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RESUMO 

O gênero Aegimia Stål, 1874 é caracterizado pelo fastígio longo, em forma de lança, tíbias mediana e 
posterior achatadas lateralmente e expandidas. São conhecidas atualmente três espécies: A. 
catharinensis Piza, 1950, A. cultrifera Stål, 1874 e A. elongata Rehn, 1903 distribuídas na região 
neotropical. As descrições originais das espécies de Aegimia são sucintas, dificultando a identificação 
dos espécimes no nível específico e impossibilitando a descrição de possíveis espécies novas. Nesse 
contexto, Aegimia foi revisado baseado em exame de material-tipo e espécimes provenientes de 
coleções nacionais e estrangeiras. Foram examinados 106 espécimes, sendo 98 machos e 8 fêmeas, 
provenientes do México, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil. Foram mantidas as três espécies 
atualmente válidas e mantida a sinonímia de A. alvarengai Costa Lima, 1958 sob A. catharinensis. São 
descritas duas espécies novas: Aegimia sp. nov. A e Aegimia sp. nov. B. A distribuição de A. cultrifera 
é ampliada. São fornecidos: diagnoses, descrições ou redescrições, registros geográficos, ilustrações e 
comentários para cada uma das espécies. A fêmea de A. catharinensis continua desconhecida para a 
ciência. São apresentadas chaves pictóricas para identificação dos espécimes machos e fêmeas. É 
apresentada a morfologia da genitália masculina para o gênero. 
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ABSTRACT 

The genus Aegimia Stål, 1874 is recognized by fastigium greatly produced into a long sword-shape 
and mid- and hindtibiae strongly flattened. Until now, three species are known: A. catharinensis Piza, 
1950; A. cultrifera Stål, 1874; and A. elongata Rehn, 1903 distributed in Neotropical region. The 
original descriptions of these species are succinct, which makes specimens identification to the 
specific level and description of species new to science difficult. In this context, Aegimia was 
reviewed based on type material and specimens from national and foreign collections. A total of 106 
specimens were examined, 98 males and 8 females, from Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia and 
Brazil. The three species currently valid are kept and the synonymy of A. alvarengai Costa Lima, 1958 
under A. catharinensis is maintained. Two new species to science are described: Aegimia sp. nov. A 
and Aegimia sp. nov. B. The distribution of A. cultrifera is expanded. Diagnosis, descriptions or 
redescriptions, geographical data, illustrations and comments are provided for each species. The 
female of A. catharinensis still unknown to science. Pictorial keys to identify female and males 
specimens are provided. The morphology of male’s genitalia to genus is supplied. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais 

Os tetigonídeos pertencem à ordem Orthoptera, subordem Ensifera, superfamília 

Tettigonioidea e são popularmente conhecidos como esperanças. Tettigoniidae está representada em 

todas as regiões biogeográficas, exceto em regiões polares, sendo mais abundantes e diversos nas 

regiões tropicais úmidas e subtropicais (Naskrecki 2000; Rentz 2010). 

Os tetigonídeos são reconhecidos pelas antenas geralmente longas, com mais de 30 artículos; 

tímpano localizado na tíbia anterior; tarso com quatro tarsômeros; asas anteriores pergamináceas, 

tégmina; ovipositor com três pares de valvas articuladas ao longo de sua extensão formando uma 

estrutura ensiforme e presença de aparelho estridulatório na tégmina dos machos (Costa Lima 1938a; 

Rentz 1979, 1991). 

São conhecidas 19 subfamílias recentes, com 1158 gêneros e 6717 espécies reconhecidas 

(Eades et al. 2010). No Brasil há registros de 171 gêneros e 578 espécies distribuídos em cinco 

subfamílias: Phaneropterinae Burmeister, 1838 (78 gên., 285 spp.); Pseudophyllinae Burmeister, 1838 

(54 gên., 140 spp.); Conocephalinae Burmeister, 1838 (28 gên., 127 spp.), Listroscelidinae 

Redtenbacher, 1891 (8 gên., 13spp.) e Meconematinae Burmeister, 1838 (3 gên., 13 spp.) (Eades et al. 

2010; Chamorro-Rengifo e Braun 2010). 

A maioria das espécies de Tettigoniidae possui hábito arborícola, no entanto algumas espécies 

vivem no meio da vegetação rasteira ou sobre o solo (Costa Lima 1938a). De um modo geral os 

tetigonídeos são generalistas e se alimentam do que estiver disponível (Rentz 2010). Espécies 

estritamente fitófagas podem ter regime misto de alimentação e espécies habitualmente predadoras 

podem, eventualmente, se mostrar fitófagas (Costa Lima 1938a; Gwynne 2001; Rentz 2010). Há 

também grupos especialistas, como os membros das subfamílias australianas Zaprochilinae Handlirsh, 

1925, alimentando-se de pólen ou néctar, e Phasmodinae Caudell, 1912, de flores (Rentz 2010). Com 

poucas exceções, os tetigonídeos são mais ativos durante a noite (Nickle 1992) e frequentemente são 

atraídos pela luz, principalmente os representantes de Phaneropterinae (Bruner 1915; Nickle 1992; 

Naskrecki 2008). 

Os tetigonídeos possuem papel importante no ambiente não só como herbívoros e predadores, 

como também fundamental recurso alimentar para primatas, morcegos, aves, répteis e artrópodes 

(Nickle 1992; Nickle e Heymann 1996; Naskrecki 2000, 2008). Apesar da importância ecológica, 

pouco se conhece sobre a biologia do grupo (Nickle 1992; Naskrecki 2008). 
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A capacidade de camuflagem com o meio onde vivem faz com que os tetigonídeos se tornem 

imperceptíveis durante o dia. A camuflagem se mostra de diferentes formas, sendo a mais comum a 

ocorrência de tégminas em forma de folhas clorofiladas ou secas, muito semelhante às plantas onde 

vivem (Costa Lima 1938a). Em algumas espécies, as tégminas possuem partes aparentemente roídas 

ou minadas – Topana aurigera (Rehn, 1918), Pycnopalpa bicordata (Serville, 1825) – e possuem 

entalhes ou recortes nas bordas, como se tivessem sido predadas – Mimetica Pictet, 1888 e 

Typophyllum Serville, 1838 (Costa Lima 1938a). Além das tégminas, outras regiões do corpo são 

peças fundamentais para a camuflagem, como ocorre em Aegimia Stål, 1874 que possui um 

prolongamento na cabeça, o fastígio, que simula perfeitamente o pecíolo de uma folha (Nickle 1992). 

Espécimes de Dysonia White, 1862 possuem padrão de coloração semelhante aos líquens. Os adultos 

de Aganacris Walker, 1871 mimetizam himenópteros: as tégminas podem ser translúcidas, alaranjadas 

ou pretas, o corpo completamente preto e antenas grossas e curtas que são movimentadas rapidamente 

assim como nos pompilídeos (Costa Lima 1938a; Nickle 1992). 

Uma característica importante da família é a produção de sons, cujo principal objetivo é a 

atração do sexo oposto (Costa Lima 1938a; Nickle 1992; Gwynne 2001). O som é produzido pelo 

atrito de duas estruturas localizadas na região basal das tégminas: a fileira estridulatória e a paleta 

(scraper). A fileira estridulatória, localizada na região ventral da tégmina esquerda, é uma modificação 

da veia AP, muito esclerosada e repleta de dentes. A paleta é uma região rígida localizada na margem 

anal da tégmina direita. O som é produzido durante o fechamento das tégminas, quando a paleta atrita 

a fileira de dentes (Bailey 1970; Bailey e Broughton 1970). O tamanho e forma do espelho, região 

membranosa da tégmina, estão relacionados diretamente com a amplificação e direcionamento do som 

produzido (Bailey 1970; Bailey e Broughton 1970; Rentz 2010). A morfologia do aparelho 

estridulatório é uma ferramenta importante para a taxonomia do grupo, uma vez que estão ligados à 

produção de sons espécie-específico (Gwyne 2001; Rentz 2010). 

 

1.2 Histórico da família 

As primeiras espécies de Tettigoniidae da região Neotropical foram descritas há mais de 200 

anos por Linnaeus (1758), Fabricius (1775) e De Geer (1773) e desde então um pouco mais de 1800 

espécies foram adicionadas à lista (apud Eades et al 2010). Esse número provavelmente representa 

50% ou menos da diversidade das espécies neotropicais (Naskrecki 2000). 

Alguns trabalhos sumarizaram diferentes estágios de conhecimento para a fauna neotropical. 

Brunner von Wattenwyl (1878, 1895) publicou a revisão de Phaneropterinae e Pseudophyllinae, 

respectivamente, e Redtenbacher (1891) revisou Conocephalinae. Esses trabalhos incluem muitos 

táxons neotropicais e apresentam chaves para gêneros e espécies. Saussure & Pictet (1898) revisaram 
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os Orthoptera da América Central. Bruner (1915) sumarizou e apresentou chave para todos os gêneros 

da região Neotropical, mas sem ilustrações (Naskrecki 2000). 

No início do século passado, Rehn e Hebard publicaram uma série de artigos sobre os 

Tettigoniidae neotropicais (Eades et al. 2010). O trabalho de Nickle (1992) sobre os Tettigoniidae do 

Panamá incluiu a primeira chave para a fauna da América Central. Em 2000, Naskrecki publicou um 

livro sobre a fauna de Conocephalinae da Costa Rica, com chave pictórica e dados bioacústicos, sendo 

mais de 40% das espécies novas para a ciência. Poucos trabalhos tratam de revisão taxonômica de 

grupos Neotropicais, podendo-se destacar: Beier (1954, 1960, 1962a, 1962b) com uma revisão de 

Pseudophyllinae; Grant (1958a, 1958b; 1964), Costa Lima e Guitton (1960, 1961), Emsley e Nickle 

(1969), Emsley (1970), Nickle (1984) com revisões genéricas de Phaneropterinae e Naskrecki (1997) 

com revisão genérica de Conocephalinae. 

Os trabalhos pioneiros sobre a taxonomia dos tetigonídeos que ocorrem no território brasileiro 

foram realizados por Rehn (1917a, 1917b, 1918a, 1918b, 1920, 1944 e 1950), juntamente com as 

contribuições de Costa Lima (1933, 1938b e 1958), Costa Lima e Campos-Seabra (1956), Costa Lima 

e Guitton (1960, 1961), Mello Leitão (1940). Especial destaque é dado ao entomólogo brasileiro 

Salvador de Toledo Piza Júnior (1898-1988) que dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos 

Tettigoniidae. Entre 1950 e 1984, Piza publicou 74 artigos descrevendo 192 espécies de esperanças, 

sendo 178 coletadas em território brasileiro. Esse número é aproximadamente um terço da fauna 

conhecida para o Brasil (Chamorro-Rengifo e Braun 2010). Entretanto, poucas descrições trazem 

figuras esquemáticas ou fotografias dos espécimes, assim como a literatura utilizada como referência 

não é citada, dificultando o reconhecimento das espécies descritas por Piza (Chamorro-Rengifo e 

Braun 2010). Após 1984 apenas um táxon foi descrito para a fauna brasileira por Naskrecki e Lopes-

Andrade (2005). 

 

1.3 Aegimia Stål, 1874 

Aegimia Stål, 1874 pertence à família Tettigoniidae, subfamília Phaneropterinae e possui 

somente três espécies conhecidas (Eades et al. 2010). 

Espécimes de Aegimia são facilmente reconhecidas pelo corpo com aparência geral de folha, 

cor verde, asas posteriores totalmente recobertas pelas tégminas quando em repouso, fastígio projetado 

dorso-anteriormente em forma de lança (Nickle 1992) e tíbias e fêmures médios e posteriores dilatados 

(Bruner 1915). 

Aegimia foi proposto por monotipia para a espécie A. cultrifera Stål, 1874 com base em um 

exemplar macho coletado em Córdova, México. Posteriormente Rehn (1903) registrou essa espécie 
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para Teocelo, Vera Cruz, México. A genitália masculina foi ilustrada e a feminina foi descrita por 

Mayaudón (1969). 

A. elongata Rehn, 1903 foi descrita baseada em um exemplar macho da América Central e a 

fêmea descrita por Herbard (1927) com exemplares do Panamá: Bugaba e Chiriqui, e da Costa Rica: 

La Florida. 

A terceira espécie, A. catharinensis, foi descrita por Piza (1950) com base em um exemplar 

macho coletado em Ribeirão do Engano, Vale do Itaúna, Espírito Santo. Costa Lima e Campos-Seabra 

(1956) descreveram A. alvarengai com base em três machos coletados em Cachimbo, Pará. Em 1958, 

Costa Lima sinonimizou A. alvarengai sob A. catharinensis. 

Além das localidades-tipo, há registros de Aegimia para a Colômbia (Montealegre et al. 1993), 

Panamá (Nickle 1992) e Costa Rica (Barranco 2010; Eades et al. 2010). 

Pouco se conhece sobre a biologia do grupo, mas são citados na literatura por sua semelhança 

quase perfeita a uma folha com pecíolo (Belwood 1990; Nickle 1992). Seu mecanismo de defesa 

contra predação é permanecer imóvel durante o dia com a cabeça voltada contra o substrato (Belwood 

1990), geralmente galhos de árvores e arbustos, tornando-se imperceptível a seus predadores. Belwood 

(1990) ainda relatou que quando perturbados, os espécimes de Aegimia balançam e tremem o corpo 

assim como as folhas se movimentam sob a brisa. 

