 6 não visível 

dorsalmente. Esternitos 6 e 7 como na figura 40E. Sintergoesternito 8 marrom, com 

pruinosidade cinza-amarronzada esparsa e quilha membranosa apical; pouco mais comprido 

que o tergito 5 e com área membranosa muito grande, quase alcançando o epândrio (Figs. 

40D, F, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 40G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 40G). Surstilos (Figs. 40G, H) subsimétricos, alargados medianamente; em 

vista lateral, com pequeno sinus subapical e ápices arredondados (Figs. 40I, J). Esclerito 

subepandrial como na figura 40K. Gonópodes subsimétricos (Fig. 40L). Guia fálico com 

expansões laterais e gancho apical (Fig. 40M). Falo trífido, com apêndice lateral distinto, 

ductos muito longos, espiralados e envolvidos por uma bainha membranosa e cerdosa. 

Apódema ejaculatório umbeliforme (Fig. 40O). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 3). Comprimento do corpo: 3,8–4,2 mm. Comprimento da asa: 4,0–4,5 

mm. Os exemplares coletados no Piauí possuem tergito 2 com pruinosidade cinza apenas 

anteromedianamente. 

Condição do holótipo. Asa direita perdida. Terminália acondicionada em microtubo 

com glicerina. 

Registros geográficos. Brasil: Maranhão, Piauí (Fig. 44K). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque 

Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W” 

“Armadilha de Malaise, 01–15.vii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, 

cols.[coletores]” (CZMA); Parátipos: idem, Suspensa simples (5 m), 01–10.x.2013 (1♂, 

CZMA); idem, 10–20.x.2013 (1♂, CZMA); Piauí, Caracol, Parq.[ue] Serra das Confusões, 

Cores da Caatinga, 705 m, 09°12'48.9", 43°27'59.9"W, Armadilha Suspensa, 15–30.vi.2013, 
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J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (2♂, INPA); idem, 01–15.vii.2013 

(1♂, CZMA). 

Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 5 é similar a “E.” quadrifidus Rafael descrita do 

Brasil (Amazonas), por possuir sintergoesternito 8 com área membranosa muito grande, guia 

fálico com gancho apical, falo longo e pelo formato do apódema ejaculatório. Difere por 

possuir pós-pedicelo amarelo, ctenídios ventrais presentes em todos os fêmures, surstilos 

alargados e falo com ductos mais longos. “Eudorylas” quadrifidus Rafael possui pós-pedicelo 

preto, ctenídios ventrais presentes apenas no fêmur médio, surstilos com ápices mais estreitos 

e falo com apêndice lateral mais longo e ductos mais curtos. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 5 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado no estado do Maranhão e na Caatinga no estado do Piauí.  

“Eudorylas” sp. nov. 6 

(Figs. 41A–N, 44L) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice pontiagudo. Pernas predominantemente amarelas. 

Tergitos 2–5 com bandas contínuas de pruinosidade cinza posteriormente. Sintergoesternito 8 

com área membranosa grande. Surstilos subsimétricos, com bases alargadas e com ápices 

subtriangulares, com cerdas robustas na face externa. Guia fálico com duas projeções apicais. 

Falo com ductos curtos. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 41A). Comprimento do corpo: 4,2 mm. Cabeça 

holóptica por 20 facetas. F; AC; V = 0,3; 0,5; 0,2. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena (Fig. 41B) com escapo marrom; pedicelo marrom-escuro, com quatro 

cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice pontiagudo. CPP/LPP 

= 2,8. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente. Notopleura com pruinosidade cinza 

e 12 cerdas diminutas amarelas. Escutelo marrom-escuro, com pruinosidade cinza-

amarronzada e cerdas marginais inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-escuros, 

com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 41C). Comprimento: 4,3 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 1,7. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, c, três quartos 
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basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3, r4+5 e da dm, quase toda br e bm, dois terços 

basais da cup e início do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m 

localizada pouco depois do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu sinuosa. 

Halter amarelo, exceto pela base, marrom. 

Pernas (Fig. 41A). Coxas marrons, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures amarelos, com pruinosidade cinza. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza. Tarsos 

amarelos, exceto quintos târsomeros marrons. Ctenídios ventrais presentes em todos os 

fêmures. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 41D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1 e 

em bandas contínuas posteriormente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com quatro cerdas pretas 

robustas lateralmente. Tergito 6 não visível dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na 

figura 41E. Sintergoesternito 8 marrom-escuro, com pruinosidade marrom; pouco mais curto 

que o tergito 5, com área membranosa grande (Figs. 41D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 41G). Epândrio mais longo que os 

surstilos (Fig. 41G). Surstilos subsimétricos (Figs. 41G, H), com bases alargadas e ápices 

subtriangulares, voltados para dentro e com cerdas robustas na face externa; ambos com sinus 

estreito próximo a base em vista lateral (Figs. 41I, J). Esclerito subepandrial como na figura 

41K. Gonópodes assimétricos, com projeções agudas (Fig. 41L). Guia fálico com duas 

projeções dorsais delgadas (Fig. 41M). Falo trífido, com ductos curtos (Fig. 41M). Apódema 

ejaculatório quase linear (Fig. 41N). 

Fêmea. Desconhecida. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâminas. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 44L). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina [06°37'25"S, 45°52'08"W], Armadilha luminosa” “22.ii-

01.iii.2009, M.B. Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda, cols.[coletores] (CZMA). 

Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 6 é similar a “E.” mexicanus (Hardy) descrita do 

México, por possuir pernas predominantemente amarelas, pelo padrão de pruinosidade 

abdominal, formato do surstilos, guia fálico com duas projeções apicais e apódema 

ejaculatório linear. Difere pelo formato das projeções apicais do guia fálico e falo sem 
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apêndice lateral. “Eudorylas” mexicanus possui duas projeções apicais de formato diferente e 

falo com apêndice lateral largo que possui pequenos espinhos no ápice. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 6 é descrita a partir de um espécime coletado em 

área de Cerrado no Parque Estadual do Mirador, estado do Maranhão.  

 “Eudorylas” sp. nov. 7 

(Figs. 42A–P, 44M) 

Diagnose. Pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo. Pernas predominantemente amarelas. 

Tergitos 2–5 com manchas de pruinosidade cinza posterolateralmente. Sintergoesternito 8 

com área membranosa muito grande. Surstilos subsimétricos, com bases largas e ápices 

afilados. Guia fálico com projeção dorsolateral coberta com espinhos. Falo com ductos 

longos. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 42A). Comprimento do corpo: 4,4 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,4; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza ventral e lateralmente. Antena (Fig. 42B) com escapo marrom; pedicelo amarelo-escuro 

a marrom, com três cerdas dorsais curtas e três cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com 

ápice agudo. CPP/LPP = 2,1. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto preto, com 

pruinosidade marrom dorsalmente. Notopleura com pruinosidade cinza e seis cerdas marrons 

diminutas. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom e cerdas marginais 

inconspícuas. Mesopleura marrom, com pruinosidade cinza, exceto anepímero, amarelo. 

Mediotergito preto, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 42C). Comprimento: 4,4 mm. CA/LMA = 3,2. CTS/CQS = 1,7. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, c, bm, metade 

basal da sc, terço basal da r1, metade basal da br, quase toda cup, início da r4+5 e terço basal do 

lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada pouco antes do 

terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu quase reta. Halter amarelo, exceto 

pelo capítulo, marrom.  

Pernas (Fig. 42A). Coxas marrons, com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. 

Fêmures amarelos, com pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelas, com 

pruinosidade cinza posteriormente. Tarsos amarelos, exceto quintos târsomeros marrons. 
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Fêmur médio com fileira de cerdas conspícuas posteriormente. Ctenídios ventrais presentes 

em todos os fêmures. Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 42D). Preto, brilhante, com pruinosidade cinza no tergito 1 e 

posterolateralmente nos tergitos 2–5. Tergito 1 com quatro cerdas pretas robustas 

lateralmente. Tergito 6 não visível dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 

42E. Sintergoesternito 8 preto, com pruinosidade marrom esparsa; pouco mais curto que o 

tergito 5 e com área membranosa muito grande, quase alcançando o epândrio (Figs. 42D, F, 

G). 

Terminália: Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 42G). Epândrio mais comprido que os 

surstilos (Fig. 42G). Surstilos (Figs. 42G, H) subsimétricos, com bases largas e ápices 

afilados; a parte afilada direcionada obliquamente para baixo em vista lateral (Figs. 42I, J). 

Esclerito subepandrial como na figura 42K. Gonópodes subsimétricos (Fig. 42L). Guia fálico 

com projeção dorsolateral coberta com espinhos (Fig. 42M). Falo trífido, com ductos longos 

(Fig. 42M). Apódema ejaculatório como na figura 42N. 

Fêmea. Similar ao macho, diferindo nos seguintes aspectos: comprimento do corpo 

variando de 3,8 a 4,2 mm. Cabeça dicóptica. Facetas frontais maiores que as adjacentes. Pós-

pedicelo pontiagudo. Asa. Comprimento: 4,4 mm. CA/LMA = 4. CTS/CQS = 1,2. Abdômen. 

Tergito 6 com pruinosidade marrom dorsalmente, o restante com pruinosidade cinza. 

Ovipositor (Figs. 42O, P). CO: 1,3 mm; CAG: 1,1 mm; B: 0,3 mm. Base marrom-escura a 

preta, brilhante. Aguilhão amarelo, brilhante, levemente curvado para o abdômen. 

Variações (n = 10). Comprimento do corpo: 3,9–4,6 mm. Comprimento da asa: 4,1–

4,8 mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâminas. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registros geográficos. Brasil: Maranhão, Piauí e Ceará (Fig. 44M). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Piracuruca, P.[arque] N.[acional] 

de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05'57"S, 41°42'34"W” “Armadilha Malaise, 21–

30.xi.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J.S.Pinto-Júnior, cols.[coletores]” (CZMA). Parátipos: 

MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, 06°37'25"S, 

45°52'08"W, 11–16.i.2013. Arm.[adilha] Malaise, J.T. Câmara, L.L.L. Santos & L.S. Santos 

(1♂, CZMA); idem, Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho 
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Corrente, 288m, 07°04'24.2"S, 47°05'25.2"W, Armadilha de Malaise, 20–31.viii.2013, J.A. 

Rafael, F.L. Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 240m, 

07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 01–10.viii.2013 (1♀, CZMA); PI[auí], 

Piracuruca, P. [Parque] N.[Nacional] de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05'57"S, 

41°42'34"W, Armadilha Suspensa, 19–24.iv.2012, J.A. Rafael, F.L. Oliveira, cols. (1♀, 

INPA); idem, Armadilha Malaise, 17–19.vii.2012 (1♀, INPA); idem, 21–30.xi.2012, F. 

Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior, cols. (2♂, INPA); idem, 01–15.xii.2012 (1♀, CZMA); 

idem, 16–31.xii.2012 (1♂ e 1♀, INPA); idem, 01–14.ii.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-

Oliveira, cols (1♂, CZMA); idem, 16–28.ii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior, 

cols (1♂ e 1♀, CZMA); 01–10.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (12♂ e 

2♀, CZMA); idem, 12–27.iii.2013 (11♂ e 10♀, INPA); idem, 13–26.iv.2013 (1♂ e 3♀, 

CZMA); idem, 26.iv–08.v.2013 (1♀, CZMA); idem, 09–20.v.2013 (1♂ e 1♀, INPA); idem, 

01–14.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva (3♀, CZMA); idem, 15–

30.vi.2013 (4♂ e 4♀, CZMA); idem, 04°05'58.5"S, 41°40'48.2"W, 20.iv.2012. J.A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & J.T. Câmara (1♀, INPA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[Nacional] de 

Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha Malaise, 01–

15.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J.S.Pinto-Júnior, cols (2♂, CZMA). 

Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 7 é similar a “E.” curvatus (Hardy) registrada para o 

Brasil (Minas Gerais, São Paulo) e Argentina, por possuir pernas predominantemente 

amarelas, pelo padrão de pruinosidade abdominal, sintergoesternito 8 com área membranosa 

muito grande e surstilos com bases largas e ápices afilados. Difere por possuir pós-pedicelo 

amarelo, guia fálico com projeção dorsolateral com espinhos curtos, falo com ductos mais 

longos e apódema ejaculatório quase linear. “Eudorylas” curvatus possui pós-pedicelo 

marrom, guia fálico sem projeções, falo com ductos mais curtos e apódema ejaculatório mais 

alargado apicalmente. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 7 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado no estado do Maranhão e na Caatinga nos estados dos Piauí e Ceará.  

 “Eudorylas” sp. nov. 8 

(Figs. 43A–N, 44N) 

Diagnose. Triângulo frontal e face com pruinosidade marrom. Pós-pedicelo amarelo, com 

ápice agudo. Pernas predominantemente amarelas. Tergitos 2–5 com bandas contínuas de 

pruinosidade cinza posteriormente. Sintergoesternito 8 com área membranosa grande. 
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Surstilos assimétricos, o interno mais largo e com sinus na face interna. Falo com apêndice 

lateral, este com espinhos subapicais. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 43A). Comprimento do corpo: 4,8 mm. Triângulo 

frontal e face com pruinosidade marrom. Cabeça holóptica por 26 facetas. F; AC; V = 0,3; 

0,6; 0,2. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza ventral e lateralmente. Antena (Fig. 43A) com escapo e pedicelo marrons, este último 

com quatro cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo, com ápice agudo 

CPP/LPP = 2,2. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade marrom. Escuto preto, com 

pruinosidade marrom dorsalmente. Notopleura com pruinosidade marrom e com 14 cerdas 

diminutas marrons. Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom e cerdas 

marginais inconspícuas. Mesopleura e mediotergito pretos, com pruinosidade marrom. 

Asa (Fig. 43C). Comprimento: 5,2 mm. CA/LMA = 3,3. CTS/CQS = 2. Membrana 

hinalina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, metade basal 

da c, início da r1, dois terços basais da br, parte anterior da bm, terço basal da cup e do lobo 

anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia r-m localizada no terço basal da 

seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter amarelo. 

Pernas (Fig. 43C). Coxas anteriores amarelo-escuras, coxas média e posterior 

marrons, todas com pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. Fêmures amarelos, com 

pruinosidade cinza esparsa. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza. Tarsos amarelos, exceto 

quintos târsomeros marrons. Ctenídios ventrais presentes nos fêmures anterior e médio. 

Pulvilos amarelos. 

Abdômen (Fig. 43C). Preto fosco, com pruinosidade cinza no tergito 1 e em bandas 

contínuas na margem posterior dos tergitos 2–5. Tergito 1 com cinco cerdas pretas robustas 

lateralmente. Tergito 6 não visível dorsalmente. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 

43E. Sintergoesternito 8 preto, com pruinosidade marrom; cerca de metade do comprimento 

do tergito 5 e com área membranosa grande, arredondada (Figs. 43D, F). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 43G). Epândrio mais curto que os 

surtilos (Fig. 43G). Surstilos assimétricos (Figs. 43G, H). Surstilo interno mais comprido, 

com ápice subquadrangular, sinus na face interna e cerdas maiores apicalmente; em vista 

lateral como na figura 43I. Surstilo externo mais estreito que o interno, com cerdas maiores na 

face externa; subtriangular em vista lateral (Fig. 43J). Esclerito subepandrial subretangular, 
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alongado e largo (Fig. 43K). Gonópodes subsimétricos (Fig. 43L). Guia fálico longo e com 

gancho apical (Fig. 43M). Falo trífido, com apêndice lateral longo, este com três espinhos 

subapicais. 

Fêmea. Desconhecida. 

Variações (n = 6). Comprimento do corpo: 4,6–5,0 mm. Comprimento da asa: 4,8–5,4 

mm. Um dos parátipos com dois espinhos subapicais no apêndice do falo. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Terminália 

acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Maranhão (Fig. 44N). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque 

Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W” 

“Armadilha de Malaise, 01–10.i.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & S. 

Pereira, cols.[coletores]” (CZMA); Parátipos: idem, Riacho Cancela, 225 m, 07°05'44.2"S, 

47°17'56.8"W, 20–31.viii.2013, J.A. Rafael, F.Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, 

INPA); idem, Bom Jardim, REBIO – Res.[erva] Biol.[ógica] Gurupi, Armadilha Malaise, 02–

11.ix.2010, D.W.A. Marques, E.A.S. Barbosa, J.A. Silva & M.M. Abreu (1♂, CZMA); idem, 

Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha 

de Malaise, 08–14.iii.2013, F.Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♂, 

CZMA); idem, 14–18.viii.2012, F.Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior & D.W.A. Marques 

(2♂, INPA); idem, Riachão, Fazenda Altos, Armadilha Suspensa, 18–22.viii.2009, F. 

Limeira-de-Oliveira & M.B. Aguiar Neto (1♂, CZMA). 

Discussão. “Eudorylas” sp. nov. 8 é similar a “E. ” odontophorus Rafael registrada 

para o Panamá e Brasil (Amazonas), pelo padrão de pruinosidade abdominal, formato do 

sintergoesternito 8, dos surstilos, guia fálico e falo com apêndice lateral. Difere por possuir 

surstilo interno com ápice subquadrangular e sinus mais estreito; guia fálico mais longo e 

apêndice lateral do falo com apenas três projeções delgadas subapicais. “Eudorylas” 

odontophorus possui surstilo interno com ápice mais arredondado e sinus mais largo; guia 

fálico mais curto e apêndice lateral do falo com muitas projeções dentiformes conspícuas. 

Comentários. Eudorylas sp. nov. 8 é descrita a partir de espécimes coletados em 

áreas de Cerrado e Amazônia no estado do Maranhão. 

“Eudorylas” spp. 
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Cento e vinte espécimes fêmeas não foram identificados em nível específico. 

Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Bom Jardim, REBIO-Res.[erva] 

Biol.[ógica] Gurupi, Armadilha Malaise, 17–27.i.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J.T. Câmara 

& A.A.T. Sousa, cols. (1♀, CZMA); idem, 05–15.vi.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J.C. Silva 

& D.W.A. Marques (1♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 02–11.ix.2010, F. Limeira-de-

Oliveira, D.W.A. Marques & E.A.S. Barbosa (1♀, CZMA); idem, Caxias, Res.[erva] 

Ecol.[ógica] Inhamum, Arm.[adilha] Malaise, 02–08.xi.2005, G.A. Cunha, col. (1♀, CZMA); 

idem, Zona Rural, Pov.[oado] Olho D’água das Moças, 04°39'43"S, 43°03'13"W, Varredura, 

24.vii.2012, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & J.S. Pinto-Júnior (1♀, CZMA); idem, 

Carolina, Serra Grande, 07°04'28"S, 47°24'12"W, 13.xii.2001, F.L. Oliveira & J. Vidal, 

Arm.[adilha] Malaise (6♀, CZMA); idem, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, 

Riacho Cancela, 225 m, 07°06'44.2"S, 47°17'56.8"W, Armadilha de Malaise, 01–15.vii.2013, 

J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, Armadilha 

suspensa (5 m), 01–10.iii.2014, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & G. A. Reis, 

cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Corrente, 288 m, 07°04'24.2"S, 47°05'25.2"W, Armadilha 

de Malaise, 10–20.ii.2014, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & S. Pereira, cols. 

(2♀, CZMA); idem, 20–31.viii.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. 

(1♀, CZMA); idem, 10–20.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 298 m, 07°04'29.2"S, 47°05'42.2"W, 

Armadilha de Malaise, 01–10.ii.2014, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & S. 

Pereira, cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, 

Armadilha de Malaise, 14–30.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, 

cols. (3♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 15–31.vii.2013 (1♀, CZMA); idem, 

Armadilha de Malaise, 01–10.i.2014, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.L. Rocha & S. 

Pereira, cols. (2♀, CZMA); idem, 20–28.ii.2014 (2♀, CZMA); idem, Mirador, Parque 

Est.[adual] Mirador, Base da Geraldina, Armadilha Malaise, 09-18.viii.2006, F. Limeira-de-

Oliveira (1♀, CZMA); idem, 28.ix–01.x.2006 (1♀, CZMA); idem, 20-24.xii.2006 (1♀, 

CZMA); idem, 21.ix.2007 (1♀, CZMA); idem, 402 m, 06°35'58"S, 45°50'49"W, Armadilha 

de Malaise, 02–12.viii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♀, 

CZMA); idem, 411 m, 06°37'06"S, 45°51'51"W, Armadilha Suspensa, 02–12.viii.2013, F. 

Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & T.L. Rocha (1♀, CZMA); idem, 06°37'25"S, 

45°52'08"W, Armadilha Malaise, 30.vii–06.viii.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. 