Assim como Tettigoniidae na região Neotropical, o gênero é pouco estudado e quase não há 

trabalhos sobre o grupo além das descrições das espécies. Também não há registros de dados 

bioacústicos de seus espécimes. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O uso dos Tettigoniidae como ferramenta para conservação ou alvo para ações de conservação 

em regiões tropicais, onde a sua importância e o risco de extinção são altíssimos, é impedido pela 

ausência de dados de distribuição, falta de especialistas no grupo e ferramentas de identificação das 

espécies (Naskrecki 2008). 

As descrições originais das espécies de Aegimia são sucintas e sem ilustração informativa, o 

que dificulta a identificação dos espécimes no nível específico e impossibilita a descrição de possíveis 

espécies novas. Como exemplo desse impedimento taxonômico, o levantamento de Phaneropterinae 

da coleção da Universidad del Valle, Colômbia (Montealegre et al. 1993) listam Aegimia sp. 1 e 

Aegimia sp. 2, assim como a base dados da Coleção do INBio da Costa Rica, disponível no endereço: 

http://atta.inbio.ac.cr/ possui muitos espécimes do gênero sem identificação no nível específico. 

A identificação no nível específico de Aegimia é baseada em caracteres morfológicos 

variáveis, como o número de projeções da tíbia média, o que acarreta identificações errôneas. 

Os registros para as espécies de Aegimia no Brasil são restritas à localidade-tipo (Espírito 

Santo e Pará), porém exemplares depositados na Coleção de Invertebrados do INPA comprovam a 

ocorrência desse gênero em mais localidades no Brasil. 

O estudo taxonômico de Aegimia poderá incrementará a riqueza de espécies do gênero, bem 

como modificar sua distribuição geográfica. A análise detalhada do material-tipo e de séries de 

espécimes depositados em coleções tornará mais fácil o entendimento do grupo e servirá como base de 

dados para trabalhos futuros em sistemática. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Realizar a revisão taxonômica de Aegimia Stål, 1874 (Orthoptera, Tettigoniidae, 

Phaneropterinae). 

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Caracterizar as estruturas morfológicas para a identificação das espécies. 

b) Redescrever e ilustrar as espécies conhecidas de forma padronizada e detalhada. 

c) Elaborar chave de identificação para as espécies. 

d) Atualizar os registros geográficos das espécies estudadas com base nas etiquetas de localidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Obtenção do material 

Os espécimes de Aegimia foram obtidos por empréstimos de coleções nacionais e estrangeiras. 

Abaixo segue a listagem das coleções, com suas respectivas siglas e acrônimos e nome dos curadores: 

a) Material tipo: 

NHRS - “Naturhistoriska Riksmuseet” Swedish Museum of Natural History, Estocolmo, Suécia 

(Holótipo de A. cultrifera). Curadora: Gunvi Lindberg; 

USNM - United States National Museum, Washington, Estados Unidos (Holótipo de A. elongata). 

Curador: David F. Furth; 

DEES - Departamento de Zoologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil (Holótipo de A. catharinensis). Curador: Roberto Antônio Zucchi; 

IOC - Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

(Parátipos de A. alvarengai). Curadora: Jane Costa. 

 

b) Material adicional: 

CZPB - Coleção Zoológica Prof. Paulo Bührnheim, Departamento de Biologia, Universidade 

Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil. Curadora: Nair Otaviano Aguiar. 

FMNH - Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, Estado Unidos. Curador: James 

Boone. 

INBio - Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo, Heredia, Costa Rica. Curador: Carlos 

Hernández. 

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

Augusto Loureiro Henriques. 

MEFLG - Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, Universidad Nacional de Colombia, 

Medellín, Colômbia. Curador: Gilberto Morales Soto 

MPEG - Museu Paraense Emílio Goëldi, Belém, Pará, Brasil. Curador: Orlando Tobias Silveira. 

MZSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. Curadora: 

Eliana Marques Cancello 

UNAM - Colección Nacional de Insectos, Instituto de Biología, México. Curador: Enrique Mariño. 

As siglas e acrônimos das instituições seguem Eades et al. (2010), quando aplicável. 



- 8 - 
 

4.2. Análise taxonômica 

4.2.1. Identificação 

A identificação dos espécimes foi feito com base na comparação com material-tipo. 

 

4.2.2. Estudo dos exemplares 

Todos os exemplares analisados estavam conservados em via seca. Os exemplares recebidos 

em mantas foram alfinetados após reidratação em câmera úmida por tempo variável (de algumas horas 

a dois dias), dependendo do grau de rigidez dos apêndices e corpo e o tamanho dos espécimes. Os 

exemplares foram observados em microscópio estereoscópico LEICA WILD MZ8 com fonte de luz 

branca. A asa anterior e asa posterior esquerda foram esticadas para a análise da venação e 

visualização detalhada do aparelho estridulatório, conforme descrito no item 4.2.4. Para o estudo da 

genitália, no mínimo dois exemplares machos de cada espécie foram colocados em câmara úmida para 

facilitar o corte do abdômen. O tempo de permanência na câmara úmida variou de acordo com o 

tamanho do exemplar, mas sempre superior a 24 horas. Após reidratação dos tecidos moles, o 

abdômen dos machos foi cortado entre os tergitos VII e VIII. A peça foi tratada seguindo o protocolo 

de Cumming (1992), que consiste no uso do ácido lático 85%, à quente, para a maceração de tecidos 

moles, mantendo membranas e peças esclerosadas intactas. Após a maceração, por tempo variável, a 

peça foi transferida para uma lâmina escavada contendo glicerina e observada sob microscópio 

estereoscópico LEICA WILD M3Z com luz transmitida. Após o estudo, as terminálias foram 

acondicionadas em microtubos contendo glicerina e estes anexados ao alfinete do respectivo espécime. 

Todos os exemplares que passaram pelo processo de reidratação foram, em seguida, secados em estufa 

a 40°C. 

 

4.2.3. Terminologia 

Para características morfológicas externas, exceto genitália e asa, foi utilizado Emsley et al. 

(1967). Para caracterização da genitália foi utilizado Snodgrass (1937) e Desutter-Grandcolas (2003). 

A nomenclatura de venação segue Desutter-Grandcolas (2003) com modificações para a região anal, 

conforme detalhado no item 4.2.4. A Figura 1 mostra as principais estruturas utilizadas para a 

caracterização das espécies. 
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Figura 1 - Principais caracteres morfológicos de Tettigoniidae: A. Cabeça e protórax, vista antero-lateral; B. 
Esternitos torácicos, vista ventral; C. Terminália do macho, vista lateral; D. Terminália da fêmea, vista 
lateral (Figuras A e B: modificadas de Emsley et al. (1967); Figura C: modificada de Desutter-
Grandcolas (2003)). 

4.2.4. Estudo da tégmina: 

Para o estudo da venação as asas foram esticadas, conforme descrito no item 4.2.2, e 

examinadas sob estereomicroscópio LEICA MZ8. Para a nomenclatura da tégmina foi adotado 

Desutter-Grandcolas (2003), com modificações principalmente na região anal, conforme mostrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Tégmina de Tettigoniidae, nomenclatura da venação. A. Tégmina esquerda - macho; B. Detalhe da 
região do aparelho estridulatório, em vista dorsal. Siglas: AA veia anal anterior, AP veia anal posterior; C 
veia costa, Cu veia cubital, CuA veia cubital anterior, CuP veia cubital posterior, M veia média, MA veia 
média anterior, MP veia média posterior, m célula média, ma célula média anterior, mp célula média 
posterior, R veia radial, Sc veia subcosta. 

 

Para análise do aparelho estridulatório, imagens em vista ventral da região estridulatória da 

tégmina esquerda foram capturadas com câmera fotográfica LEICA DFC 295 acoplada ao 

estereomicroscópio LEICA M205 C. O número de dentes, o menor espaçamento entre eles (fig. 3a), a 

largura máxima dos dentes (fig. 3b) e o comprimento total da fileira estridulatória (fig. 3c) foram 

medidos após a obtenção da imagem e manipulação desta pelo programa de processamento de imagem 

digital Leica Application Suite LAS V3.6. Para a contagem do número de dentes (Nd) foram 

considerados todos os dentes, incluindo os de morfologia e distribuição irregulares. Para a medida do 

menor espaçamento entre os dentes, as extremidades basal e apical que apresentaram dentes com 

morfologia irregulares não foram consideradas. O comprimento total da fileira (CFE) foi medido 

traçando-se uma linha mediana desde o primeiro dente basal até o último dente apical (fig. 3c). 
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Figura 3 - Exemplo de fileira estridulatória - esquema das medições. A. Ampliação de um segmento da fileira 
estridulatória. B. Fileira estridulatória completa. a. medida do espaçamento entre os dentes; b. medida 
da largura dos dentes; c. linha mediana para medida do comprimento da fileira estridulatória. (Desenho 
da fileira modificado de Nickle (2003)). 

 

4.2.5. Medidas: 

Todos os exemplares foram medidos conforme definições a seguir: 

1. Comprimento do corpo (CC): distância entre a fronte e a extremidade posterior da tégmina (fig. 

4a); 

2. Largura da cabeça (LCa): distância entre as bordas externas (laterais) dos olhos, medida 

dorsalmente (fig. 4b); 

3. Largura da cabeça atrás dos olhos (LCAO): medida dorsalmente na margem posterior dos olhos 

(fig. 4c). 

4. Distância interocular (DI): a menor distância entre as bordas internas, em vista dorsal (fig. 4d); 

5. Fastígio-vértice (FV): distância entre o ápice do fastígio até a margem anterior dos olhos, medido 

dorsalmente (fig. 4e); 

6. Fastígio-fronte (FF): distância entre o ápice do fastígio até a margem anterior dos olhos, medido 

ventralmente (fig. 4e); 

7. Comprimento cabeça + pronoto (CCa+P): distância entre a fronte e a margem posterior do pronoto, 

medido dorsalmente (fig. 4f); 

8. Altura do lobo lateral do pronoto (ALLP): maior distância entre as margens dorsal e ventral, 

medida lateralmente (fig. 4g); 

9. Largura do lobo lateral do pronoto (LLLP): distância entre as margens anterior e posterior mais 

proeminentes, medida lateralmente (fig. 4h); 

10. Comprimento do disco pronotal (CDP): distância entre as margens anterior e posterior mais 

proeminentes, medida dorsalmente (fig. 4i); 
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11. Largura do disco pronotal (LDP): distância entre os pontos mais proeminentes, medida 

dorsalmente (fig. 4j); 

12. Comprimento da tégmina (CTeg): distância entre o ponto mais proeminente da base da tégmina e 

o ápice da área apical, medida lateralmente (fig. 4k); 

13. Largura da tégmina (LTeg): linha de maior largura, medida lateralmente (fig. 4l); 

14. Comprimento do fêmur (CFi,ii,iii): distância entre as extremidades proximal e distal, medida na 

face externa (fig. 4m); 

15. Largura do fêmur (LFi,ii,iii): linha de maior largura, medida na face externa (fig. 4n); 

16. Comprimento da tíbia (CTi,ii,iii): distância entre as extremidades proximal e distal, medida na face 

externa (fig. 4m). 

17. Largura da tíbia (LTi,ii,iii): linha de maior largura, medida na face externa (fig. 4n); 

18. Comprimento do ovipositor (CO): distância entre a margem anterior da placa basal e a margem 

posterior da valva ventral, medido lateralmente (fig. 4o); 

19. Altura do ovipositor (AO): distância entre a margem ventral da valva ventral e o ápice do 

ovipositor, medida lateralmente (fig. 4p); 

20. Largura do ovipositor (LO): maior largura entre a margem anterior da valva dorsal e a margem 

posterior da valva ventral, medida lateralmente (fig. 4q). 
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Figura 4 - Esquema das medições. Modificado de Carbonell (1996), exceto ovipositor. Ver texto para 
significado de abreviações. 

 

Foi utilizado um paquímetro digital, marca DIGIMESS, 8”, resolução de 0,01mm para a 

medida das seguintes estruturas: CC, CTeg, LTeg, CFiii, CTiii. As demais medidas foram realizadas por 

uma retícula ocular micrometrada acoplada ao estereomicroscópio LEICA MZ8. Para cada 

magnificação utilizada, a medida da lente ocular foi multiplicada por um fator de correção obtido por 

comparação com lâmina micrometrada WILD HEERBRUGG 310345. 

Para a obtenção de características que auxiliem na determinação de espécies, são sugeridos os 

seguintes índices: 

1. Índice da tégmina (LTeg/CTeg): maior largura da tégmina dividida por seu maior comprimento; 

2. Índice da tíbia média (LTii/LFii): maior largura da tíbia média dividida pela maior largura do 

respectivo fêmur; 

3. Índice da tíbia posterior (LTiii/LFiii): maior largura da tíbia posterior dividida pela maior largura 

do respectivo fêmur; 

4. Índice de dentes por milímetro (Nd/CFE): número total de dentes na fileira estridulatória dividido 

pelo comprimento total da fileira, medido em milímetros. 
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Para todas as medidas são apresentadas: a) N = o número de exemplares medidos; b) x  = o 

valor médio; c) dP = desvio padrão das medidas; d) Vmáx = o valor máximo encontrado e; e) Vmín = 

o valor mínimo encontrado de cada medida. Os valores dos holótipos, das fêmeas e da fileira 

estridulatória são discriminados em tabelas distintas apresentadas na parte “Resultados e discussões”. 

 

4.3. Desenhos e fotografias 

Todos os desenhos foram feitos com traços a lápis utilizando câmera clara WILD 308700 

acoplada ao estereomicroscópio LEICA WILD M3Z. Os desenhos foram escaneados com uma 

resolução de 300 dpi para o computador e editados utilizando o programa Adobe Ilustrator CS 5. 