Marques, cols. (1♀, CZMA); idem, 14–18.viii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J.S. Pinto-Júnior 

& D.W.A. Marques (3♀, CZMA); idem, Armadilha de Malaise, 08–14.iii.2013, F. Limeira-
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de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 10-

16.v.2013, L.L.M. Santos, L.S. Santos & S. Pereira, cols. (1♀, CZMA); idem, 419 m, 

Armadilha de Malaise, 30.vii–06.viii.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. 

(1♀, CZMA); idem, 08–14.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos 

(1♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 01–15.vi.2014 (2♀, CZMA); idem, 01–15.vii.2014 

(1♀, CZMA); idem, 416 m, 06°37'48"S, 45°52'49"W, Armadilha de Malaise, 02-12.viii.2013 

(6♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 10–20.xi.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. 

Santos & T.L. Rocha (1♀, CZMA); idem, Armadilha de Malaise, 20-31.xii.2013 (1♀, 

CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 20-28.ii.2014, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & 

L.S.Santos (1♀, CZMA); idem, Base dos Cágados, 06°46'29"S, 45°06'28"W, Armadilha 

Suspensa, 27.ix-02.x.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. (1♀, CZMA); 

idem, Armadilha de Malaise, 27.ix-02.x.2011 (4♀, CZMA); idem, Riachão, Fazenda Altos, 

Armadilha Malaise, 18–22.viii.2009, F. Limeira-de-Oliveira & M.B. Aguiar Neto (2♀, 

CZMA); PI[auí], Caracol, Parque Nacional Serra das Confusões, Cores da Caatinga, 705 m, 

09°12'48.9"S, 43°27'59.9"W, Armadilha Suspensa, 07–15.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-

Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, 15–31.vii.2013 (1♀, CZMA); idem, 

Armadilha Suspensa (5 m), 10–20.iv.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & 

G.A. Reis, cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, 

Armadilha de Malaise, 15–30.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. 

(1♀, CZMA); idem, Armadilha suspensa, 01–10.x.2013 (2♀, CZMA); idem, Armadilha de 

Malaise, 10–20.v.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & G.A. Reis, cols. 

(3♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 20–31.v.2014 (1♀, CZMA); idem, Armadilha de 

Malaise, 20–30.vi.2014 (2♀, CZMA); idem, 01–10.vii.2014 (1♀, CZMA); idem, Guaribas, 

Parque Nacional Serra das Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W, 

Armadilha de Malaise, 15–31.vii.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, 

cols. (3♀, CZMA); idem, 01–07.viii.2013 (1♀, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 01–

10.ix.2013 (2♀, CZMA); idem, Armadilha de Malaise, 10–20.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 

20–30.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 20–30.ix.2013 (1♀, CZMA); 

idem, Armadilha de Malaise, 01–10.x.2013 (1♀, CZMA); idem, Suspensa simples (5 m), 20–

31.x.2013 (1♀, CZMA); idem, Piracurura, P.[arque] N.[acional] de Sete Cidades, Posto do 

ICMBio, 04°05'57"S, 41°42'34"W, Armadilha Suspensa, 19–24.iv.2012, J.A. Rafael & F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (4♀, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 01–

14.ii.2013, F. Limeira-de-Oliveira & J.S. Pinto-Júnior, cols. (2♀, CZMA); idem, 16–
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28.ii.2013 (1♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 19–28.ii.2013, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.T.A. Silva (1♀, CZMA); CE[ará], Ubajara, Parque Nac.[ional] de Ubajara, Cachoeira do 

Cafundó, 03°50'13"S, 40°54'35"W, Armadilha Suspensa, 16–31.xii.2012, F. Limeira-de-

Oliveira & J. S. Pinto-Júnior, cols. (1♀, CZMA); idem, 01–15.xii.2012 (1♀, CZMA); idem, 

Armadilha Malaise, 20–22.vii.2012, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, cols. (2♀, CZMA); 

idem, 18–30.xi.2012, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques, cols. (2♀, CZMA); PB 

[Paraíba], Santa Terezinha, 06°43'52"S, 36°45'02"W, 29.x.11, 290 m, Arm.[adilha] Malaise, 

Leg. Brito, E.L.F. (2♀, CZMA); idem, 25.iv.2011 (3♀, INPA); idem, 269 m, 7°1'32"S, 

37°24'4"W, 18.iv.2011, Caatinga, (2♀, INPA); idem, 9.v.2011 (2♀, CZMA); RN [Rio 

Grande do Norte], Parnamirim, Est.[ação] Exp.[erimental] Rommel Mesquita de Faria, 

05°55'45"S, 35°11'21"W, 04–11.ii.1995, Plan.[tação] Coco Anão (1♀, CZMA); idem, 25.ii–

04.iii.1995 (1♀, CZMA); BA[hia], Encruzilhada, xi.1973, Seabra & Roppa (1♀, CZMA); 

idem, Igrapiúna, Res.[erva] Ecológica Michelin, 13°50'S, 39°10'W, Armadilha Malaise, 02–

15.iii.2012, E. Menezes (1♀, MZUEFS); idem, 15–25.iii.2013 (1♀, MZUEFS); idem, 

18.v.2013 (1♀, MZUEFS); idem, Ilhéus, Cepec [Centro de Pesquisas do Cacau], Ago.[viii] 

1973, Soria col. (3♀, CZMA); idem, Nov.[xi] 1973 (3♀, CZMA); idem, Mata de São João, 

Reserva de Sapiranga, 11°22'39.6"S, 37°25'04.4"W, Malaise, Ponto T1, 19–22.vii.2001, M.T. 

Tavares & eq. (1♀, CZMA); idem, Porto Seguro, E.[stação] E.[cológica] Pau Brasil, 19–

27.xi.1986, D.S. & V.C.S. Amorim (1♀, CZMA). 
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Figura 30A–N. “Eudorylas” adunatus (Hardy). Espécime macho da Bahia: A. Hábito, vista lateral; 

B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo 

interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. 

Apódema ejaculatório.  
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Figura 31A–O. “Eudorylas” dorsispinosus (Hardy). Espécime macho da Bahia, exceto Fig. 31N, 

espécime macho do Mato Grosso. A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista 

dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. 

Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo 

externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. Hipândrio e 

gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral; N. Guia fálico e falo, vista lateral (macho 

do Mato Grosso); O. Apódema ejaculatório. 
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Figura 32A–O. “Eudorylas” fortis Rafael. A–N, Espécime macho do Maranhão: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo 

interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; N. 

Apódema ejaculatório; O–P, Espécime fêmea do Maranhão: O. Ovipositor, vista lateral; P. 

Ovipositor, vista ventral.  
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Figura 33A–N. “Eudorylas” pectibialis (Hardy). Espécime macho do Maranhão: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo 

interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. 

Apódema ejaculatório.  
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Figura 34A–N. “Eudorylas” phallophyllax Rafael. Espécime macho da Bahia: A. Hábito, vista 

lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. 

Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo 

interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, 

vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. 

Apódema ejaculatório.  
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Figura 35A–O. “Eudorylas” vidali Rafael. Espécime macho do Ceará, exceto Fig. 35O do holótipo. 

A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista 

ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; 

I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito 

subepandrial, vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral 

direita; N. Apódema ejaculatório; O. Apódema ejaculatório, holótipo macho. 
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Figura 36A–N. “Eudorylas” sp. nov. 1; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista 

posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. 

Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema 

ejaculatório. 
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Figura 37A–N. Eudorylas sp. nov. 2; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; 

G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo 

externo, vista lateral; K. Surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. Hipândrio e gonópodes, 

vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema ejaculatório.  
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Figura 38A–N. Eudorylas sp. nov. 3; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; 

G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo 

externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. Hipândrio e 

gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema ejaculatório.  
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Figura 39A–O. “Eudorylas” sp. nov. 4; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista 

posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. 

Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 40A–N. “Eudorylas” sp. nov. 5; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. 

Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo 

externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. Hipândrio e 

gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema ejaculatório.  
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Figura 41A–N. “Eudorylas” sp. nov. 6; Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral (abdômen 

removido); B. Antena; C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal inclinada; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, 

vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista 

ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e 

esclerito subepandrial, vista ventral; L. Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, 

vista lateral direita; N. Apódema ejaculatório.  
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Figura 42A–P. “Eudorylas” sp. nov. 7; A–N, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; 

C. Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, 

vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; 

J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral direita; N. Apódema 

ejaculatório; O–P, Parátipo fêmea: O. Ovipositor, vista lateral; P. Ovipositor, vista ventral.  
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Figura 43A–N. “Eudorylas” sp. nov. 8; Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. Asa; 

D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista 

posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. 

Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral esquerda; N. Apódema 

ejaculatório. 
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Figura 44A–N. Mapas com registros geográficos das espécies de Eudorylas. A. “E.” adunatus; B. 

“E.” dorsispinosus; C. “E.” fortis Rafael; D. “E.” pectibialis; E. “E.” phallophyllax; F. “E.” vidali; G. 

“E.” sp. nov. 1; H. E. sp. nov. 2; I. E. sp. nov. 3; J. “E.” sp. nov. 4; K. “E.” sp. nov. 5; L. “E.” sp. 

nov. 6; M. “E.” sp. nov. 7; N. “E.” sp. nov. 8 (círculos: registros prévios; triângulos: registros novos).  

A B C 

E F D 

J K L 

G H I 

M N 
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Gênero A, gen. nov. 

Espécie-tipo. Gênero A gen. nov., sp. nov. 1 

Gênero gramatical. Masculino. 

Diagnose. Nas chaves atuais (Skevington e Yeates, 2001; Rafael e Skevington, 2010) os seus 

espécimes seguem para a dicotomia de Elmohardyia, exceto pela pilosidade abdominal muito 

conspícua. Este gênero é caracterizado pela combinação dos seguintes caracteres: pós-

pedicelo com ápice obtuso, ctenídios ventrais presentes no fêmur médio; abdômen 

densamente cerdoso; tergito 6 visível dorsalmente; esternito 6 sem projeções subapicais; 

sintergoesternito 8 com área membranosa grande; surstilos curtos, assimétricos ou 

subsimétricos; gonópodes sem projeções desenvolvidas; guia fálico simples, com cerdas 

dorsais conspícuas, sem apêndices adicionais; falo simples (não dividido), membranoso. 

Fêmeas com ovipositor curto, reto ou curvo.  

Descrição. Machos com cabeça holóptica; pós-crânio preto, com pruinosidade 

predominantemente cinza; cerdas ocelares ausentes; pós-pedicelo com ápice obtuso. Tórax: 

propleura sem fileira de cerdas; lobo pós-pronotal amarelo; escuto com cerdas diminutas; 

escutelo com cerdas marginais conspícuas. Asa: pterostigma presente; veia M2 ausente. 

Ctenídios ventrais presentes no fêmur médio. Abdômen com cerdas dorsais e laterais longas. 

Terminália masculina: tergito 6 visível dorsalmente; esternito 6 intumescido, sem projeções 

subapicais; sintergoesternito 8 com área membranosa transversal, ocupando todo o ápice; 

surstilos curtos, assimétricos ou subsimétricos; gonópodes sem projeções desenvolvidas; guia 

fálico simples, com cerdas dorsais conspícuas e sem apêndices; falo simples (não dividido), 

membranoso, com espícula posicionada ventralmente. Terminália feminina: ovipositor curto, 

reto ou curvo. 

Registros geográficos. Brasil: Amazonas, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. 

Discussão. Gênero A, gen. nov. é similar a Elmohardyia Rafael por possuir ctenídios 

ventrais no fêmur médio, esternito 6 intumescido e falo simples (não dividido), membranoso. 

Gênero A, gen. nov. difere por possuir abdômen densamente cerdoso, esternito 6 sem 

projeções subapicais, surstilos curtos, subsimétricos ou levemente assimétricos, gonopódes 

sem projeções desenvolvidas, guia fálico sem apêndices e espícula do falo posicionada 

ventralmente. Elmohardyia possui cerdas abdominais muito curtas, inconspícuas, esternito 6 

geralmente com projeções, surstilos geralmente assimétricos, o interno geralmente muito mais 

desenvolvido, gonópodes geralmente com projeções salientes em pelo menos um dos lados, 
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guia fálico geralmente com apêndices e espícula do falo posicionada dorsalmente. 

Gênero A gen. nov., sp. nov. 1 

(Figs. 45A–Q, 47A) 

Diagnose. Escutelo com margens amarelas. Tergito 2 inteiramente com pruinosidade cinza. 

Esternito 6 alargado apicalmente. Surstilos subtriangulares, truncados em vista lateral. 

Apódema ejaculatório tão comprido quanto o hipândrio.  

Descrição. Holótipo macho (Fig. 45A). Comprimento do corpo. 5,3 mm. Cabeça 

holóptica por 16 facetas. F; AC; V = 0,5; 0,4; 0,3. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade cinza-amarronzada dorsalmente e pruinosidade 

cinza lateral e ventralmente. Antena (Fig. 45B) com escapo e pedicelo amarelos, este último 

com três cerdas dorsais mais curtas e quatro cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo. CPP/LPP 

= 1,7. Labela amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom, com 

pruinosidade cinza-amarronzada. Notopleura com pruinosidade cinza e com cerdas amarelas, 

densas. Escutelo amarelo, com pruinosidade cinza e cerdas conspícuas. Mesopleura amarela, 

com pruinosidade cinza. Mediotergito marrom-escuro, com pruinosidade cinza. 

Asa (Fig. 45C). Comprimento. 5,0 mm. CA/LMA = 3. CTS/CQS = 1,4. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, metade basal 

da c, três quartos basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3, dois terços basais da br, bm, 

início da cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. Veia 

r-m localizada pouco antes do terço basal da seção superior da célula dm. Veia dm-cu reta. 

Halter amarelo, exceto ápice do capítulo, marrom. 

Pernas (Fig. 45A). Coxa anterior marrom, coxa média e posterior amarelas, todas com 

pruinosidade cinza. Trocanteres amarelos. Fêmures amarelos, com bases e ápices mais claros, 

pruinosidade cinza posteriormente. Tibias amarelas, com pruinosidade cinza posteriormente. 

Tarsos amarelo-escuros a marrons, exceto quintos tarsômeros marrom-escuros. Pulvilos 

amarelos.  

Abdômen (Fig. 45D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza nos tergitos 1 e 

2 e posterolateralmente nos tergitos 3–5. Tergito 1 com tufo de cerdas amarelas lateralmente, 

pouco maiores que as demais cerdas abdominais. Tergito 6 e esternitos 6 e 7 como na figura 

45E. Esternito 6 muito alargado apicalmente. Sintergoesternito 8 marrom, com pruinosidade 
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cinza-amarronzada, cerca de metade do comprimento do tergito 5 e com área membranosa 

muito grande, ocupando quase todo o ápice (Figs. 45F, G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos (Fig. 45G). Surstilos (Figs. 45G, H) 

subsimétricos, subtriangulares, o externo pouco mais comprido que o interno; ambos 

truncados em vista lateral (Figs. 45I, J). Esclerito subepandrial bifurcado (Fig. 45K). 

Gonópodes subsimétricos (Fig. 45L). Guia fálico (Fig. 45M) com projeção pequena lateral, 

espiniforme, em vista dorsal (Fig. 45N). Falo com espícula subapical ventral (Fig. 45M). 

Apódema ejaculatório tão comprido quanto o hipândrio (Fig. 45O). 

Fêmea. Similar ao macho, diferindo nos seguintes aspectos: Comprimento do corpo. 

4,6–5,3 mm. Cabeça dicóptica. Facetas frontais maiores que as adjacentes. Asa. 

Comprimento. 5,0–5,5 mm. CA/LMA = 2,9–3,4. CTS/CQS = 0,8–1,0. Abdômen. Tergito 6 

com pruinosidade marrom dorsalmente, o restante com pruinosidade cinza. Ovipositor (Figs. 

45P, Q). CO: 0,9 mm; CAG: 0,6 mm; B: 0,5 mm. Base marrom, com pruinosidade cinza, 

subquadrada. Aguilhão amarelo com parte distal brilhante, levemente curvado para o 

abdômen. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Asa direita 

danificada. Perna média esquerda e tarsos posteriores perdidos. Terminália acondicionada em 

microtubo com glicerina. 

Registros geográficos: Brasil: Amazonas, Maranhão (Fig. 47A). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina [06°37'25"S, 45°52'08"W]” “Armadilha Luminosa, 22.ii–

01.iii.2009, M.B. Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda cols.[coletores]” (CZMA). Parátipos: idem, 

Malaise, 16.iv.2007, F.L. Oliveira col. (1♀, CZMA); Amazonas, Manaus, R.[eserva] Ducke, 

Arm.[adilha] Malaise, 24.ix.1982, J.A. Rafael (1♀, INPA); idem, C.[ampus] Univ.[ersitário], 

xi.1978 (1♂ e 1♀ INPA). 

Discussão. Gênero A sp. nov. 1 difere de Gênero A sp. nov. 2 pela antena com 

pedicelo amarelo, tergito 2 inteiramente com pruinosidade cinza, surstilo interno pouco mais 

curto que o externo e apódema ejaculatório muito desenvolvido, tão comprido quanto o 

hipândrio. Gênero A sp. nov. 2 possui antena com pedicelo marrom-escuro, tergito 2 com três 

manchas de pruinosidade marrom, surstilo interno pouco mais comprido que o externo e 

apódema ejaculatório menos desenvolvido. 
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Comentários. Gênero A sp. nov. 1 é descrita a partir de espécimes coletados em área 

de Cerrado no estado do Maranhão, além de espécimes coletados na Amazônia Central no 

estado do Amazonas. 

Gênero A gen. nov., sp. nov. 2 

(Figs. 46A–Q, 47B) 

Diagnose. Escutelo marrom-escuro a preto. Tergito 2 com pruinosidade cinza, exceto por três 

manchas de pruína marrom. Surstilos assimétricos, o interno mais comprido e mais largo que 

o externo. Margem interna do epândrio com projeção aguda. Apódema ejaculatório pequeno. 

Descrição. Holótipo macho (Fig. 46A). Comprimento do corpo. 4,6 mm. Cabeça 

holóptica por 18 facetas. F; AC; V = 0,5; 0,4; 0,4. Triângulo frontal e face com pruinosidade 

cinza. Pós-crânio preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza lateral e 

ventralmente. Antena (Fig. 46B) com escapo e pedicelo marrom-escuros, este último com três 

cerdas dorsais e quatro cerdas ventrais; pós-pedicelo amarelo. CPP/LPP = 1,7. Labela 

amarela. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade cinza e 18 cerdas amarelas. 

Escutelo marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza anteriormente e pruinosidade 

marrom ao longo das margens, com cerdas conspícuas. Mesopleura marrom-escura a preta, 

com pruinosidade cinza. Mediotergito marrom-escuro a preto, com pruinosidade marrom 

medianamente e pruinosidade cinza lateralmente. 

Asa (Fig. 46C). Comprimento. 4,8 mm. CA/LMA = 3,4. CTS/CQS = 0,8. Membrana 

hialina, quase inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, c, três quartos 

basais da sc, metade basal da r1, início da r2+3, metade basal da br, quase toda bm, parte 

anterior da cup e terço basal do lobo anal com microtríquias muito reduzidas ou ausentes. 

Veia r-m localizada pouco antes do terço basal da célula dm. Veia dm-cu reta. Halter amarelo, 

exceto base, marrom. 

Pernas (Fig. 46A). Coxas marrom-escuras a pretas, com pruinosidade cinza. 

Trocanteres amarelos. Fêmur anterior e médio amarelos, exceto por uma mancha estreita 

marrom dorsomedianamente; fêmur posterior marrom, com base e ápice amarelos, todos com 

pruinosidade cinza posteriormente. Tíbias amarelas, com pruinosidade cinza posteriormente. 

Tarsos amarelos, exceto quintos tarsômeros marrons. Pulvilos amarelos. 
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Abdômen (Fig. 46D). Marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza no tergito 1, 

quase inteiramente no tergito 2 exceto por duas manchas de pruína marrom anterolateralmente 

e uma mancha de pruína marrom medianamente; e em manchas posterolateralmente nos 

tergitos 3–5. Tergito 1 com sete cerdas amarelas lateralmente, pouco maiores que as demais 

cerdas abdominais. Tergito e esternito 6 como na figura 46E. Esternito 6 sinuoso. 

Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza; cerca de 1/3 do 

comprimento do tergito 5 e com área membranosa grande, ocupando todo o ápice (Figs. 46F, 

G). 

Terminália. Epândrio e surstilos amarelos a marrom-claros (Fig. 46G). Margem 

interna do epândrio com projeção aguda (Figs. 46G, H). Surstilos (Figs. 46G, H) assimétricos, 

o interno pouco mais comprido e mais largo que o externo; com ápices arredondados em vista 

lateral (Figs. 46I, J). Esclerito subepandrial como na figura 46K. Gonópodes subsimétricos 

(Fig. 46L). Guia fálico expandido lateralmente e com uma projeção subapical pequena (Figs. 