Fotografias do hábito foram feitas utilizando máquina fotográfica digital NIKON D3000. 

Imagens de estruturas morfológicas foram capturas com câmera fotográfica LEICA DFC 295 acoplada 

ao estereomicroscópio LEICA M205 C e software de processamento de imagem digital Leica 

Application Suite LAS V3.6. As tégminas, devido ao seu grande tamanho, foram fotografadas em 

partes e as imagens parciais foram unidas utilizando-se o software de processamento de imagem Arc 

Soft Panorama Maker 5 Pro. O número de imagens necessárias para as tégminas variou de duas a oito 

fotografias. 

 

4.4. Chave de identificação 

Chaves pictóricas para identificação dos machos e das fêmeas para as espécies de Aegimia são 

apresentadas. Foram utilizadas as seguintes características para identificações dos machos: a) tégmina: 

padrão de venação e de manchas, inclinação e apêndices da veia estridulatória; b) perna média: forma 

da expansão da tíbia; c) perna posterior: forma e largura relativa da expansão da tíbia. Para a 

identificação das fêmeas foram utilizadas: a) tégmina: angulação da ramificação da veia M e formato 

da tégmina; b) perna média: forma da expansão da tíbia; c) perna posterior: forma e largura relativa da 

expansão da tíbia. 

 

4.5. Mapa e registro geográfico 

O mapa com o registro geográfico das espécies foi gerado por meio do software DivaGis 

versão 7.1.1. A inserção dos pontos indicando a localidade foi baseada nas etiquetas de procedência do 

material examinado neste trabalho, excluindo locais cuja localidade exata não é conhecida ou é 

duvidosa. 

As localidades citadas no campo “Registro geográfico” de cada espécie consistem no material 

examinado neste trabalho. 
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4.6. Apresentação do “Material examinado” 

As informações do “Material examinado” de cada espécie foram elaboradas conforme 

Papavero (1994), com algumas modificações conforme segue: 

a) informações abreviadas receberam complementação entre colchetes “[ ]”, quando necessário; 

b) dados das etiquetas do material-tipo examinado foram transcritos de maneira idêntica, em que o 

símbolo barra “/” separa as informações de cada etiqueta; duas barras “//” indicam o verso da etiqueta; 

parênteses “( )” com informações sobre cor, forma e impressão da etiqueta; chaves “{ }” com correção 

de dados, quando necessário; e parênteses “( )” com o número, sexo e museu de procedência do 

material-tipo; 

c) dados das etiquetas do material adicional examinado: nome do país, estado ou província e 

localidade escritos conforme etiqueta; sexo dos exemplares representados através dos símbolos ♀ e ♂. 

Grande parte do material proveniente do INBio traz nas etiquetas de localidade coordenada 

geográfica Lambert. Neste caso, coordenadas não apresentam os símbolos de graus, minutos e 

segundos e a coordenada grau-minuto-segundo equivalente é fornecida entre colchetes “[ ]”. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram examinados 106 espécimes de Aegimia, sendo 98 machos e oito fêmeas, provenientes 

de diversas localidades do México, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil. Foram mantidas as três 

espécies atualmente válidas: A. catharinensis Piza, 1950; A. cultrifera Stål, 1874 e A. elongata Rehn 

1903 e mantida a sinonímia de A. alvarengai Costa Lima, 1958 sob A. catharinensis. São descritas 

duas espécies novas. É ampliada a distribuição de A. cultrifera. 
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5.1 Chaves de identificação 

5.1.1 Chave para identificação das fêmeas de Aegimia. 

 

 

Escala = 2,00mm. Fêmea de A. catharinensis desconhecida até o momento. 
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5.1.2. Chave para identificação dos machos de Aegimia 

 

 

 

Escala = 2,00 mm. 
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Escala = 2,00 mm 
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5.2. Revisão taxonômica 

 

Aegimia Stål, 1874 

(Figuras 5-10) 

Aegimia Stål, 1874: 20. Espécie-tipo: Aegimia cultrifera Stål, 1874 (monotipia); Brunner von 

Wattenwyl 1878: 18, 115 (diagnose); 1891: 9 (citação); Saussure e Pictet 1897: 315 

(citação); Kirby 1906: 409 (catálogo); Nickle 1992: 150 (chave); Montealegre-Z., R. 

Gonzalez e Carrejo 1993: 43 (coleção Universidad del Valle); Otte 1997: 153 (catálogo); 

Eades et al. 2010 (catálogo on line). 

DIAGNOSE: corpo de tamanho médio (40 a 70 mm), aparência geral de folha, cor verde em vida, 

asas posteriores totalmente recobertas pelas tégminas quando em repouso; tégmina oval a elipsoidal. 

Fastígio-fronte projetado dorso-anteriormente em forma de lança, tíbias mediana e posterior achatadas 

lateralmente e expandidas. 

REDESCRIÇÃO DO MACHO: 

CABEÇA: cônica em vista frontal (fig. 5P); posição oblíqua em vista lateral (fig. 5O). Olhos em vista 

lateral semicirculares, margem anterior arredondada, posterior quase reta (fig. 5O). Três carenas 

frontais entre as bases das antenas (fig. 5P). Ocelo mediano circular, em uma depressão na base do 

fastígio-fronte (fig. 5P). Fastígio-fronte, em vista frontal, lanceolada, com bordas externas elevadas 

(fig. 5P); em vista lateral, em forma de faca (cultriforme) (fig. 5O); em seção transversal, triangular, 

com vértice dorsal. Fastígio-fronte com pontuações escuras. Fastígio-vértice, em vista dorsal 

subtriangular, projetado para além da base da antena, ápice bífido, com sulco mediano pequeno apical. 

Esclerito antenal, em vista lateral, em forma de gota, com protuberância na região ventral. Antena 

quase alcançando o ápice do abdômen. Escapo cilíndrico, margem interna com projeção espiniforme 

(fig. 5P). Pedicelo cilíndrico, metade do comprimento e do diâmetro do escapo. Ocelos laterais 

inconspícuos, adjacentes à margem dorsal do esclerito antenal, subretangular. Clípeo trapezoidal. 

Ápice do labro levemente arredondado. Palpo maxilar: primeiro e segundo palpômeros cilíndricos, 

subiguais em comprimento e forma; terceiro um pouco mais que o dobro do comprimento do primeiro; 

o quarto metade do comprimento do terceiro com a base mais estreita; quinto levemente clavado, do 

comprimento do segundo e terceiro juntos. Palpo labial: primeiro e segundo palpômeros cilíndricos; o 

segundo um pouco mais longo que o primeiro; terceiro levemente clavado, com área membranosa 

ventral. 

TÓRAX: disco pronotal trapezoidal, plano, margem anterior mais estreita e côncava, margem 

posterior convexa, com sinus mediano pequeno. Sutura dividindo a prozona da meso- e metazona 

incompleta. Meso- e metazona não separadas por sutura. Sutura furcal mediana em forma de Y. Lobo 
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lateral perpendicular ao disco pronotal (fig. 5O). Sinus umeral presente. Dobra marginal pouco 

evidente. Espiráculo protorácico auditivo oval, sob o lobo lateral do pronoto, geralmente com altura 

próxima da metade da altura do lobo lateral do pronoto. Margem anterior do proepisterno pontiaguda. 

Proepímero não evidente. 

PERNAS. Perna anterior: espinho procoxal presente. Fêmur achatado lateralmente, superfície dorsal 

convexa, superfície ventral sulcada, margem anteroventral com espinhos evidentes, margem 

posteroventral sem espinhos. Tíbia com superfície dorsal apical levemente côncava, com bordas 

laterais angulares. Margens com espinhos pequenos, exceto a margem anterodorsal. Dobra cuticular 

cobrindo metade da abertura timpânica. Tarsômero basal semicilíndrico, o segundo com pequena 

projeção lateral e margem apical dorsal com duas projeções espiniformes curtas. Terceiro tarsômero 

com lobos laterais bem desenvolvidos. Quarto tarsômero cilíndrico, achatado dorsoventralmente, com 

comprimento igual à soma da porção mediana dorsal dos dois primeiros. Perna média (figs. 5M, 6N, 

7L, 8F, 9M): fêmur de formato semelhante ao fêmur anterior. Tíbia distintamente achatada 

lateralmente, expandida, tão larga quanto ou mais larga que o respectivo fêmur. Disposição dos 

espinhos com o mesmo padrão da tíbia anterior. Seção transversal apical da tíbia subquadrada. Tarso 

igual ao da perna anterior. Perna posterior (figs. 5N, 6O, 7K, 8G, 9N): fêmur comprimido 

lateralmente, expandido, geralmente o dobro da largura do fêmur anterior. Margem dorsal levemente 

convexa, margem ventral quase reta, sulcada com margem anteroventral serrilhada, com alguns 

espinhos evidentes. Ápice do fêmur um pouco mais estreito do que a base. Tíbia distintamente 

achatada lateralmente, expandida, tão larga quanto ou mais larga que seu respectivo fêmur. Região 

distal da tíbia, em seção transversal, subquadrada. Tarso semelhante ao da perna anterior. 

ASAS (figs. 5B, 6B, 7B, 8B, 9B): tégmina oval a elipsoidal, largura máxima próxima da metade do 

comprimento. Ápice da tégmina, quando em repouso, ultrapassa de duas a três vezes o comprimento 

do abdômen, em espécimes preservados. Margem anterior levemente convexa e margem posterior 

convexa. Veias R e M seguem próximas e paralelas e aparentemente se fundem próximo ao ápice. 

Veia M com uma ramificação no terço apical. Tégmina esquerda (figs. 5C; 6C; 7C; 8C, 9C): veia 

estridulatória AP1 bem desenvolvida, entumescida e com um sulco conspícuo. Tégmina direita (figs. 

5D; 6D; 7D; 8D, 9D): espaço entre as veias AA, AP1 e seu segundo ramo com uma área subtriangular 

membranosa, translúcida, o espelho. Venação muito reticulada fora da região do espelho. Veia AP2 

entumescida no ápice. Asa posterior: quando distendida, mais longa que a tégmina. Área apical do 

remígio dobrada e escondida sob a tégmina, quando em repouso. 

ABDÔMEN: superfície dorsal dos tergitos II ao VIII com uma quilha mediana. Borda posterior dorsal 

mediana dos tergitos III ao VIII com sinus pequeno. Tergito X não modificado, coberto por cerdas 

esparsas. Em vista posterior, epiprocto triangular, cobrindo o paraprocto (figs. 6J, 7I, 8H, 9E). Cercos 

densamente cobertos por cerdas, cruzados, com ápices levemente curvados para cima, com um dente 

apical esclerosado (figs. 5E, 6J, 6K, 7I, 8H, 8I, 9E). Placa subgenital com cerdas esparsas, 
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subtriangular em vista ventral, ápice com sulco mediano em forma de V e uma quilha mediana na 

metade apical (figs. 5F, 7J, 8I, 9F). Estilos pequenos, cônicos, com cerdas curtas e distintas. 

FÊMEA: semelhante ao macho, porém difere nas seguintes características: o tamanho geral das 

fêmeas aproximadamente 20% maior que os machos. Proporção largura da tégmina dividida por seu 

comprimento maior que a do macho. Área anal da tégmina esquerda, com venação reticulada, sem 

aparelho estridulatório especializado (figs. 5J, 6I, 8K, 9J). Em vista ventral, veias com dentículos 

pequenos, puntiformes, por toda a área anal. Tégmina direita com área anal translúcida e algumas 

veias entumescidas (fig. 8M); veias transversais na margem anal com pequenos dentes de morfologia 

irregular em vista dorsal (fig. 8L). Assim como nos machos epiprocto triangular, porém relativamente 

menor, cobrindo o paraprocto em vista posterior. Cercos cônicos, menores quando comparados aos 

respectivos machos, quase retos e sem dente apical esclerosado (figs. 5K, 6L, 6M, 8N, 9K). Ovipositor 

formando um ângulo de aproximadamente 90°, direcionado para cima (figs. 5K, 6L, 8N, 9K). Valva 

dorsal cerca de três vezes mais larga que a valva ventral. Margem anterior da valva dorsal quase reta 

em sua porção vertical e com dentes pequenos e retangulares por quase toda sua extensão; margem 

posterior convexa e sem dentes. Valva ventral com margem anterior côncava, sem dentes e margem 

posterior convexa, com dentes pequenos retangulares na porção apical. Placa subgenital, em vista 

ventral, subtriangular (figs. 5L, 6M, 8O, 9L). 

 

COMENTÁRIOS: Aegimia é o único gênero da subfamília com o fastígio-fronte tão longo ou mais 

longo que a altura da face e o fastígio-vértice projetado para além da base da antena. Dentro de 

Phaneropterinae somente Markia White, 1862, possui fastígios quase tão proeminentes, porém o 

fastígio-vértice é mais longo e espiniforme, diferente de Aegimia. Outra característica marcante do 

gênero são as projeções das tíbias mediana e posterior. Algumas espécies da tribo Steirodontini, 

especialmente espécimes de Cnemidophyllum Rehn, 1917, possuem expansões nas tíbias mediana e 

posterior, mas não são tão elaboradas e largas como as encontradas em Aegimia. Apesar de ainda não 

existir estudo filogenético do gênero, possivelmente Aegimia é um gênero monofilético dentro de 

Phaneropterinae, considerando os caracteres acima mencionados. 

Brunner von Wattenwyl (1878) propôs o grupo Aegimiae monoespecífico à época, composto 

por Aegimia cultrifera. Com exceção de Mayaundón (1969) e do catálogo on line de Orthoptera (OSF) 

de Eades et al. (2010), os demais autores (Rehn 1903, Piza 1950) ignoraram a proposta de Brunner 

von Wattenwyl. O nível taxonômico grupo não é reconhecido pelo Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (CINZ) e, neste caso específico, o grupo Aegimiae pode ser entendido como 

sinônimo do próprio gênero. Portanto, o grupo Aegimiae é desconsiderado neste trabalho. 

 

REGISTRO GEOGRÁFICO: México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Brasil. 
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Aegimia cultrifera Stål, 1874 

(Figuras 5A-P, 10A, 11) 

Aegimia cultrifera Stål 1874: 46; Brunner von Wattenwyl 1878: 145, figs. 37a, 37b (definição do 

gênero, redescrição da espécie); Saussure e Pictet 1898: 315 (citação); Rehn 1903: 19 

(taxonomia); Kirby 1906: 409 (catálogo); Mayaudón 1969: 64, figs. 3a, 19, 20 (genitália 

feminina e masculina); Eades et al. 2010 (catálogo on line). 

Localidade-tipo: México: Córdova. 

DIAGNOSE: tamanho do corpo entre 45 a 55 mm (machos) e 55 a 60 mm (fêmeas). Tíbia média com 

duas ou raramente três projeções pontiagudas na margem anterodorsal. Expansão da tíbia posterior 

ocupando dois terços basais do comprimento total da tíbia e com largura máxima equivalente a largura 

de seu respectivo fêmur. Veia estridulatória inclinada em relação ao eixo longitudinal do corpo e 

levemente côncava. Número de dentes na fileira entre 160 a 200, com largura máxima entre 0,20 a 

0,25 mm e distância mínima entre os dentes próximo de 0,025 mm. 

REDESCRIÇÃO (HOLÓTIPO ♂): 

CABEÇA: carena subocular presente, partindo da margem dorsal do olho, alcançando a sutura 

epistomal (figs. 5O, 5P). Fronte e fastígio-fronte com pontuações esverdeadas e marrom-escuras, não 

salientes. Fastígio-vértice, em vista dorsal, com ápice arredondado, possivelmente uma anomalia do 

espécime, má formação; pontuações pretas e marrom-escuras no ápice, ausentes no sulco. Alguns 

flagelômeros levemente mais escuros e equidistantes. Occipício sem pontuações. Gena com três 

tubérculos pequenos, inconspícuos. Clípeo sem pontuações. 

TÓRAX: região adjacente ao sinus mediano do disco pronotal branca. Disco pronotal com pontuações 

marrons concentradas lateralmente e pontuações verdes esparsas na região mediana. Carena pronotal 

com protuberâncias pouco salientes. Lobo lateral liso; dobra marginal pouco evidente, com pontuações 

verdes salientes e esparsas por toda sua extensão. Uma pontuação preta, evidente, no terço inferior das 

margens anterior e posterior (fig. 5O). Margem ventral do espiráculo protorácico auditivo exposta, em 

vista lateral (fig. 5O). Região da meso- e metapleura não coberta pela tégmina com pequenos 

tubérculos inconspícuos. 

PERNAS. Perna anterior: margem anteroventral do fêmur com quatro / oito espinhos evidentes. 

Margem anterodorsal e dorsal da tíbia salpicada de pontuações escuras - variando de avermelhadas a 

negras. Região dorsal do tarso repleto de pontuações escuras (marrons e pretas). Perna média (fig. 5-

M): tíbia expandida na metade basal, sua maior largura cerca de uma vez e meia a maior largura do 

respectivo fêmur. Expansão subtriangular, com duas projeções pontiagudas na margem anterodorsal. 

A projeção apical um pouco maior que a basal. Ápice das projeções direcionadas para o ápice da tíbia. 

Tíbia marrom coberta com pontuações escuras: marrom médio, marrom-escuro e algumas pretas. 
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Perna posterior (fig. 5N): lobo genicular interno e externo do fêmur pontiagudos, com um espinho na 

margem ventral. Região anterior do fêmur côncava. Tíbia com expansão convexa, ocupando dois 

terços basais do comprimento da tíbia. Maior largura da tíbia proporcional a maior largura do 

respectivo fêmur, cerca de 1,2 vezes mais larga. Tíbia marcada com pequenos pontos pretos, mais 

concentrados nas bordas. 

ASAS: tégmina suboval (fig. 5B). Ápice da tégmina, quando em repouso, ultrapassa o dobro do 

comprimento do abdômen. Ápice levemente acuminado. Margem costal levemente convexa, ocupando 

aproximadamente um terço da largura máxima da tégmina. Veia CuA paralela à M até formar um 

ângulo de aproximadamente 120° em direção à margem posterior, próximo à metade do comprimento 

da tégmina. Oito ou mais veias transversais conspícuas entre M e CuA. Célula m com mancha 

castanha, em forma de meia lua. Célula mp com uma mancha circular marrom-escura. Tégmina 

esquerda: em vista dorsal, veia estridulatória AP1 inclinada em relação ao eixo longitudinal do corpo, 

levemente côncava e seu apêndice ramificado próximo à base (fig. 5C). Em vista ventral, veia AP1 

com 4,55 mm de comprimento, largura máxima de 0,23 mm, 198 dentes de mesma espessura e 

distância mínima entre os dentes de 0,025 mm (fig. 5G). Na extremidade basal, os dentes são mais 

espaçados e de forma irregular; a distância entre eles diminui gradativamente em direção a região 

central da fileira e voltam a ser mais separados na região apical. Largura máxima dos dentes na região 

central da fileira (fig. 10A). Tégmina direita (fig. 5D): veia AP1 inclinada e levemente côncava, 

alcançando a veia AP2 na metade do comprimento da paleta (scraper). 

ABDÔMEN: pontuações não visíveis no abdômen. 

CONDIÇÃO DO HOLÓTIPO: em perfeitas condições; coloração levemente esmaecida. 

REDESCRIÇÃO DA FÊMEA (n=3) (fig. 5I): semelhante ao macho. Largura da tégmina maior que 

a metade de seu comprimento (fig. 5J). Dois exemplares sem mancha conspícua na célula m. 

Praticamente todas as veias transversais na margem anal da tégmina direita com dentes diminutos, 

com projeção espiniforme em sua porção apical. 

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO HOLÓTIPO. Os demais espécimes examinados, ou parte deles, 

variaram nas seguintes características: cabeça: fronte e fastígio-fronte com pontuações vermelhas. 

Ápice do fastígio-vértice levemente bífido. Occipício com pontuações esparsas avermelhadas ou 

marrons. Em dois espécimes da Costa Rica, gena sem tubérculos. Clípeo com pontuações vermelhas 

próximas a sutura epistomal. Ápice do labro levemente truncado. Primeiro e segundo palpômeros 

maxilares com pontuações vermelhas. Tórax: disco pronotal salpicado de pontuações esparsas verdes, 

vermelhas ou marrons, nunca salientes. Próximo ao término da sutura que separa a prozona da meso- e 

metazona pode ser encontrada uma pontuação mais destacada, que pode ser verde, marrom ou 

vermelha. Dobra marginal com pontuações vermelhas ou marrons. Proepisterno com pontuações 

vermelhas e margem ventral truncada. Pernas: margem anteroventral do fêmur anterior variou de 
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quatro a oito espinhos. Fêmur médio pode conter pontuações na região anterolateral, nunca salientes. 

Projeção da tíbia média: a margem posterior basal pode conter uma projeção, pequena ou grande, mas 

nunca maior do que as projeções do vértice posterior. Pode haver também uma ou duas pequenas 

projeções na margem posterior ventral da expansão tibial mediana. Em alguns exemplares, um do 

México e um da Costa Rica, fêmur posterior com lobo genicular interno e externo com dois espinhos 

na margem ventral. Asas: Veia AP1 da tégmina direita, em vista ventral, pode conter dentes apicais e 

basais, de morfologia semelhante aos da tégmina esquerda. Abdômen: esternitos e tergitos 

abdominais com pontuações esparsas e cores variando entre vermelha, verde e marrom. 

 

COMENTÁRIOS: a veia estridulatória inclinada em relação ao eixo longitudinal do corpo é uma 

característica única de A. cultrifera. A expansão da tíbia média (subtriangular com duas ou três 

projeções acuminadas) é semelhante à encontrada em Aegimia sp. nov. B, da mesma forma que a 

expansão da tíbia posterior (quase tão larga quanto seu fêmur e ocupando dois terços basais do 

comprimento da tíbia) é muito semelhante a de Aegimia sp. nov. A. Porém, a combinação de 

características das duas tíbias, associada à ausência de flagelômeros escuros conspícuos, permite 

distinguir A. cultrifera das demais espécies. 

Em relação aos machos, as tégminas são relativamente mais largas que nas demais espécies, 

com o índice da tégmina (LTeg/CTeg) maior que 0,50. 

A morfologia da fileira estridulatória (figs. 5H, 10A) entre os espécimes da Costa Rica e do 

México diferem nos seguintes aspectos: o número total de dentes (160-170) e a largura máxima da 

fileira (0,190 - 0,200 mm) são menores nos exemplares da Costa Rica que nos espécimes do México 

(180-200 e 0,230-0,250 mm, respectivamente), porém a quantidade de dentes por comprimento é 

próxima entre os espécimes das duas localidades. 

Devido ao número de exemplares pequeno, quatro para cada localidade, e a ausência de dados 

bioacústicos, torna difícil afirmar que as diferenças métricas da fileira estridulatória são suficientes 

para definir duas espécies distintas. Com os resultados obtidos as diferenças encontradas podem ser 

atribuídas a ecótipos. 

 

REGISTRO GEOGRÁFICO (fig. 11): México: Cordova, Veracruz, Chiapas; Costa Rica (novo 

registro): Província Guanacaste. 

MATERIAL-TIPO EXAMINADO: Holótipo ♂ NHRS: Typus (Etiqueta retangular vermelha 

impressa) / MEXICO, Cordova (etiqueta retangular branca, impressa e manuscrita) / Aegimia 

cultrifera Stål (Etiqueta retangular branca, manuscrita) / NRM-ORTH0009197 (Etiqueta retangular 

branca impressa). 
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MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: MÉXICO. Veracruz. Los Tuxtlas, Santiago Tuxtla, 

cerro El Vigia, 21.viii.1964 (sem coletor) [18°28'00''N; 95°18'00''W](1♂UNAM); Est.[ación] de Biol. 

[ogía Tropical] Los Tuxtlas, 16-18.iv.1988 (sem coletor) [18°28'00''N; 95°18'00''W] (1♀UNAM); 

Est.[ación de] Biol.[ogía] Trop.[ical] Los Tuxtlas, 8.vii.1989, colecta noturna, trampa luz, J. L. (Colúo, 

W. Rojas [leg.]) [18°28'00''N; 95°18'00''W] (1♂UNAM); Chis.[Chiapas], Palenque, (sem data de 

coleta), colecta diurna, (A. Neri Garcia-Aldrete [leg.]) [(1♂UNAM). COSTA RICA, Prov.[íncia] 

Guanacaste, Santa Rosa National Park, 300m, 20-31.v.1982, (D. H. Janzen & W. Hallwachs [leg.]) 

[10°50'00''N; 85°36'00''W] (1♂INBio INB0003885565); idem, 10-12.iii.1982, (1♀ INBio 

INB0003875608); idem, .xi.1982, (1♂INBio INB0003885666); idem, iv.1983, (1♀INBio 

INB0003981238); idem, xii.1983, (1♂INBio INB0003981282); idem, i.1984, (2♂INBio 

INB0003981246, INBio INB0003981251); idem, iv.1984, (1♂INBio INB0003981269); Estacion 

Maritza, 600m, W[est] side Volcan Orosi, , 17.vii.1987, (D. H. Janzen & W. Hallwachs [leg.]) 

[10°57'00''N; 85°30'00''W] (1♂INBio INB0003876994); 3km NO [Noroeste] de Nacaome, 100m. 

P.[arque] N.[acional] Barra Honda, 13-5.x-xi.1992, (M. Reyes [leg.]) (386000N;239000W) 

[10°10'00''N; 85°22'00''W] (1♂INBio CRI000810597). 
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Figura 5 - Aegimia cultrifera. (A-D, G, M-P: Holótipo ♂ (NHRS); I-L: espécime fêmea; E, F e H: espécime 
macho da Costa Rica). A. Corpo, vista lateral - asas esquerdas distendidas; B. Tégmina esquerda, vista 
dorsal; C. Detalhe do aparelho estridulatório, vista dorsal; D. Região anal da tégmina direita - espelho; 
E. Terminália, vista lateral ; F. Terminália, vista ventral; G. Fileira estridulatória, vista ventral da região 
anal da tégmina esquerda; H. Fileira estridulatória, espécime da Costa Rica; I. Corpo, vista lateral - asas 
esquerdas distendida; J. Tégmina esquerda, vista dorsal; K. Terminália, vista lateral; L. Detalhe da 
placa subgenital, vista ventral; M. Perna média; N. Perna posterior; O. Cabeça e pronoto, vista lateral; 
P. Cabeça, vista frontal. Escala em milímetros. 
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Aegimia elongata Rehn, 1903 

(Figuras 6 A-O, 10B, 11) 

 

Aegimia elongata Rehn 1903: 19; Kirby 1906: 409 (catálogo); Hebard 1927: 84 (descrição da fêmea); 

Nickle 1992: 144, 147, fig. 15 (relação de Tettigoniidae do Panamá); Barranco 2010: 511 

(lista de espécies da Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Costa Rica); Eades et al. 