46M, N). Falo com espícula subapical ventral (Fig. 46M). Apódema ejaculatório como na 

figura 46O. 

Fêmea. Similar ao macho, diferindo do macho nos seguintes aspectos: Comprimento 

do corpo. 4,5 mm. Cabeça dicóptica. Facetas frontais maiores que as adjacentes. Asa. 

Comprimento. 4,6 mm. CA/LMA = 3,0. CTS/CQS = 0,8. Abdômen. Tergito 6 com 

pruinosidade cinza posterolateralmente. Ovipositor (Figs. 46P, Q). CO: 0,8 mm; CAG: 0,5 

mm; B: 0,4 mm. Base marrom-escura a preta, com pruinosidade cinza esparsa; subquadrada 

em vista dorsal. Aguilhão amarelo com parte distal brilhante, curto e reto. 

Variações (n=10). Comprimento do corpo. 4,1–4,4 mm. Comprimento da asa. 4,2–4,6 

mm. 

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Tarsômeros 

posteriores perdidos. Terminália acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registros geográficos. Brasil: Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte (Fig. 47B). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, MA[ranhão], Mirador, Parque Est.[adual] 

Mirador, Base da Geraldina, 428 m, 06°37'48"S, 45°52'46"W” “Armadilha de Suspensa, 02–

12.viii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos” (CZMA). Parátipos: idem, 

419 m, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha Malaise, 01–15.vi.2014 (4♀, CZMA); idem, 

Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 

07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 10–20.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-
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de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols (1♀, INPA); idem, Riacho Corrente, 288 m, 07°04'24.2"S, 

47°05'25.2"W, Suspensa simples (5 m), 20–30.vi.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

G.A. Reis, cols. (1♂, CZMA); PI[auí], Caracol, Parq.[ue] Nac.[ional] Serra das Confusões, 

Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, Armadilha de Malaise, 07–15.vi.2013, 

J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, 01–11.viii.2013 

(2♂, INPA); idem, 10–20.v.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & G.A. 

Reis, cols. (1♂, CZMA); idem, 01–10.vii.2014 (1♀, INPA); idem, Guaribas, Parque Nacional 

Serra das Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W, Armadilha de Malaise, 

15–31.vii. 2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); 

idem, 01–10.vi.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.L. Rocha & G.A. Reis, cols 

(1♂, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 20–30.vi.2014 (3♂, CZMA); Paraíba, São José 

dos Cordeiros/Sumé, RPPN[Reserva Particular do Patrimônio Natural] Fazenda Almas, 

07°28'S, 36°52'W, 26.iv.2008, Arm.[adilha] Malaise, R.F. Pereira de Araújo (1♂, INPA); 

idem, 22.v.2008 (1♂, INPA); idem, 19.vi.2008 (1♂, INPA); idem, 21.vi.2008 (1♂, INPA); 

idem, 20.vii.2008 (2♂, INPA); idem, 23.x.2008 (1♂, INPA). 

Discussão. Ver discussão sob Gênero A sp. nov. 1. 

Comentários. Gênero A sp. nov. 2 é descrita a partir de espécimes coletados em áreas 

de Cerrado no estado do Maranhão, e na Caatinga nos estados do Piauí e Paraíba. 
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Figura 45A–Q. Gênero A sp. nov. 1; A–O, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. 

Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito 6 e esternitos 6 e 7, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, 

vista posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; 

J. Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral; N. Guia fálico, vista dorsal; 

O. Apódema ejaculatório; P–Q, Parátipo fêmea: P. Ovipositor, vista lateral; Q. Ovipositor, vista 

ventral.  
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Figura 46A–Q. Gênero A sp. nov. 2; A–O, Holótipo macho: A. Hábito, vista lateral; B. Antena; C. 

Asa; D. Abdômen, vista dorsal; E. Tergito e esternito 6, vista ventral; F. Sintergoesternito 8, vista 

posterior; G. Terminália, vista ventral; H. Surstilos, vista ventral; I. Surstilo interno, vista lateral; J. 

Surstilo externo, vista lateral; K. Epândrio, surstilos e esclerito subepandrial, vista dorsal; L. 

Hipândrio e gonópodes, vista ventral; M. Guia fálico e falo, vista lateral; N. Guia fálico, vista dorsal; 

O. Apódema ejaculatório; P–Q, Parátipo fêmea: P. Ovipositor, vista lateral; Q. Ovipositor, vista 

ventral.
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Figura 47A–B. Mapas com registros geográficos das espécies do Gênero A gen. nov.; A. Gênero A 

sp. nov. 1; B. Gênero A sp. nov. 2. 

Tomosvaryellini 

Tomosvaryella Aczél 

Alloneura Rondani, 1856: 14. Espécie-tipo: Pipunculus flavipes Meigen (monotipia). 

Suprimido pela ICZN, 1961: 210 (opinião 597). 

Pipunculus; Becker, 1897: 36 (grupo III, part.); 1900: 233 (idem); Cresson, 1911: 313 (grupo 

subvirescens); Collin, 1937: 209 (grupo sylvaticus). 

Dorylas; Sack, 1935: 16 (grupo I, part.). 

Tomosvaryella Aczél, 1939:22. Espécie-tipo: Pipunculus sylvaticus Meigen (designação 

original); Hardy, 1943: 144; Aczél, 1944: 75; 1948: 81; 1952: 247; Hardy, 1950a: 42; 1965a: 

235; 1965b: 62; 1965c: 555; 1966: 8; 1975: 304; 1980: 487. 

Tomosvaryella Aczél é cosmopolita, com 274 espécies válidas para o mundo 

(Skevington, 2008). Atualmente são conhecidas 32 espécies para a região Neotropical (Ale-

Rocha e Souza, 2011), destas 19 são registradas para o Brasil (Rodriguez e Rafael, 2012). As 

espécies neotropicais foram revisadas por Ale-Rocha e Rafael (1995) e Ale-Rocha (1996). 

Tomosvaryella é considerado monofilético, grupo-irmão de Dorylomorpha Aczél. 

Espécimes de Tomosvaryella são reconhecíveis pela combinação dos seguintes caracteres: 

propleura sem fileira de cerdas; pterostigma e veia M2 ausentes; lobo pós-pronotal amarelo; 

B A 
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veia r-m localizada no meio ou próximo ao meio da seção superior da célula dm; trocanter 

posterior do macho modificado, com protuberâncias. 

Chave de identificação para as espécies de Tomosvaryella registradas para o Nordeste do 

Brasil (modificada de Ale-Rocha e Souza, 2011) 

1. Trocanter posterior com protuberância ventral espiniforme, longa ou curta, com ápice 

afilado ou arredondado (Figs. 48B, 53C )............................................................................2 

- Trocanter posterior com protuberância ventral curta, de forma variada, geralmente 

arredondada, não espiniforme (Figs. 49B, 50B, 51B, 54B, 52B)........................................3 

2. Sintergoesternito 8 com dois tubérculos na margem distal (Fig. 48D); tarsômeros 

posteriores modificados, alargados (Fig. 48A); surstilos com tuberosidade cerdosa na 

base (Figs. 48F, G, H)...........................................T. amazonensis De Meyer & Skevington 

- Sintergoesternito 8 sem tubérculos na margem distal; tarsômeros posteriores simples, 

delgados (Fig. 53A); surstilos sem tuberosidade cerdosa na base (Fig. 

53E)....................................................................................................................T. sp. nov. 1 

3. Surstilos com protuberância dorsal cerdosa (Figs. 51E, 52E) ............................................4 

- Surstilos sem protuberância dorsal cerdosa (Figs. 49E, 50E, 54E).....................................5 

4. Surstilos estreitados apicalmente, com protuberância cerdosa longitudinal (Fig. 51E), 

guia fálico com ápice longo (Fig. 51I).........................................T. manauensis Ale-Rocha 

- Surstilos robustos, ápices truncados, com protuberância cerdosa arredondada (Fig. 52E), 

guia fálico com ápice curto (Fig. 52I).................................................... T. scopulata Hardy 

5. Surstilos com ápices em forma de pinça (Fig. 54E); cercos grandes e porrectos (Fig. 

54E); guia fálico com ápice longo (Fig. 54I).................................................... T. sp. nov. 2 

- Surstilos não como acima; cercos pequenos (Figs. 49E, 50E); guia fálico com ápice curto 

(Figs. 49I, 50I).....................................................................................................................6 

6. Surstilos afilados apicalmente (Fig. 49E); ducto central do falo com espinhos longos (Fig. 

49I).......................................................................................................T. diffusa Ale-Rocha 
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- Surstilos alargados apicalmente, constritos na base (Fig. 50E); ducto central do falo sem 

espinhos (Fig. 50K)............................................................................... T. lynchi (Shannon) 

Tomosvaryella amazonensis De Meyer & Skevington 

(Figs. 48A–K, 55A) 

Tomosvaryella pulchra Ale-Rocha, 1992: 347. Figs. 1–11 (pré-ocupado Kozánek, 1992); Ale-

Rocha, 1996: 181; De Meyer, 1996: 92 (catálogo). 

Tomosvaryella amazonensis De Meyer & Skevington, 2000:8 (catálogo) (nom. n. para T. 

pulchra Ale-Rocha, 1992); Ale-Rocha e Souza, 2011: 288, Figs. 1, 2, 34, 35; Rodriguez e 

Rafael, 2012: 26 (catálogo).  

Diagnose. Trocanter posterior com duas protuberâncias ventrais espiniformes (Figs. 

48A, B); tarsômeros posteriores, principalmente o primeiro, dilatados (Fig. 48A). Tergitos 6, 

7 e esternitos 6 e 7 como na figura 48C. Sintergoesternito 8 com duas protuberâncias ventrais 

(Fig. 48D). Surstilos subsimétricos, com protuberância dorsobasal cerdosa (Figs. 48E, F); 

com bases intumescidas em vista lateral (Figs. 48G, H). Gonópode externo mais largo que o 

gonópode interno (Fig. 48I). Guia fálico curto e simples (Fig. 48J). Falo com ductos curtos, 

com espinho longo no ducto central (Fig. 48I). Apódema ejaculatório com bulbo longo e 

estreito (Fig. 48K). 

Comentários. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste, com 

espécimes coletados em áreas de Cerrado no estado do Maranhão, e na Caatinga nos estados 

do Piauí e Paraíba. Os espécimes coletados no Nordeste diferem apenas por possuírem 

tarsômeros amarelos e surstilos com protuberâncias dorsobasais maiores.  