2010 (catálogo on line). 

Localidade-tipo: América Central. 

DIAGNOSE: tamanho do corpo entre 55 a 65 mm (machos) e 70 mm (fêmeas). Em vista lateral, 

espiráculo protorácico auditivo completamente escondido sob o lobo lateral do pronoto. Projeções 

arredondadas na porção apical da expansão da tíbia média. Expansão da tíbia posterior ocupando 

quase todo seu comprimento, com margem anterodorsal apical da tíbia posterior levemente côncava. 

Machos com veia estridulatória reta, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Número de dentes 

na fileira entre 260 a 310, com largura máxima entre 0,19 a 0,23mm e distância mínima entre os 

dentes próximo de 0,015mm. 

REDESCRIÇÃO (HOLÓTIPO ♂): 

CABEÇA: carena subocular inconspícua (fig. 6G). Fronte com pontuações salientes conspícuas, 

marrom-escura e cor igual ao da superfície da estrutura. Fastígio-fronte com pontuações escuras, 

algumas salientes. Pontuações marrom-escuras por todo o fastígio-vértice; ausentes no sulco e 

esparsos na região mediana dorsal. Muitos flagelômeros totalmente ou parcialmente mais escuros 

marrom-escuro a preto, não equidistantes (fig. 6G). Entre dois flagelômeros totalmente escuros pode 

haver de três à oito flagelômeros claros ou parcialmente escuros. Holótipo sem região apical da antena 

direita e quase todos os flagelômeros perdidos na antena esquerda. Occipício com pontuações escuras 

mais concentradas na região lateral. Gena com tubérculos conspícuos, de mesma cor que a estrutura 

(fig. 6G). Clípeo sem pontuações. Terceiro e quarto palpômeros maxilares com uma mancha marrom-

escura apical dorsal. 

TÓRAX: disco pronotal com pontuações marrom-escuras concentradas lateralmente e próximo ao 

sinus mediano. Tubérculos por todo o disco pronotal, mais evidentes na região mediana. Carena 

pronotal com protuberâncias salientes. Superfície do lobo lateral levemente côncava na região dorsal, 

margem anterior reta, com duas pontuações pretas evidentes; primeira metade da margem ventral 

levemente côncava, formando um ângulo aproximado de 125° com a margem anterior; segunda 

metade e margem posterior convexa, esta também com duas pontuações pretas, evidentes, no terço 

inferior (fig. 6G). Dobra marginal com pontuações salientes e esparsas por toda sua extensão. 

Superfície do lobo lateral salpicada por tubérculos. Espiráculo protorácico auditivo oval, ocupando a 
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metade basal do lobo lateral e totalmente coberto pelo mesmo, em vista lateral (fig. 6G). Região da 

meso- e metapleura não coberta pela tégmina (região visível no holótipo) com muitos tubérculos 

pequenos e conspícuos. 

PERNAS. Perna anterior: margem anteroventral do fêmur com 5 espinhos evidentes. Margem 

anterodorsal e dorsal da tíbia salpicada de pontuações escuras. Região dorsal do tarso repleta de 

pontuações escuras. Perna média (fig. 6N): tíbia expandida nos dois terços basais, quase uma vez e 

meia mais larga que a maior largura do respectivo fêmur. Expansão convexa, com duas / três projeções 

evidentes na margem anterodorsal. Ápice das projeções arredondadas, com margem ventral levemente 

acuminada. Margem posterior basal e apical da expansão com uma projeção pequena, pontiaguda, 

inconspícua. Tíbia coberta com pontuações esparsas marrons e pretas; formam uma faixa transversal 

na porção final apical da expansão e concentradas na margem anterodorsal basal. Perna posterior: 

ambas perdidas. 

ASAS: tégmina elipsoidal, largura máxima pouco menor que metade do comprimento (fig. 6B). Ápice 

acuminado. Área costal estreita, ocupando quase um terço da largura máxima da tégmina. Dois terços 

basais da margem anterior quase reta, terço apical levemente convexo. Margem posterior levemente 

convexa. Veia R com ramificações inconspícuas. Veias R e M retas, próximas e paralelas até metade 

do comprimento da tégmina; na segunda metade, R e M se tornam suavemente sinuosas em direção à 

margem anterior apical; aparentemente se fundem na metade do comprimento da célula ma1. Veia M 

com uma ramificação no terço apical, formando um ângulo agudo, próximo de 45°. Veia CuA quase 

paralela à M até formar um ângulo de aproximadamente 140° em direção à margem posterior, próximo 

à metade do comprimento da tégmina. Três / quatro veias transversais conspícuas entre M e CuA. 

Célula m aparentemente sem mancha. Célula mp com uma mancha circular marrom-clara, 

inconspícua. Células medianas apicais com pontuações pretas, evidentes. Tégmina esquerda: em 

vista dorsal com veia estridulatória AP1 reta, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo e seu 

apêndice com ramificação bem próximo à base (fig. 6C). Fileira estridulatória não visível no holótipo 

devido à posição da tégmina. Esta não foi aberta, mantendo a integridade do espécime. Ver tópico 

Variações. 

ABDÔMEN: muito contraído, com a porção mediana dorsal visível somente nos tergitos III ao X. 

Porção mediana dorsal dos tergitos III ao VIII formando uma quilha, sendo T-III e T-IV com elevação 

mais acuminada. Borda posterior dorsal mediana dos T-III ao T-VIII com pequeno sinus. Não é 

possível a visualização de padrões de manchas no abdômen devido ao estado de conservação do 

espécime. 

CONDIÇÃO DO HOLÓTIPO: pernas posteriores perdidas, região apical da antena direita e quase 

todos os flagelômeros da antena esquerda perdidos. Coloração original completamente perdida. 
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Espécime com coloração marrom-escura e asas posteriores pretas hialinas. Possivelmente o espécime 

foi fixado em álcool antes de ser montado e conservado a seco. 

DESCRIÇÃO DA FÊMEA (n=1) (fig. 6H): semelhante ao macho. Disco pronotal com dois 

tubérculos conspícuos adjacentes à sutura que separa a pro- da metazona, mais claros que a estrutura. 

Expansão da tíbia média com cinco / quatro projeções similares às do holótipo. Tégmina um pouco 

mais larga que a metade de seu comprimento. Terço apical da margem anterior da tégmina reta (fig. 

6I). Veias R e M aparentemente se fundem na porção apical da célula m1. Praticamente todas as veias 

transversais na margem anal da tégmina direita com dentes diminutos e projeção espiniforme na sua 

porção apical. 

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO HOLÓTIPO. Os demais espécimes examinados, ou parte deles, 

variaram nas seguintes características: cabeça: fronte e fastígio-fronte às vezes com pontuações de 

diferentes cores: vermelhas, brancas, verdes, pretas. Tubérculos na gena com cores variando entre: 

branco, verde, vermelho. Os dois primeiros palpômeros maxilares podem ter pontuações vermelhas. 

Em todos os espécimes analisados o ápice do terceiro e quarto palpômeros maxilares com uma mancha 

escura apical dorsal. Segundo palpômero labial com uma mancha escura apical dorsal. Tórax: 

Próximo à região mediana da sutura que separa a prozona da meso- e metazona podem ser encontrados 

dois tubérculos evidentes, geralmente mais claros que a estrutura. Região da meso- e metapleura 

cobertas pela tégmina com tubérculos pequenos. Pro-, meso- e metasterno com manchas vermelhas 

grandes, sendo no meso- e metasterno com algumas manchas salientes. Pernas: margem anteroventral 

do fêmur anterior com quatro a seis espinhos, sendo seis a condição mais frequente. Região anterior do 

fêmur anterior com três a quatro tubérculos pequenos dispostos na linha mediana. Um exemplar da 

Costa Rica (INB0003981137) com a tíbia média direita cilíndrica, não apresentando expansão 

característica da espécie. As projeções da tíbia média variam no seu formato, mas nunca são 

acuminadas. Perna posterior: região anterior do fêmur com pequenos tubérculos esparsos, margem 

anteroventral com pontuações pretas. Lobo genicular interno e externo pontiagudos com um ou dois 

espinhos na margem ventral. Tíbia comprimida lateralmente e com expansão convexa, ocupando 

quase a totalidade do comprimento da tíbia. Margem dorsal apical levemente côncava. Largura 

máxima da tíbia cerca de uma vez e meia mais larga que a maior largura do respectivo fêmur. Tíbia 

marcada com pequenos pontos pretos, mais concentrados nas bordas; algumas pontuações grandes 

dispostas na margem anterodorsal. Nos exemplares analisados, as projeções estão concentradas na 

metade apical posterior da expansão. Fêmea da Costa Rica (CRI000259352) com a tíbia posterior 

esquerda sem expansão e com comprimento menor que a tíbia anterior. Asas: ápice da tégmina, 

quando em repouso, ultrapassa quase três vezes o comprimento do abdômen. Veias R e M podem se 

fundir na porção apical da célula ma1, mas nunca antes da metade de seu comprimento. Três a seis 

veias transversais conspícuas entre M e CuA. Células m e mp com uma mancha circular marrom-clara, 

porém sempre inconspícua. Tégmina esquerda: fileira estridulatória com as extremidades basal e 
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apical convexas, com dentes mais espaçados e de morfologia irregular. A largura máxima dos dentes 

está na região central da fileira, geralmente um valor constante por quase todo seu comprimento. A 

menor distância entre os dentes está na região central da fileira, sendo um valor praticamente constante 

por toda sua extensão, exceto próximo das extremidades basal e apical. (fig. 6E, 10B). Tégmina 

direita (fig. 6D): veia AP1 inclinada, quase reta, alcançando a veia AP2 no nível apical da paleta 

(scraper). Veia AP1, em vista ventral, pode conter poucos dentes pequenos, de morfologia irregular, 

espalhados ao longo da veia. Abdômen: porção mediana dorsal dos tergitos II a IV formando uma 

quilha bem evidente (tergito II não visível no holótipo). Todos os exemplares analisados, exceto o 

holótipo, com pontuações esparsas e cores variando entre vermelha, verde e marrom nos esternitos e 

tergitos abdominais. Pleura salpicada de pontuações verdes salientes. 

 

COMENTÁRIOS: as características diagnósticas propostas por Rehn (1903) para A. elongata são: 

veia estridulatória reta, carena pronotal projetada, tíbia média com três projeções e espiráculo 

protorácico auditivo menor que A. cultrifera. Baseado nas características diagnósticas fornecidas por 

Rehn, principalmente veia estridulatória reta e três projeções na tíbia média, inúmeros espécimes 

foram identificados erroneamente como A. elongata. Todos os espécimes analisados neste trabalho 

estavam identificados como A. elongata, porém, por análise comparativa com o holótipo, foi 

confirmado que todos se tratavam de uma espécie desconhecida para a ciência, designada aqui como 

Aegimia sp. nov. B. Além disso, todos os espécimes identificados neste trabalho com A. elongata não 

estavam identificados no nível específico, o que demonstra que o número de projeções na tíbia média e 

veia estridulatória reta não são suficientes para diagnosticar a espécie. 

Várias características de A. elongata são semelhantes à A. catharinensis, dentre elas o 

tamanho, forma e padrão de manchas na tégmina. Porém, A. elongata pode ser diferenciada pela 

região apical da tégmina acuminada, tíbia média com projeções arredondadas e margem anterodorsal 

apical da tíbia posterior levemente côncava. O número de dentes na fileira estridulatória também é 

semelhante (270-305 em A. catharinensis e 260 a 310 em A. elongata), mas a morfologia da fileira é 

distinta: dentes da região apical da fileira possuem a mesma espessura dos demais dentes e a largura 

máxima dos dentes é maior em A. elongata (fig. 10B) do que em A. catharinensis (fig. 10C). 

Junto ao holótipo existe uma etiqueta “Synonym of A. cultrifera Stål det. Grant [19]'63”, 

porém não existe publicação conhecida que proponha A. elongata como sinônimo de A. cultrifera. De 

qualquer forma, as duas espécies são morfologicamente distintas como visto na diagnose das duas 

espécies. 
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REGISTRO GEOGRÁFICO (fig. 11): Costa Rica: Províncias Heredia, Limón, Guanacaste. Há 

registro publicados de A. elongata para Colômbia e Panamá que são na realidade de Aegimia sp. nov. 

B (ver mais detalhes no tópico “Comentários” desta última espécie). 

MATERIAL-TIPO EXAMINADO: Holótipo ♂, USNM. aec. 27355 Cent.[ral] americ[a] (Etiqueta 

retangular branca manuscrita) / Type No. USNM (Etiqueta retangular vermelha impressa) / Aegimia 

elongata Type. Rehn (Etiqueta retangular branca, manuscrita) / Synonym of A. cultrifera Stål det. 

Grant [19]'63 (Etiqueta retangular branca manuscrita). 

MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: COSTA RICA, Prov.[íncia] Guanacaste, Est.[ación] 

Maritza, 600m, Lado oeste del Volcan Orosi, viii.1990, II curso Parataxonomos, (sem coletor), 

(373000N;326900W) [10°57'00''N; 85°29'00''W] (1♀INBio CRI000259352); Santa Rosa National 

Park, 300m, i.1983, (D. H. Janzen & W. Hallwachs [leg.]), [10°50’00”N; 85°36'00''W] (1♂INBio 

INB0003885706); idem, iii.1983 (1♂INBio INB0003885746); Casa Oeste, Cerro El Hacha, 12km SE 

La Cruz, i.1988, (E. Espinosa [leg.]), [11°00'00''N; 85°33'00''W] (1♂INBio INB0003981137); 

Prov.[íncia] Heredia, 10km SE La Virgen, 450-550m, 16.ii.2003, Transect, INBio-OET-ALAS 

transect, (Wagner [leg.]), [10°20'00’’N; 84°05'00’’W] (1♂INBio INB0003226453); idem, (1♂INBio 

INB0003226455); Prov.[íncia] Limón, R.[eserva] B.[iológica] Hitoy Cerere, Est.[ación] Hitoy Cerere, 

125m. 22-26.vi.2003, [colecta] Libre, #73431, (M. A. Zumbado, M. Solis [leg.]), 

(643470N;184500W) [09°40'00"N; 83°01'00"W] (1♂INBio INB0003705898). 
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Figura 6 - Aegimia elongata. (A, C, F, G, J, K e N: Holótipo ♂ (USNM); H, I, L e M: espécime fêmea da 
Costa Rica;B, D, E e O: espécime macho da Costa Rica). A. Corpo, vista lateral; B. Tégmina esquerda, 
vista dorsal; C. Detalhe do aparelho estridulatório, vista dorsal; D. Região anal da tégmina direita - 
espelho; E. Fileira estridulatória, vista ventral da região anal da tégmina esquerda; F. Cabeça, vista 
frontal.G. Cabeça e pronoto, vista lateral; H. Corpo, vista lateral - asas esquerdas distendidas; I. 
Tégmina esquerda, vista dorsal; J. Terminália, vista posterior; K. Terminália, vista lateral; L. 
Terminália, vista lateral; M. Detalhe da placa subgenital, vista ventral; N. Perna média; O. Perna 
posterior. Escala em milímetros. 



- 34 - 
 

Aegimia catharinensis Piza, 1950 

(Figuras 7 A-L, 10C, 11) 

Aegimia catharinensis Piza 1950: 103, 104 (fig.); Paschoal e Barros 1977: 239 (catálogo de tipos); 

Chamorro-Rengifo e Braun 2010: 44 (catálogo de tipos); Eades et al. 2010 (catálogo on 

line). 

Aegimia alvarengai Costa Lima & Campos-Seabra 1956: 133; Costa Lima 1958: 231 (sinonímia); 

Eades et al. 2010 (catálogo on line, sinonímia). 

Localidade-tipo: Brasil: Espírito Santo, Vale do Itaúna, Ribeirão do Engano. 

DIAGNOSE: tamanho do corpo entre 57 a 63 mm (machos). Expansão da tíbia média com margem 

serrilhada a lisa. Tíbia posterior com margem anterodorsal apical da tíbia posterior muito côncava. 

Machos com veia estridulatória reta, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Número de dentes 

na fileira entre 270 a 305, com largura máxima entre 0,14 a 0,1mm e distância mínima entre os dentes 

próximo de 0,015mm. 

REDESCRIÇÃO (HOLÓTIPO ♂): 

CABEÇA: carena subocular pequena, inconspícua, presente no primeiro terço proximal entre a 

margem ventral do olho e a sutura epistomal (figs. 7F, 7G). Fronte com pontuações salientes 

conspícuas, pretas. Fastígio-fronte com pontuações escuras, algumas salientes. Pontuações marrom-

escuras por todo o fastígio-vértice; ausentes no sulco e esparsos na região mediana dorsal. Todos os 

flagelômeros com ápice mais escuro, marrom-escuro a preto, sendo alguns totalmente escuros, 

marrom-escuro a preto, estes não equidistantes. Occipício com pontuações escuras mais concentradas 

na região lateral. Gena com tubérculos conspícuos, pretos. Clípeo sem pontuações. Terceiro e quarto 

palpômeros maxilares com uma mancha marrom-escura apical dorsal. Segundo palpômero labial com 

uma mancha preta apical dorsal. 

TÓRAX: dois tubérculos pretos evidentes adjacentes à descontinuidade da sutura que divide a 

prozona da meso- e metazona do disco pronotal. Disco pronotal com pontuações marrom-escuras 

pequenas, concentradas lateralmente nas regiões anterior e posterior e adjacente ao sinus mediano. 

Poucos tubérculos evidentes espalhados por todo o disco pronotal. Carena pronotal com 

protuberâncias pouco salientes. Dobra marginal do lobo lateral do pronoto evidente somente na 

margem ventral, com duas pontuações salientes pretas na margem anterior e na posterior. Superfície 

do lobo lateral salpicada por tubérculos mais claros que a cor da estrutura (fig. 7G). Margem ventral 

do espiráculo auditivo protorácico exposta, em vista lateral direita. Em vista lateral esquerda a perna 

anterior dificulta a visão. Região da meso- e metapleura não coberta pela tégmina com tubérculos 

pequenos e conspícuos. Mesosterno destruído pelo alfinete. Manchas pretas ocupando quase todo 

mesosterno e metasterno. 
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PERNAS. Perna anterior: margem anteroventral do fêmur com cinco / quatro espinhos. Região 

anterior com três / quatro pontuações inconspícuas dispostas na linha mediana, mais claras que a 

superfície do fêmur. Região dorsal e anterior da tíbia salpicada de pontuações escuras. Região dorsal 

do tarso repleto de pontuações escuras. Perna média (fig. 7L): tíbia expandida nos dois terços basais, 

duas vezes mais larga que a maior largura do respectivo fêmur. Expansão muito convexa, com 

margem anterodorsal serrilhada, com quatro / três projeções destacadas. Tíbia coberta com pontuações 

esparsas marrons e pretas formando uma faixa transversal na porção basal, no começo da expansão, e 

uma faixa transversal incompleta na porção apical no final da expansão. Perna posterior: margem 

anteroventral do fêmur com pontuações pequenas pretas. Lobo genicular interno e externo levemente 

pontiagudo, sem espinhos na margem ventral. Tíbia com expansão muito convexa, quase semicircular, 

ocupando quase a totalidade do comprimento da tíbia. Margem dorsal apical muito côncava. Maior 

largura da tíbia mais que uma vez e meia mais larga que a maior largura do respectivo fêmur. Tíbia 

marcada com pequenos pontos pretos, mais concentrados nas bordas; algumas pontuações grandes 

dispostas na margem anterodorsal (fig. 7K). 

ASAS: tégmina elipsoidal, largura máxima pouco menor que metade do comprimento (fig. 7B). Ápice 

da tégmina, quando em repouso, ultrapassa quase três vezes o comprimento do abdômen. Ápice 

arredondado. Área costal estreita, salpicada de pontuações pretas pequenas, ocupando 

aproximadamente um terço da largura máxima da tégmina. Dois terços basais da margem anterior 

quase reta, terço apical convexo. Margem posterior levemente convexa. Veia R com ramificações 

inconspícuas. Veias R e M retas, próximas e paralelas até metade do comprimento da tégmina; na 

segunda metade, R e M se tornam suavemente sinuosas em direção à margem anterior apical; 

aparentemente se fundem próximo a base da célula ma2. Veia M com uma ramificação no terço apical, 

formando um ângulo agudo. Veia CuA quase paralela à M, mudando de direção para a margem 

posterior próximo da célula m, sem formar um ângulo evidente. Quatro veias transversais conspícuas 

entre M e CuA. Célula m aparentemente sem mancha. Célula mp com uma mancha circular marrom-

clara, inconspícua. Células apicais com pontuações pretas, evidentes. Tégmina esquerda: em vista 

dorsal, veia estridulatória AP1 reta, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo e seu apêndice com 

ramificação bem próximo à base (fig. 7C). Em vista ventral, fileira estridulatória com 6,02 mm de 

comprimento e 0,15 mm de largura máxima, 305 dentes com distância mínima entre eles de 0,015mm 

(fig. 7E). A extremidade basal da fileira forma um ângulo de aproximadamente 90° em relação à 

porção central. Largura máxima dos dentes ocorre na região central da fileira, geralmente um valor 

constante por quase todo seu comprimento. Menor distância entre os dentes ocorre na região central da 

fileira, sendo um valor praticamente constante por toda sua extensão, exceto próximo das 

extremidades basal e apical (fig. 10C). Na extremidade apical da fileira, os 29 dentes terminais 

possuem uma espessura maior do que os demais dentes da fileira, a distância entre os dentes terminais 

é maior que distância padrão encontrada na região central da fileira. Tégmina direita: veia AP1 
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inclinada, quase reta, alcançando a veia AP2 no nível apical da paleta (scraper) (fig. 7D). Veia AP1, em 

vista ventral, sem dentes. 

ABDÔMEN: borda posterior dorsal mediana dos tergitos II ao IX com sinus pequeno. Esternitos I e II 

com duas manchas ovais pretas na porção mediana. Pleura com pontuações pretas adjacentes à 

margem lateral dos esternitos, em vista ventral. 

CONDIÇÃO DO HOLÓTIPO: coloração original esmaecida. Exemplar completo, em boas 

condições. 

FÊMEA: desconhecida. 

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO HOLÓTIPO. Os demais espécimes examinados, ou parte deles, 

variaram nas seguintes características: cabeça: fronte e fastígio-fronte podem apresentar pontuações 

de diferentes cores: vermelhas, brancas, verdes, pretas. Tubérculos na gena com cores variando entre: 

verde e preto, mas sempre escuros. Os dois primeiros palpômeros maxilares podem ter pontuações 

vermelhas. Clípeo pode conter pontuações que variam entre vermelho, verde e preto, geralmente 

próximo da sutura epistomal. Tórax: demais espécimes analisados com dobra marginal pouco 

evidente, com pontuações salientes e esparsas por toda sua extensão. Lobo lateral do pronoto com 

duas ou três pontuações salientes evidentes pretas na região mediana da margem anterior; de uma a 

três pontuações na margem posterior. Dois espécimes apresentaram pontuações mais escuras (verde e 

marrom claro) que a cor do lobo lateral do pronoto. Pernas: margem anteroventral do fêmur anterior 

com quatro a seis espinhos, sendo quatro mais frequente. Região anterior do fêmur anterior com três a 

cinco pontuações inconspícuas dispostas na linha mediana e em alguns exemplares essas pontuações 

podem ser conspícuas. Número de projeções na tíbia média pode variar até sete e em alguns espécimes 

a margem serrilhada é muito sutil, podendo ser quase lisa. Faixa transversal preta apical na tíbia média 

pode estar incompleta ou ausente. Lobo genicular do fêmur posterior pode ter um espinho, mas há uma 

grande variação entre as pernas direita e esquerda em um espécime. Asas: veias R e M podem se 

fundir na metade ou além da metade do comprimento da célula ma1, mas nunca antes da metade de seu 

comprimento. Três a sete veias transversais conspícuas entre M e CuA. Célula m pode conter uma 

mancha circular marrom-clara, mas sempre inconspícua. Tégmina esquerda: em todos os espécimes 

estudados, o número de dentes espessos na região apical da fileira estridulatória varia entre 14 a 17. 

Tégmina direita: veia AP1, em vista ventral, pode conter dentes pequenos, de morfologia irregular, ao 

longo da veia, dispostos em grupos na região basal e apical. Abdômen: esternitos e tergitos 

abdominais com pontuações esparsas e cores variando entre vermelha, verde e marrom. 
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COMENTÁRIOS: na descrição de A. catharinensis, Piza (1950) define como localidade-tipo 

“Ribeirão do Engenho, Vale do Itauna, E. do Espírito Santo”. Porém, o nome correto da localidade é 

Ribeirão do Engano, conforme consta na etiqueta do holótipo. O nome errado da localidade-tipo 

também consta no catálogo on line de Orthoptera (Eades et al. 2010). 

A descrição de A. catharinensis é um dos poucos trabalhos de Piza que possui alguma 

ilustração. Nesse trabalho Piza (1950) apresentou um desenho esquemático das projeções da tíbia 

média e da perna posterior. Porém, a forma da projeção da tíbia média não reflete a sua forma quase 

semicircular e com a margem anterodorsal serrilhada, característica única dentro do gênero. 

O holótipo de A. alvarengai foi analisado no IOC, mas não foi possível realizar todas as 

medidas e analisar detalhadamente a fileira estridulatória. Porém, a morfologia externa, no seu aspecto 

geral, foi analisada e comparada com os parátipos. O holótipo e os parátipos possuem a mesma 

localidade, data e coletor. Devido à morfologia externa dos três espécimes ser idêntica, é possível 

afirmar que toda a série tipo se trata de uma mesma espécie. A fileira estridulatória de um dos 

parátipos foi analisada e sua morfologia é muito semelhante à encontrada nos demais espécimes 

amazônicos, um do estado do Pará e 17 do estado do Amazonas. A fileira estridulatória do holótipo 

(fig. 7E) de A. catharinensis também foi analisada e difere dos demais espécimes amazônicos (fig. 

10C) por possuir cerca de 30 dentes a mais (305 contra 273-282 dentes) e ter um número de dentes na 

região apical quase duas vezes maior (29 contra 14-17 dentes). Porém, a razão entre o número total de 

dentes dividido pelo comprimento total da fileira é semelhante entre os espécimes amazônicos e o do 

sudeste. 

Coletas próximas à localidade-tipo são necessárias para verificar se todos os espécimes de A. 

catharinensis dessa região possuem a mesma característica da fileira estridulatória encontrada no 

holótipo, já que só existe um único exemplar da região da Mata Atlântica. A confirmação dessa 

variação na morfologia da fileira estridulatória e a associação com dados bioacústicos entre os 

espécimes amazônicos e atlânticos podem definir se A. alvarengai e A. catharinensis são espécies 

distintas. O uso de outras ferramentas taxonômicas, como citogenética e biologia molecular, também 

podem auxiliar nessa definição. 

A. catharinensis difere das demais espécies do gênero por possuir expansão da tíbia média 

com formato semicircular, com margem anterodorsal serrilhada ou quase lisa e tíbia posterior com 

expansão semicircular e margem anterodorsal apical muito côncava. Além das projeções tibiais, a 

região apical da tégmina é arredondada, diferente de A. elongata que é acuminada. 

No trabalho “Estudo de la fauna de Tettigoniidae (Orthoptera: Ensifera) del Valle del Cauca” 

(tese não publicada, disponível na internet), Montealegre (1997) relaciona duas espécies distintas de 

Aegimia com o desenho do hábito dos espécimes e uma breve diagnose. Em sua diagnose, 

Montealegre descreve Aegimia sp. 1 com tégmina alongada e sem manchas e projeção da tíbia média 
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lisa, características essas recorrentes a Aegimia catharinensis. Possivelmente A. catharinensis pode 

ocorrer na Colômbia, porém como não foi possível ter acesso a esse material, o registro geográfico 

desta espécie continua restrito ao Brasil. 

 

REGISTRO GEOGRÁFICO (fig. 11): Brasil: Pará, Amazonas (novo registro), Espírito Santo. 

MATERIAL-TIPO EXAMINADO: HOLÓTIPO ♂ de A. catharinensis, DEES. Rib.[eirão] do 

Engano E.S. [Espírito Santo], Vale do Itauna, Trav.[assos] e Santos [leg.], 09.x.[19]42. (Etiqueta 

retangular branca, datilografada) / Aegimia catharinensis ♂ Piza tipo (Etiqueta retangular branca com 

borda azul, manuscrita) / MZLQ - I 0042, E.[scola] S.[uperior de] A.[gricultura] Luiz de Queiroz - 

U.[niversidade de] S.[ão] P.[aulo], ZOOLOGIA, Piracicaba - S.P., Brasil. (Etiqueta quadrada branca 

impressa, com numeração manuscrita). HOLÓTIPO ♂ de A. alvarengai, IOC: [Brasil], Cachimbo, 

Est.[ado] do Pará, Travassos & Alvarenga [leg.], 16/21.vi.[19]55. (Etiqueta retangular branca 

impressa) / Aegimia alvarengai Costa Lima det. (Etiqueta retangular branca, manuscrita e impressa) / 

Holotipo (Etiqueta retangular branca, com avesso vermelho, impressa) / 5811 (Etiqueta retangular 

branca, impressa) [Holótipo ♂ IOC]. PARÁTIPOS ♂ de A. alvarengai: [Brasil], Cachimbo, Est.[ado] 

do Pará, Travassos & Alvarenga [leg.], 16/21.vi.[19]55. (Etiqueta retangular branca impressa) / 

Aegimia alvarengai Costa Lima det. (Etiqueta retangular branca manuscrita e impressa) / Parátipo 

(Etiqueta retangular vermelha impressa) / 5811 (Etiqueta retangular branca impressa) [Parátipo♂IOC]. 

Cachimbo, Pará, Brasil, vi.[1]955, M. Alvarenga [leg.] (Etiqueta retangular branca manuscrita) / 

Coleção Campos Seabra (Etiqueta retangular branca impressa) / Aegimia alvarengai Costa Lima det. 

(Etiqueta retangular branca manuscrita e impressa) / Paratipo (Etiqueta retangular branca, com avesso 

vermelho, impressa) / 5811 (Etiqueta retangular branca impressa) [Parátipo♂IOC].  

MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: BRASIL, AM[azonas], Itacoatiara, Faz.[enda] Aruana 

{Aruanã}, [Rodovia] AM 010, km 215, Coleta de 04:00 as 05:00h, 25-26.ix.1992, (Motta,C.S.; 

Peralta, F.A.; Hutching, R.S.G.; Teles, B.R.; Hamada, N. [leg.]), [02°57'00''S; 58°54'00''W] 

(1♂INPA); Madeireira MIL, Área P, 10.xi.1999, (Vidal [leg.]), [02°45'10''S; 58°39'11''W] (1♂INPA); 

idem, 29-30.xi.2005, Arm.[adilha] Luminosa móvel, (J.A. Rafael; R.J.P. Machado; A. Silva Filho 

[leg.]), (02°45'10''S; 58°39'11''W) (1♂INPA); Presidente Figueiredo, Estrada de Balbina, km 24, 01-

12.ix.2002, Arm.[adilha] de luz mista, (Felipe Xavier; Barbosa, U.C.[leg.]), [02°01'05''S; 59°49'60''W] 

(1♂INPA); [Rodovia] AM 240, km 24, [Ramal São Francisco], 04-08.ix.2008, Lençol com luz mista, 

(F.F. Xavier Filho, T.K. Krolow, G. Lourido [leg.]), (02°01'05''S; 59°49'60''W) (1♂INPA); idem, 29-

31.x.2008, Arm.[adilha] Luz [no] solo, (J.A. Rafael; F.F. Xavier Filho; G. Lourido; R.J.P. Machado; 

E. Amat [leg.]), (02°01'05''S; 59°49'60''W) (3♂INPA); Estrada de Balbina, km 12, Igarapé Santuário, 

19-30.ix.2003, (Francisco F. Xavier Filho; J.M. Vidal [leg.]), (02°03'36''S; 59°55'35''W) (1♂INPA); 

Manaus, ZF-2, km 14, Torre [de monitoramento], 35m de altura,.20-23.xi.2009, (F.F. Xavier Filho, 
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M.N. Mendonça, O.E. Souza [leg.]), (02°35'21''S; 60°06'55''W) (1♂INPA); idem, 40m de altura, , 

26.x.2003, Arm.[adilha] Luz (lençol), (J.A. Rafael; F. F. Xavier Filho; A.S. Filho [leg.]), (02°35'21''S; 

60°06'55''W) (2♂INPA); idem, 35m de altura, 12-15.x.2004, Lençol - Luz mista e BLB [black light 

bulb], , (J.A . Rafael, C.S. Mota, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho & S. Trovisco [leg.]), (02°35'21''S; 

60°06'55''W) (3♂INPA); idem, Estrada ZF-2, Arm.[adilha de] Luz móvel (J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº, 

R. Machado, A.A. Agudelo, Y.K. Dantas [leg.]), (1♂INPA); Bairro Cidade Nova, 28.vi.1982, 

(Cristóvão da Costa [leg.]), [03°01'21"S; 59°58'05''W] (1♂UFAM ); PA[rá], Serra Norte, Pojuca 

[Igarapé], 18.iv.1985, (Márcio Zanuto [leg.]), [06°00'00"S; 50°20'00"W] (1♂MPEG ORT 16000580). 
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Figura 7 - Aegimia catharinensis. (A-L: Holótipo ♂ (DEES)). A. Corpo, vista lateral - tégminas distendidas; B. 
Tégmina esquerda, vista dorsal; C. Detalhe do aparelho estridulatório, vista dorsal; D. Região anal da 
tégmina direita - espelho; E. Fileira estridulatória, vista ventral da região anal da tégmina esquerda; F. 
Cabeça, vista frontal; G. Cabeça e pronoto, vista lateral; H. Corpo, vista dorsal; I. Terminália, vista 
posterior; J. Terminália, vista lateral; K. Tíbia e tarso posterior; L. Tíbia e tarso médios. Escala em 
milímetros. 
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Aegimia sp. nov. A 

(Figuras 8 A-Q, 10D, 11) 

Localidade-tipo: Costa Rica: Província Guanacaste. 

DIAGNOSE: tamanho do corpo entre 43 a 51 mm (machos) e 51 a 55 mm (fêmeas). Veia CuA se 

afasta gradativamente de M até alcançar a margem posterior próximo ao terço apical. Ramificação da 

veia M formando quase 90° em relação à veia R. Apêndice da veia estridulatória AP1 ramificando-se 

além da base. Número de dentes na fileira entre 124 a 144, com largura máxima entre 0,20 a 0,25 mm 

e distância mínima entre os dentes próximo de 0,020 mm. 

DESCRIÇÃO (HOLÓTIPO ♂): 

CABEÇA: carena subocular presente, alcançando a sutura epistomal (fig. 8P). Fronte e fastígio-fronte 

com pontuações esparsas vermelhas e marrom-escuras, nunca salientes. Ápice dorsal do fastígio-fronte 

preto (fig. 8Q). Fastígio-vértice com pontuações pequenas pretas e marrom-escuras concentradas no 

ápice, ausentes no sulco. O quinto e o último flagelômeros apicais levemente mais escuros na sua 

porção apical. Occipício sem pontuações. Gena sem tubérculos. Clípeo com pontuações vermelhas 

próximas a sutura epistomal. Labro vermelho, ápice arredondado com um sinus mediano pequeno. 

Primeiro e segundo palpômeros maxilares com pontuações vermelhas; o quinto com ápice escuro. 

TÓRAX: região adjacente ao sinus mediano do disco pronotal branca, com pontuações vermelhas ao 

seu redor. Disco pronotal com pontuações na região central do disco levemente mais escuras que a 

estrutura, porém inconspícuas. Carena pronotal com cor mais clara que o resto da estrutura, com 

protuberâncias pequenas e pouco salientes. Lobo lateral liso, com margem posterior levemente 

convexa, quase reta. Dobra marginal pouco evidente, com pontuações esparsas por toda sua extensão. 

Uma pontuação saliente, vermelha-escura, no terço inferior das margens anterior e posterior do lobo 

lateral. Margem ventral do espiráculo protorácico auditivo exposta, em vista lateral (fig. 8Q). Região 

da meso- e metapleura sem tubérculos. 

PERNAS. Perna anterior: margem anteroventral do fêmur com quatro / cinco espinhos evidentes. 

Margem anterodorsal da tíbia salpicada de pontuações escuras - variando de avermelhadas a pretas. 

Região dorsal do tarso sem pontuações evidentes. Perna média (fig. 8F): tíbia expandida nos dois 

terços basais, um pouco mais larga que a maior largura do respectivo fêmur. Expansão convexa, três 

projeções levemente acuminadas na margem anterodorsal. Ápice das projeções direcionadas para o 

ápice da tíbia. Margem anterodorsal da tíbia marrom, com pontuações escuras. Mancha clara na região 

anterodorsal basal, próximo ao início da expansão tibial. Região anterior verde, sem pontuações. 

Perna posterior: lobo genicular interno e externo do fêmur pontiagudos com um espinho pequeno na 

margem ventral. Tíbia com expansão convexa, ocupando dois terços basais do comprimento da tíbia. 
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Maior largura da tíbia proporcional à maior largura do respectivo fêmur. Tíbia marcada com pequenos 

pontos pretos espalhados (fig. G). 

ASAS: tégmina suboval, largura máxima um pouco menor que metade do comprimento da tégmina 

(fig. 8B). Ápice da tégmina, quando em repouso, ultrapassa o dobro do comprimento do abdômen. 

Região apical levemente acuminada. Área costal ocupando aproximadamente um terço da largura 

máxima da tégmina, levemente convexa. Margem posterior mais convexa que a margem costal. Veia 

R com oito ramificações conspícuas. Veias R e M retas, próximas e paralelas até próximo ao ápice. 

Veias R e M se fundem próximo à região basal da célula ma2. Veia M com uma ramificação de quase 

90° em relação à veia R, além do terço apical, mais próxima do ápice. Veia CuA se afasta 

gradativamente de M até alcançar a margem posterior. Sete veias transversais conspícuas entre M e 

CuA. Célula m com mancha pequena conspícua, castanha, no centro da célula. Tégmina esquerda: 

em vista dorsal, veia estridulatória AP1 perpendicular ao eixo longitudinal do corpo, levemente 

côncava na porção basal e seu apêndice ramificado além da base (fig. 8C). Em vista ventral, fileira 

estridulatória com 3,58 mm de comprimento, 125 dentes de mesma espessura, com largura máxima de 

0,215 mm e distância mínima entre os dentes de 0,028 mm. Extremidade basal da fileira levemente 

côncava. Dentes mais espaçados na região basal e a distância diminui no sentido apical, onde são 

encontradas as menores distâncias entre os dentes. Terço basal da fileira com dentes mais largos; a 

largura diminui gradativamente no sentido apical e rapidamente no sentido basal, partindo da região 

mais larga (figs. 8E, 10D). Tégmina direita (fig. 8D): veia AP1 inclinada e levemente côncava, 

alcançando a veia AP2 no nível da metade apical do comprimento da paleta (scraper). Veia AP1, em 

vista ventral, sem dentes. 

ABDÔMEN: tergitos e esternitos salpicados com pequenas pontuações vermelhas. 

CONDIÇÃO DO HOLÓTIPO: Em perfeitas condições, coloração levemente esmaecida. 

DESCRIÇÃO DA FÊMEA (n=2) (fig. 8J): similar ao macho. Tégmina mais larga que a metade de 

seu comprimento; mancha na célula m pequena, inconspícua (fig. 8K). Área anal da tégmina esquerda 

com venação reticulada e, em vista ventral, com dentículos pequenos, puntiformes, por toda a área 

anal. Tégmina direita com área anal translúcida e algumas veias entumescidas; veias transversais na 

margem anal com pequenos dentes de morfologia irregular em vista dorsal (fig. 8L). 