Registros geográficos. Brasil: Amazonas, Maranhão (novo registro), Piauí (novo 

registro), Paraíba (novo registro); Paraguai; Chile e Argentina (Fig. 55A). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, Amazonas, Manaus, C.[ampus] 

Univ.[ersitário]” “Varredura, 11.vii.1990, J. Vidal,” “Holótipo ♂ Tomosvaryella pulchra Ale-

Rocha” (INPA); idem, ix.1978, J. Rafael (parátipo ♂, INPA); idem, 21.vi.1990, J. Vidal 

(parátipo ♂, INPA); MA[ranhão], Carolina, PARNA [Parque Nacional] Chapada das Mesas, 

Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 01–

10.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, 

20–31.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, Cachoeira da Prata, Armadilha Malaise, 25–30.vi.2009, 

A.L. Costa, M.B. Aguiar-Neto, P.A.M. Moraes cols. (2♂, CZMA); idem, Mirador, Parque 
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Est.[Estadual] Mirador, Base dos Cágados, 06°46’29"S, 45°06’28"W, Armadilha de Malaise, 

26.xi–03.xii.2011, F. Limeira-de-Oliveira & D.W.A. Marques cols” (1♂, CZMA); idem, Base 

da Geraldina, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha de Malaise, 13–19.x.2012, F. Limeira-de-

Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (2♂, CZMA); idem, 416 m, 06°37'48"S, 45°52'49"W, 

02–12.viii.2013 (1♂, CZMA); Piauí, Caracol, Parque Nac.[ional] Serra das Confusões, 

Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, Armadilha de Malaise, 15–30.vi.2013, 

J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, 15–31.vii.2013 

(4♂, CZMA); idem, 01–11.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, 11–20.viii.2013 (3♂, CZMA); idem, 

20–31.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, 10–20.ix.2013 (1♂, CZMA); idem, Piracuruca, P.[arque] 

N.[acional] de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05'57"S, 41°42'34"W, Armadilha Malaise, 

01–10.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); Paraíba, Santa 

Terezinha, 6°43'52"S, 36°45'2"W, 29.x.2011, 290 m, Arm.[adilha] Malaise, Leg. Brito, E.L.F. 

(1♂, INPA); idem, São José dos Cordeiros/Sumé, RPPN [Reserva Particular do Patrimônio 

Natural] Fazenda Almas, 07°28'S, 36°52'W, 23.viii.2008, Arm.[adilha] Malaise, C6, R.F. 

Pereira de Araújo (1 ♂, INPA). 

Tomosvaryella diffusa Ale-Rocha 

(Figs. 49A–J, 55B) 

Tomosvaryella diffusa Ale-Rocha, 1996: 169, Figs. 41–49; De Meyer e Skevington, 2000:8 

(catálogo); Ale-Rocha e Souza, 2011: 288, Figs. 10, 11, 50, 51 (chave); Rodriguez e Rafael, 

2012: 24 (catálogo). 

Diagnose. Trocanter posterior com tubérculo ventral arredondado (Figs. 49A, B); 

tarsômeros posteriores alargados (Fig. 49A). Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 como na figura 

49C. Surstilos alongados, delgados (Figs. 49D, E) e arqueados em vista lateral (Figs. 49F, G). 

Gonópode externo mais largo que o interno (Fig. 49H). Guia fálico curto e simples (Fig. 49I). 

Falo com ductos curtos, ducto central com dois espinhos basais longos, reclinados (Fig. 49I). 

Apódema ejaculatório alongado (Fig. 49J). 

Comentários. É o primeiro registro dessa espécie para a região Nordeste, com 

espécimes coletados em áreas de Amazônia e Cerrado no estado do Maranhão, e na Caatinga 

no estado do Piauí. Em uma das etiquetas do holótipo está escrito que a espécie foi descrita 

por Ale-Rocha e Rafael, no entanto ela foi descrita apenas por Ale-Rocha (1996). 
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Registros geográficos: Guiana; Brasil: Amazonas, Paraná, Maranhão (registro novo), 

Piauí (registro novo); Argentina (Fig. 55B). 

Material examinado. Holótipo: “[BRASIL], PR [Paraná], Umuarama, x.1978, A. 

Yamamoto” “Holótipo ♂ Tomosvaryella diffusa Ale-Rocha & Rafael” (INPA); idem, Malaise 

(parátipo ♂, INPA); Amazonas, Manaus, C.[ampus] Univ.[ersitário], 29.vi.1982, J.A. Rafael 

(parátipo ♂, INPA); MA[ranhão], Bom Jardim, REBIO – Res.[erva] Biol.[lógica] Gurupi, 

Armad.[ilha] Luminosa Base, 16–20.iv.2010, J.C. Silva, M.M. Abreu, J.A. Silva & A.C.S. 

Ferreira, cols. (1♂, CZMA); idem, Carolina, Serra Grande, 07°04'28"S, 47°24'12"W, 

13.xii.2001, F.L. Oliveira & J. Vidal, Arm.[adilha] Malaise (1♂, CZMA); PI[auí], Caracol, 

PARNA [Parque Nacional] Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 

43°29'26.2"W, Armadilha de Malaise, 15–30.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, 

T.T.A. Rocha, cols. (1♂, INPA); idem, 01–11.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, 10–20.v.2014, 

J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T.L. Rocha & G.A. Reis, cols. (2♂, INPA); idem, 

Armadilha Suspensa, 10–20.v.2014 (1♂, CZMA); idem, Armadilha de Malaise, 01–

10.vii.2014 (2♂, CZMA). 

Tomosvarella lynchi (Shannon) 

(Figs. 50A–J, 55C) 

Pipunculus lynchi Shannon, 1927:38; Collin, 1931:56 (citação). 

Tomosvaryella lynchi; Aczél, 1948: 25 (distribuição); 1952: 248 (catálogo); Hardy, 1953: 

300, Figs. 1–4 (redescrição); 1965a: 236, Figs. 15a–c (distribuição); 1965b: 64 (chave); 

1966:8 (catálogo); Ale-Rocha e Rafael, 1995: 409, 413, Figs. 14–20 (chave, revisão); De 

Meyer, 1996: 89 (catálogo); Ale-Rocha e Souza, 2011:290, Figs. 17, 62–64; Rodriguez e 

Rafael, 2012: 24 (catálogo). 

Tomosvaryella lepidipes; Hardy, 1965b: 65 (identificação errônea). 

Diagnose. Trocanter posterior com protuberância ventral com ápice afilado ou 

arredondado (Figs. 50A, B); tarsômeros posteriores delgados (Fig. 50A). Tergitos 6, 7 e 

esternitos 6 e 7 como na figura 50C. Surstilos alargados apicalmente (Figs. 50D, E) e 

curvados em vista lateral (Figs. 50F, G). Gonópode externo mais largo que o gonópode 

interno (Fig. 50H). Guia fálico curto, com espinho subapical dorsal curto (Fig. 50I). Falo com 

ductos curtos, sem espinhos (Fig. 50I). Apódema ejaculatório alongado (Fig. 50J). 
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Comentários. Esta espécie tem ampla distribuição geográfica. É o primeiro registro 

desta espécie para a região Nordeste, com espécimes coletados em áreas de Cerrado no estado 

do Maranhão e na Caatinga no estado do Piauí. Os exemplares coletados no Nordeste 

possuem surstilos mais delgados e outros possuem surstilos mais alargados distalmente, 

também diferem quanto ao tamanho e formato da protuberância ventral do trocanter posterior. 

Registros geográficos: E.U.A; México; Costa Rica; Brasil: Amazonas, Maranhão 

(registro novo), Piauí (registro novo), Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná; Argentina (Fig. 55C). 

Material examinado. BRASIL, AM[azonas], Manaus, C.[ampus] Univ.[ersitário], 

x.1978, J.A. Rafael (1♂, INPA); idem, 21.vii.1982, Comparado com tipo - Tomosvaryella 

lynchi (Shannon, 1927), Det.: R. Ale-Rocha, Data-1991 (1♂, INPA); idem, 23.vii.1982 (1♂, 

INPA); MA[ranhão], Carolina, Serra Grande, 07°04'28"S, 47°24'12"W, 13.xii.2001, F.L. 

Oliveira & J. Vidal, Arm.[adilha] Malaise (2♂, INPA); idem, PARNA [Parque Nacional] 

Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de 

Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (4♂, 

CZMA); idem, 10–20.viii.2013 (1♂, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, 

Base da Geraldina, 06°37'25"S, 45°52'08"W, Armadilha Malaise, 10–16.v.2013, F. Limeira-

de-Oliveira, L.L.M. Santos & L.S. Santos (1♂, CZMA); idem, Armadilha Luminosa, 22.ii–

01.iii. 2009, M.B. Aguiar-Neto & M.J.A. Holanda, cols. (1♂, CZMA); PI[auí], Caracol, 

Parq.[ue] Nac.[ional] Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 

43°29'26.2"W, Armadilha de Malaise, 15–30.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA). 

Tomosvaryella manauensis Ale-Rocha 

(Figs. 51A–J, 55D) 

Tomosvaryella manauensis Ale-Rocha, 1996:174, Figs. 76–83; De Meyer e Skevington, 

2000:8 (catálogo); Rodriguez e Rafael, 2012: 24 (catálogo). 

Diagnose. Trocanter posterior com protuberância ventral côncava apicalmente (Figs. 

51A, B); tarsômeros posteriores delgados (Fig. 51A). Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 como na 

figura 51C. Surstilos subsimétricos com protuberância longitudinal cerdosa dorsal e ápices 

afilados (Figs. 51D, E), subtriangulares em vista lateral (Figs. 51F, G). Gonópode externo 

mais largo que o interno (Fig. 51H). Guia fálico longo com espinho dorsal curto 
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medianamente (Fig. 51I). Falo com ductos curtos, ducto central com dois espinhos basais 

longos, recurvados (Fig. 51I). Apódema ejaculatório alongado e largo (Fig. 51J). 

Comentários. Esta espécie era conhecida apenas da localidade tipo. Os espécimes 

coletados em área de Cerrado no estado do Piauí são idênticos ao parátipo macho dissecado. 

Em uma das etiquetas do holótipo está escrito que a espécie foi descrita por Ale-Rocha e 

Rafael, no entanto ela foi descrita apenas por Ale-Rocha (1996). 

Registros geográficos: Brasil: Amazonas, Piauí (registro novo) (Fig. 55D). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, AM[azonas], [Manaus], R.[eserva] 

Ducke, 01.ii.1982, J.A. Rafael, Malaise” “Holótipo ♂ Tomosvaryella manauensis Ale-Rocha 

& Rafael” (INPA); idem, 02.ii.1982 (2 parátipos ♂, INPA); PI[auí], Caracol, Parq.[ue] 

Nac.[ional] Serra das Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W, 07–

15.vi.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, CZMA); idem, 

Riacho dos Bois, 575m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, Armadilha de Malaise, 15–30.vi.2013 

(1♂, CZMA); idem, 15–31.vii.2013 (1♂, INPA). 

Tomosvaryella scopulata Hardy 

(Figs. 52A–J, 55E) 

Tomosvaryella scopulata Hardy, 1963: 262, Figs. 1i–l; 1965b: 64, Figs. 24f, g (chave); 

1966:8 (catálogo); Scarbrough e Knutson, 1989: 526, Figs. 4a–d (chave); Ale-Rocha e Rafael, 

1995: 409 (revisão); De Meyer, 1996: 93 (catálogo); Ale-Rocha e Souza, 2011: 293. Figs. 27, 

86; Rodriguez e Rafael, 2012: 27 (catálogo). 

Diagnose. Trocanter posterior com protuberância ventral triangular (Figs. 52A, B); 

tarsômeros posteriores delgados (Fig. 52A). Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 como na figura 

52C. Surstilos robustos, ápices truncados, e com protuberância dorsal arredondada (Figs. 52D, 

E); curvados em vista lateral (Figs. 52F, G). Hipândrio delgado (Fig. 52H). Guia fálico curto, 

sem espinhos dorsais (Fig. 52I). Falo com ductos curtos, ducto central com três espinhos 

longos (Fig. 52I). Apódema ejaculatório com bulbo alargado medianamente (Fig. 52J). 

Comentários. Esta espécie é registrada pela primeira vez para o Brasil. O espécime 

coletado em área de Cerrado no estado do Maranhão possui terminália muito semelhante a do 

holótipo ilustrada em Ale-Rocha e Rafael (1995), difere apenas pelo surstilo interno com 

ápice mais estreito em vista lateral. 
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Registros geográficos: México; Cuba; Dominica; Colômbia; Brasil (registro novo): 

Maranhão; Argentina (Fig. 55E). 

Material examinado. MÉXICO, San Luis, Potosi, El Bonito, 7 min. S. of Ciudad 

Valles, 300, 21.xii.1970, P.H. & M. Arnaud, Collection of the California Academy of 

Sciences, San Francisco, Calif., Comparado com tipo - Tomosvaryella scopulata Hardy, 1963, 

Det.: R. Ale-Rocha, Data. 1991 (2♂, INPA); BRASIL, MA[ranhão], PARNA [Parque 

Nacional] Chapada das Mesas, Rio Sucuruiu, 240 m, 07°07'05.6", 47°18'31.6"W, Armadilha 

de Malaise, 01–10.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♂, 

CZMA). 

Tomosvaryella sp. nov. 1 

(Figs. 53A–J, 55F) 

Diagnose. Trocanter posterior com duas protuberâncias ventrais espiniformes, a mediana 

maior que a apical; tarsômeros posteriores simples, delgados. Surstilos subsimétricos, com 

sinus subapical na face interna. Cercos alongados. Falo com ductos ultrapassando 

ligeiramente o comprimento do guia fálico, ducto central com dois espinhos longos e um dos 

ductos laterais com um espinho curto. Apódema ejaculatório com bulbo alargado apicalmente. 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 2,9 mm. Triângulo frontal e face 

com pruinosidade cinza. Cabeça holóptica por nove facetas. F; AC; V = 0,3; 0,1; 0,2. Pós-

crânio preto, com pruinosidade marrom esparsa dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e 

lateralmente. Antena marrom; pedicelo com três cerdas dorsais e duas cerdas ventrais; pós-

pedicelo com ápice filiforme. CPP/LPP = 3,3. Labela marrom. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, brilhante, com pruinosidade marrom. Notopleura com pruinosidade cinza esparsa e com 

10 cerdas diminutas amarelas. Escutelo marrom-escuro a preto, brilhante, com pruinosidade 

cinza-amarronzada esparsa e cerdas marginais inconspícuas. Mesopleura e mediotergito 

pretos, com pruinosidade cinza esparsa. 

Asa. Comprimento: 2,6 mm. CA/LMA = 3. CTS/CQS = 0,5. Membrana hialina; quase 

inteiramente coberta com microtríquias, exceto na célula bc, início da bm, cup e do lobo anal. 

Halter amarelo, exceto pela base e uma mancha no ápice do capítulo, marrons. 

Pernas. Coxas e trocanteres marrom-escuros a pretos. Trocanteres marrom-escuros. 

Fêmures marrom-escuros, exceto pelos ápices amarelos, com pruinosidade cinza 
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posteriormente. Tíbias marrom-escuras, com bases e ápices amarelos. Tarsos amarelos, exceto 

quintos tarsômeros marrons. Trocanter posterior com duas protuberâncias ventrais 

espiniformes, a mediana maior que a da margem apical (Figs. 53A, B). Tarsômeros 

posteriores simples e delgados (Fig. 53A). Pulvilos amarelos. 

Abdômen. Alongado, preto, brilhante, com pruinosidade marrom dorsalmente e 

manchas de pruinosidade cinza posterolateralmente nos tergitos 1, 2, 4 e 5, maior no tergito 5. 

Tergito 1 com quatro cerdas pretas lateralmente. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 (Fig. 53C). 

Esternito 6 alargado apicalmente (Fig. 53C). Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com 

pruinosidade cinza-amarronzada esparsa, pouco mais curto que o tergito 5, comprimido para a 

direita. 

Terminália. Epândrio e surstilos marrons (Fig. 53D). Cercos alongados. Surstilos 

(Figs. 53D, E) subsimétricos, ambos com sinus subapical na face interna. Surstilo interno um 

tanto projetado dorsalmente em vista lateral (Fig. 53F). Surstilo externo mais delgado, com 

ápice arredondado em vista lateral (Fig. 53G). Gonópodes assimétricos, o externo pouco mais 

comprido que o interno (Fig. 53H). Guia fálico (Fig. 53I) com uma cerda robusta 

dorsomedianamente. Falo com ductos ultrapassando ligeiramente o comprimento do guia 

fálico, ducto central com dois espinhos longos reclinados, e um dos ductos laterais com um 

espinho curto reclinado (Fig. 53I). Apódema ejaculatório com bulbo alargado apicalmente 

(Fig. 53J). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (parátipo). Comprimento do corpo: 2,8 mm. Comprimento da asa: 2,4 mm.  

Condição do holótipo. Boa. Asa esquerda montada em microlâmina. Perna posterior 

esquerda colada no triângulo do espécime. Tarsômeros da perna posterior direita perdidos. 

Terminália acondicionada em microtubo com glicerina.  

Registro geográfico. Brasil: Piauí (Fig. 55F). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Caracol, Parq[ue] Nac[ional] 

Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W” “Armadilha de 

Malaise, 01–11.viii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, 

cols.[coletores]” (CZMA); Parátipo: idem, 10–20.v.2014, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, 

T.L. Rocha & G.A. Reis, cols. (1♂, CZMA). 



153 

Discussão. Tomosvaryella sp. nov. 1 é similar a T. sp. nov. 2 pelo formato dos 

surstilos e pelo ducto central do falo com dois espinhos longos. Difere por possuir duas 

protuberâncias ventrais espiniformes no trocanter posterior e bulbo do apódema ejaculatório 

alargado apicalmente. Tomosvaryella sp. nov. 2 possui apenas uma protuberância ventral 

arredondada no trocanter posterior e bulbo do apódema ejaculatório delgado. 

Comentários. Tomosvaryella sp. nov. 1 é descrita a partir de espécimes coletados em 

área de Caatinga, no Parque Nacional Serra das Confusões no estado do Piauí.  

Tomosvaryella sp. nov. 2 

(Figs. 54A–K, 55G) 

Diagnose. Trocanter posterior com protuberância ventral curta, com ápice arredondado; 

tarsômeros posteriores simples, delgados; surstilos subsimétricos com sinus subapical na face 

interna. Cercos alongados. Guia fálico simples e longo. Falo com ductos do mesmo 

comprimento do guia fálico, ducto central com dois espinhos longos, recurvados e um dos 

ductos laterais com um espinho curto. Apódema ejaculatório com bulbo delgado. 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 2,8 mm. Triângulo frontal e face 

com pruinosidade cinza. Cabeça holóptica por 10 facetas. F; AC; V = 0,3; 0,2; 0,2. Pós-crânio 

preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e pruinosidade cinza ventral e lateralmente. 

Antena marrom; pedicelo com duas cerdas dorsais curtas e duas cerdas ventrais; pós-pedicelo 

mais claro em direção ao ápice, com ápice filiforme. CPP/LPP = 3. Labela marrom. 

Tórax. Lobo pós-pronotal amarelo, com pruinosidade cinza. Escuto marrom-escuro a 

preto, com pruinosidade marrom medianamente e cinza lateralmente. Notopleura com 

pruinosidade cinza e com nove cerdas diminutas amarelas. Escutelo marrom-escuro a preto, 

com pruinosidade cinza e cerdas marginais inconspícuas. Mesopleura e mediotergito marrom-

escuros a pretos, com pruinosidade cinza. 

Asa. Comprimento: 2,5 mm. CA/LMA = 3. CTS/CQS = 0,5. Membrana hialina, quase 

inteiramente coberta com microtríquias, exceto pelas células bc, início da c e três quartos 

basais da sc, início da r1 e da br, quase toda célula bm, início da cup e do lobo anal. Halter 

amarelo, exceto pela base, marrom. 

Pernas. Coxas marrom-escuras. Trocanteres marrom-escuros. Fêmures marrom-

escuros, exceto pelos ápices amarelos. Tíbias marrom-escuras, com bases e ápices amarelos. 

Tarsos amarelos, exceto quintos tarsômeros marrons. Trocanter posterior com protuberância 
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ventral curta de ápice arredondado (Figs. 54B, C). Tarsômeros posteriores simples e delgados 

(Fig. 54A). Pulvilos amarelos. 

Abdômen. Alongado, preto, com pruinosidade marrom dorsalmente e manchas de 

pruinosidade cinza posterolateralmente nos tergitos 1, 2, 4 e 5, muito maior no tergito 5. 

Tergito 1 com cinco cerdas pretas lateralmente. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7 como na figura 

54C. Sintergoesternito 8 marrom-escuro a preto, com pruinosidade cinza-amarronzada 

esparsa, pouco menor que o tergito 5, comprimido para a direita. 

Terminália. Epândrio marrom e surstilos marrom-claros (Fig. 54D). Cercos 

alongados. Surstilos (Figs. 54D, E) subsimétricos, o interno pouco mais comprido que o 

externo, ambos com sinus subapical na face interna; em vista lateral como nas figuras 54F, G. 

Gonópode externo pouco mais comprido e mais largo que o interno (Fig. 54H). Guia fálico 

longo (Fig. 54I) com uma cerda curta medianamente e ápice bifurcado. Falo com ductos do 

mesmo comprimento do guia fálico, ducto central com dois espinhos longos e um dos ductos 

laterais com um espinho curto (Fig. 54I). Apódema ejaculatório com bulbo delgado (Fig. 

54J). 

Fêmea. Desconhecida. 

Variação (n=2). Comprimento do corpo: 3,0 mm. Comprimento da asa: 2,6 mm.  

Condição do holótipo. Asa esquerda montada em microlâmina. Perna posterior 

esquerda colada no triângulo do espécime. Terminália acondicionada em microtubo com 

glicerina. 

Registro geográfico. Brasil: Piauí (Fig. 55G). 

Material examinado. Holótipo: “BRASIL, PI[auí], Caracol, Parq.[ue] Nac.[ional] 

Serra das Confusões, Riacho dos Bois, 575m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W” “Armadilha de 

Malaise,15–30.vii.2013, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols.” (CZMA); 

Parátipos: idem, 01–15.vii.2013 (1♂, CZMA); idem, 20–31.viii.2013 (1♂, CZMA). 

Discussão. Ver discussão sob T. sp. nov. 1 

Comentários. Tomosvaryella sp. nov. 2 é descrita a partir de espécimes coletados em 

área de Caatinga, Parque Nacional Serra das Confusões no estado do Piauí.  

Tomosvaryella spp. 

Sessenta e sete espécimes fêmeas não foram identificados em nível específico. 
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Material examinado. BRASIL, MA[ranhão], Carolina, Serra Grande, 07°04'28"S, 

47°24'12"W, 13.xii.2001, F. Limeira-de-Oliveira & J. Vidal (2♀, CZMA); idem, P.[arque] 

N.[acional] Chapada das Mesas, Cachoeira da Prata, Armadilha Malaise, 25–30.vi.2009, A.L. 

Costa, M.B. Aguiar-Neto & P.A.M. Moraes, cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Corrente, 298 

m, 07°04'29.2"S, 47°05'42.2"W, Suspensa Simples (15 m), 20–31.viii.2013, J.A.Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 240 m, 

07°07'05.6"S, 47°18'31.6"W, Armadilha de Malaise, 11–14.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-

de-Oliveira, J.T. Câmara & A.A. Santos (1♀, CZMA); idem, 14–30.vi.2013, J.A.Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, CZMA); idem, Caxias, Zona Rural, Riacho do 

Ouro, 04°43'05"S, 43°15'16"W, Varredura, 24.vii.2012, J.A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & 

J. S. Pinto-Júnior (1♀, CZMA); idem, Mirador, Parque Est.[adual] Mirador, Base da 

Geraldina, Armadilha Malaise, 01–09.viii.2006, F. Limeira-de-Oliveira (1♀, CZMA); idem, 

16.xi.2006 (1♀ CZMA); idem, 416 m, 06°37'48"S, 45°52'49"W, Armadilha de Malaise, 12–

20.viii.2013 (1♀, CZMA); idem, 20–31.viii.2013 (1♀, CZMA); PI[auí], Caracol, Parque 

Nacional Serra das Confusões, Cores da Caatinga, 705 m, 09°12'48.9"S, 43°27'59.9"W, 

Armadilha Suspensa, 15–30.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. 

(1♀, CZMA); idem, Riacho dos Bois, 575 m, 09°13'11.9"S, 43°29'26.2"W, Armadilha de 

Malaise, 15–30.vi.2013 (3♀, CZMA); idem, Armadilha Suspensa, 01–11.viii.2013 (1♀, 

CZMA); idem, Armadilha de Malaise, 01–11.viii.2013 (11♀ CZMA); idem, 11–20.viii.2013 

(1♀, CZMA); idem, 20–31.viii.2013 (8♀, CZMA); idem, 01–10.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 

10–20.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 20–30.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, 10–20.x.2013 (1♀, 

CZMA); idem, Sobrado, 529 m, 09°12'49.4"S, 43°29'46.6"W, Armadilha de Malaise, 01–

07.viii.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (8♀, CZMA); idem, 

Armadilha Suspensa, 15–30.vi.2013 (1♀, CZMA); idem, Guaribas, Parque Nacional Serra das 

Confusões, Andorinha, 515 m, 09°08'27.8"S, 43°33'42.1"W, Armadilha Malaise, 07–

15.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva (1♀, CZMA); idem, 

Piracuruca, P.[arque] N.[acional] de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05'57"S, 

41°42'34"W, Armadilha Suspensa, 19–24.iv.2012 (1♀, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 

01–10.iii.2013, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (2♀, CZMA); idem, 12–

27.iii.2013 (1♀, CZMA); idem, 28.iii–12.iv.2013 (1♀ CZMA); idem, 26.iv–08.v.2013 (1♀, 

CZMA); idem, 15–30.vi.2013, J.A.Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T.T.A. Silva, cols. (1♀, 

CZMA); PB [Paraíba], Santa Terezinha, 264 m, 7°11'21"S, 37°24'6"W, Arm.[adilha] 

Malaise, 11.iv.2011, E.L.F. Brito (1♀, INPA); idem, 18.iv.2011 (1♀, INPA); idem, 264 m, 
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7°1'12"S, 37°14'6"W, 21.vi.2011 (1♀, INPA); idem, 269 m, 7°00'57"S, 37°24'8"W, 21.ii.2011 

(1♀, INPA); idem, 269 m, 7°1'32"S, 37°24'4"W, 18.iv.2011 (1♀, INPA); idem, 25.iv.2011 

(1♀, INPA); idem, 290 m, 06°43'52"S, 36°45'2"W, 25.iv.2011 (4♀, INPA). 
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Figura 48A–K. Tomosvaryella amazonensis De Meyer & Skevington. Espécime macho do Piauí: A. 

Perna posterior; B. Trocanter posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. 

Sintergoesternito 8, vista lateral (modificado de Ale-Rocha & Souza, 2011); E. Terminália, vista 

ventral; F. Surstilos, vista ventral; G. Surstilo interno, vista lateral; H. Surstilo externo, vista lateral; I. 

Hipândrio, gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; J. Guia fálico e falo, vista lateral; K. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 49A–J. Tomosvaryella diffusa Ale-Rocha. Espécime macho do Piauí: A. Perna posterior; B. 

Trocanter posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista ventral; E. 

Surstilos, vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. 

Hipândrio, gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 50A–J. Tomosvaryella lynchi (Shannon). Espécime macho do Maranhão: A. Perna 

posterior; B. Trocanter posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista 

ventral; E. Surstilos, vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. 

Hipândrio, gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 51A–J. Tomosvaryella manauensis Ale-Rocha. Espécime macho do Piauí: A. Perna 

posterior; B. Trocanter posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista 

ventral; E. Surstilos, vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. 

Hipândrio, gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 52A–J. Tomosvaryella scopulata Hardy. Espécime macho do Maranhão: A. Perna posterior; 

B. Trocanter posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista ventral; E. 

Surstilos, vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. 

Hipândrio, gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema 

ejaculatório.  
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Figura 53A–J. Tomosvaryella sp. nov. 1; Holótipo macho: A. Perna posterior; B. Trocanter 

posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista ventral; E. Surstilos, 

vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. Hipândrio, 

gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema ejaculatório. 
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Figura 54A–J. Tomosvaryella sp. nov. 2; Holótipo macho: A. Perna posterior; B. Trocanter 

posterior; C. Tergitos 6, 7 e esternitos 6 e 7, vista ventral; D. Terminália, vista ventral; E. Surstilos, 

vista ventral; F. Surstilo interno, vista lateral; G. Surstilo externo, vista lateral; H. Hipândrio, 

gonópodes, guia fálico e falo, vista ventral; I. Guia fálico e falo, vista lateral; J. Apódema ejaculatório. 
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Figura 55A–G. Mapas com registros geográficos das espécies de Tomosvaryella. A. T. amazonensis; 

B. T. diffusa; C. T. lynchi; D. T. manauensis; E. T. scopulata; F. T. sp. nov. 1; G. T. sp. nov. 2 

(círculos: registros prévios; triângulos: registros novos). 
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4.1.3. Comentários adicionais 

A inviabilidade na identificação da maioria das fêmeas foi devida principalmente, ao 

fato de haver dimorfismo sexual nos pipunculídeos. A grande quantidade de fêmeas de uma 

mesma localidade, pertencentes a espécies distintas, mas muito similares entre si, 

principalmente quanto ao padrão de pruinosidade abdominal e formato do ovipositor, 

dificultou e na maioria dos casos inviabilizou a associação com os machos. 
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5. CONCLUSÕES 

O número de espécies de Pipunculidae foi ampliado de duas para 44 espécies no 

Nordeste brasileiro. Porém, esse aumento, certamente não reflete a real riqueza do grupo na 

região já que o material examinado foi coletado principalmente nos estados do Maranhão e 

Piauí. Coletas adicionais em outros estados e explorando diferentes hábitats certamente 

proporcionarão um incremento ainda maior para a diversidade do Nordeste, região carente de 

especialista neste grupo. 

O uso de novos caracteres nas descrições, como o esclerito subepandrial, surstilos em 

vista dorsal, hipândrio e gonópodes, acompanhado de suas ilustrações, foi muito útil e 

facilitou a diferenciação e melhor caracterização entre os táxons tratados neste trabalho, 

principalmente na tribo Eudorylini. 

A associação de machos e fêmeas de forma precisa e segura atualmente necessita do 

uso de outras ferramentas como dados moleculares ou da captura dos espécimes em cópula. 

O nível do conhecimento nesta família ainda precisa ser incrementado. Este estudo 

realçou a grande necessidade de revisão dos gêneros Elmohardyia e Eudorylas, considerando 

a grande heterogeneidade, principalmente no último. Mostra a necessidade de estudos 

utilizando técnicas moleculares e análises filogenéticas para hipóteses de classificações 

naturais. 

As chaves taxonômicas apresentadas neste trabalho permitirão a identificação das 

espécies que ocorrem no Nordeste brasileiro e, juntamente com as diagnoses, descrições e 

ilustrações fornecem subsídios para futuros trabalhos com os gêneros estudados. 
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