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO HOLÓTIPO. Os demais espécimes examinados, ou parte deles, 

variaram nas seguintes características: Cabeça: pontuações da fronte e fastígio-fronte podem ser 

vermelhas, verdes ou marrom-escuras, porém nunca salientes. Em poucos espécimes o fastígio-vértice 

possui pontuações inconspícuas por toda a estrutura, mas nunca salientes. Dois a três flagelômeros 

apicais levemente mais escuros na sua porção apical. Os exemplares que ainda retêm a cor próxima da 

original possuem ocelos laterais brancos, conspícuos. Em alguns exemplares, labro sem cor vermelha 

evidente, e a maioria dos espécimes possui o ápice do labro arredondado. Parátipo nº INB0003241311, 
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da Costa Rica, apresenta o quinto palpômero maxilar direito menor que o quarto, em comprimento. Na 

maioria dos parátipos, ápice do quinto palpômero não escuro. Tórax: as pontuações no disco pronotal 

e a carena pronotal mais clara são visíveis somente nos exemplares que ainda retém um pouco da cor 

original. Dobra marginal do lobo lateral do pronoto sem pontuações em alguns parátipos, mas com as 

pontuações salientes no terço apical das margens anterior e posterior. Pernas: 4 a 7 espinhos no fêmur 

anterior. Parátipo nº CRI000552862, da Costa Rica, com o fêmur anterior esquerdo sem espinhos. Nos 

exemplares que ainda retém a cor próxima da original a tíbia anterior possui uma mancha clara, 

geralmente branca, pequena na margem anterodorsal basal. Tíbia média pode ter expansão com três a 

cinco projeções levemente acuminadas na margem anterodorsal. Parátipo nº CRI000132365 com tíbia 

marrom, com pontuações escuras esparsas e mancha clara na região anterodorsal basal, próximo ao 

princípio da expansão tibiana. Lobo genicular interno e externo do fêmur posterior sem espinho em 

alguns espécimes. Tégminas: veia R com variações de sete a nove ramificações conspícuas. As veias 

R e M podem se fundir a partir da metade do comprimento da célula ma1. Veias transversais 

conspícuas entre M e CuA varia entre três a sete. Em poucos exemplares, cuja coloração foi quase 

totalmente perdida, a mancha na célula m é inconspícua. 

 

COMENTÁRIOS: os espécimes de Aegimia sp. nov. A são os menores e os mais delicados do gênero 

e possuem várias características exclusivas como: a ramificação da veia M formando quase 90° em 

relação à veia R; apêndice da veia estridulatória AP1 ramificando-se além da base; gena e pronoto sem 

tubérculos e antena sem flagelômeros escuros conspícuos. O número de dentes da fileira estridulatória 

é o menor dentre as espécies do gênero. O formato da tíbia posterior é semelhante ao encontrado em A. 

cultrifera, porém a forma da expansão da tíbia média é única dentro do gênero. As fêmeas são 

semelhantes aos machos e são facilmente reconhecidas pelos padrões de venação da tégmina, em 

especial as veias M e CuA, e pelas formas de expansão das tíbias mediana e posterior. A ausência de 

flagelômeros escuros conspícuos e de tubérculos na gena também são características constantes nas 

fêmeas. 

 

REGISTRO GEOGRÁFICO (fig. 11): Costa Rica: Guanacaste, Alajuela, Heredia, Limón. 

MATERIAL-TIPO EXAMINADO: Holótipo: Estacion Pitilla, 680 m, 8 km S.[outh] Santa Cecilia, 

Alajuela Pv. [Província] {possivelmente Província de Guanacaste, e não Alajuela}, COSTA RICA, 

Feb[ruary] 1988. A. Chacon & M. Espinosa [leg.]. (Etiqueta de papel branco, retangular, impressa) / 

INB0003981265, INBIOCRI COSTA RICA (Etiqueta plástica branca, retangular, impressa e com 

código de barras) / Aegimia sp. nov. A, Priscila Dias det., Holótipo ♂ (Etiqueta vermelha, retangular, 

impressa a ser substituída pelo nome especifico após a publicação). (Holótipo ♂, INBIO). 
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Parátipos: (35 ♂; 2 ♀): COSTA RICA, Prov.[íncia] Heredia, 10km SE La Virgen, 450-550m, 

19.iii.2003, Transect, INBio-OET-ALAS transect, (J. Rota, MV [leg.]), (10°20’00”N; 84°05’00’’W) 

(2♂INBio INB0003241312, INBio INB0003241311); Est.[ación] Biol.[ógica] La Selva, 50-150m, 8-

25.iii.1999, INBio-OET - Area Laboratorio L/00/594, (sem coletor), (10°26'N; 84°01'W) (1♂INBio 

CRI002723514); idem, xii.2000, (1♂INBio CRI002625517); Est.[ación] Magsassay, 200m, P.[arque] 

N.[acional] Braulio Carrillo, vi.1990, (E. Alcazar [leg.]), (531100N; 264600W) [10°24'00''N; 

84°02'00''W] (1♂INBio CRI000222648); idem,.x.1990, (R. Aguilar [leg.]), (1♀INBio 

CRI000235476); idem, i.1991, (M. Barrelier [leg.]), (1♂INBio CRI000298517); idem, ii.1991, (M. 

Barrelier [leg]) (1♂INBio CRI000641262); idem, (A. Fernandez [leg.]), (1♂INBio CRI000402746); 

Finca Naranjo Valenciana, 2km sur Pueblo Nuevo Sarapiqui, 90m, 9-30.xii.1992, (M. Ortiz [leg.]), 

(523750N; 271800W) [10°27'00''N; 84°06'00''W] (3♂INBio CRI000783162, CRI000783163, 

CRI000820821); Prov.[íncia] Guanacaste, P.[arque] N.[acional] Guanacaste, Est.[ación] Pitilla, 9km 

S Santa Cecilia, 5-30.vii.1988, [colecta] Manual (Red. / Libre), (Espinoza, C. Chavez [leg.]), 

(380200N; 330200W) [10°59'00''N; 85°25'00''W] (1♂INBio INB0003355219); Est.[ación] Pitilla, 

700m, 9km S Santa Cecília, v.1988, GNP Biodiversity Survey, (sem coletor), (1♀INBio 

CRI000054488); idem, vii.1988, (sem coletor), (3♂INBio CRI000129440, CRI000088064, 

CRI000129469); idem, viii.1988, (10°59'26"N; 85°25'40"W) (1♂INBio CRI001011947); idem, 

ix.1988, (1♂INBio CRI000152590); idem, xi.1988 (2♂INBio CRI001011951, CRI001011948); idem, 

i.1989, (2♂INBio CRI001011950, CRI000110501); idem, 21-21.iii-iv.1989, (2♂INBio 

CRI000091734, CRI000091625); idem, x.1989, (C. Moraga & P. Rios [leg.]), (1♂INBio 

CRI000132365); idem, xi.1989, (C. Moraga & R. Rios [leg.]), (2♂INBio CRI000152817, INBio 

CRI000152882); idem, iii.1990, (R. Rios, C. Moraga & R. Blanco [leg.]), (2♂INBio CRI000193937, 

CRI000193936); Grande de Liberia, R. Gongora, 700m, 6km NE de Queb., ii.1992, III curso 

Parataxon.[omo], (sem coletor), (376250N; 319700W) [10°53'00''N; 85°27'00''W] (1♂INBio 

CRI000425557); Prov.[íncia] Alajuela, P.[arque] N.[acional] Volcáu {Volcán} Tenorio, Estación El 

Pilón, 700-800m., 10-11.v.2005, Tp.[Trampa] Luz, (J. Azofeifa [leg.]), (427913N; 298212W) 

[10°42'00''N; 84°59'00''W] (1♂INBio INB0003945665); idem, P.[arque] N.[acional] Volcáu {Volcán} 

Teuorio {Tenorio}. Est.[ación El] Pilou {Pilón}. 700-800m, 27.iv.2007, Libre [colecta], #91134, (J. A. 

Azofeifa [leg.]), (427913N; 298212W) [10°42'00''N; 84°59'00''W] (1♂INBio INB0004076624); 

Prov.[íncia] Limón, Sector Cerro Cocori, Fca. de E. Rojas, 150m, 26-24.iii-iv.1992, (F. A. Quesada 

[leg.]), (567500N; 286000W) [10°35'00"N; 83°42'00"W] (1♂INBio CRI000767305); Veragua 

Rainforest, La Isla, 400-440m, 21.ii.2008, Colecta Libre, de dia, #95131, (J. Mata [leg.]), (625230N; 

212220W) [09°55'00"N; 83°11'00"W] (1♂INBio INB0004176017); Veragua Rainforest, Restaurant, 

400-440m, viii.2008, Tp. [Trampa] Luz Mercurio, (R. Villalobos [leg.]), (625230N; 212220W) 

[09°55'00"N; 83°11'00"W] (1♂INBio INB0004165286). 
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Figura 8 - Aegimia sp. nov. A (A-I, P, Q: Holótipo ♂; J-O: Parátipo ♀;). A. Corpo, vista lateral - asas esquerdas 
distendidas; B. Tégmina esquerda, vista dorsal; C. Detalhe do aparelho estridulatório, vista dorsal; D. 
Região anal da tégmina direita - espelho; E. Fileira estridulatória, vista ventral da região anal da 
tégmina esquerda; F. Perna média; G. Tíbia posterior; H. Terminália, vista posterior; I. Terminália, 
vista ventral; J. Corpo, vista lateral - asas esquerdas abertas; K. Tégmina esquerda, vista dorsal; L. 
Detalhe da região anal da tégmina direita (Pequenos dentes sobre as veias transversais); M. Região anal 
da tégmina direita, vista dorsal; N. Terminália, vista lateral; O. Placa subgenital, vista dorsal; P. Cabeça, 
vista frontal; Q. Cabeça e pronoto, vista lateral. Escala em milímetros. 
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Aegimia sp. nov. B 

(Figuras 9 A-P, 10E-F, 11) 

Aegimia elongata; Belwood 1990: 10, fig. 11 (erro de identificação). 

Aegimia sp. 1, Montealegre-Z., Gonzalez e Carrejo 1993: 42, 43, fig. 1 (coleção entomológica da 

Universidad del Valle). 

Localidade-tipo: Costa Rica, Província Alajuela. 

DIAGNOSE: tamanho do corpo entre 48 a 58 mm (machos) e 65 a 72 mm (fêmeas). Mancha 

conspícua na célula m. Tíbia média com duas ou três projeções pontiagudas na margem anterodorsal. 

Expansão da tíbia posterior ocupando quase todo seu comprimento, com margem anterodorsal apical 

levemente côncava. Veia estridulatória reta, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Número de 

dentes na fileira entre 160 a 250, com largura máxima entre 0,17 a 0,20 mm e distância mínima entre 

os dentes próximo de 0,015 a 0,025 mm. 

DESCRIÇÃO (HOLÓTIPO ♂): 

CABEÇA: carena subocular presente, ocupando metade da distância entre a margem ventral do olho e 

a sutura epistomal (fig. 9O). Fronte com pontuações salientes conspícuas, pretas rodeadas de manchas 

vermelhas. Fastígio-fronte com pontuações escuras, algumas salientes. Pontuações marrom-escuras 

por todo o fastígio-vértice; ausentes no sulco e esparsos na região mediana dorsal. Alguns 

flagelômeros totalmente pretos ou parcialmente mais escuros, marrom-escuro a preto. Entre dois 

flagelômeros totalmente pretos pode haver de quatro a oito flagelômeros claros ou parcialmente 

escuros, formando anéis escuros equidistantes mais evidentes a partir da metade apical. (Holótipo sem 

região apical da antena). Occipício sem pontuações escuras. Gena com três / quatro tubérculos 

conspícuos, de mesma cor que a estrutura. Clípeo com pontuações pequenas vermelhas adjacentes à 

sutura epistomal. Ápice do labro arredondado. Três primeiros palpômeros maxilares com pontuações 

vermelhas. 

TÓRAX: dois tubérculos pretos evidentes adjacentes à descontinuidade da sutura que divide a 

prozona da meso- e metazona do disco pronotal. Região adjacente ao sinus mediano do disco pronotal 

mais clara que o disco pronotal, quase branca. Pontuações pequenas marrom-escuras e pretas 

concentradas lateralmente e adjacente ao sinus mediano. Tubérculos pequenos por todo o disco 

pronotal, de mesma cor que a superfície do disco pronotal. Carena pronotal com protuberâncias pouco 

salientes. Superfície dorsal do lobo lateral do pronoto levemente côncava. Uma pontuação saliente 

preta, no terço inferior das margens anterior e posterior do lobo lateral, sua superfície com alguns 

tubérculos com a mesma cor da superfície do lobo lateral (fig. 9P). Margem ventral do espiráculo 

protorácico auditivo exposta, em vista lateral. Região da meso- e metapleura não coberta pela tégmina 
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com alguns tubérculos pequenos e inconspícuos. Meso- e metesterno com manchas vermelhas 

pequenas e inconspícuas. 

PERNAS. Perna anterior: margem anteroventral do fêmur com cinco espinhos evidentes. Regiões 

dorsal e anterior da tíbia salpicadas de pontuações escuras. Região dorsal do tarso repleto de 

pontuações escuras. Perna média (fig. 9M): tíbia expandida nos dois terços basais, largura máxima 

aproximadamente o dobro da largura do respectivo fêmur. Expansão subtriangular, com duas 

projeções pontiagudas na margem anterodorsal. A projeção apical um pouco maior que a basal. Ápice 

das projeções direcionadas para o ápice da tíbia. Margem anterodorsal basal com uma / duas projeções 

pequenas. Margem anterodorsal ventral com uma projeção diminuta na tíbia esquerda e ausente na 

direita. Tíbia coberta com pontuações esparsas marrons e pretas formando uma faixa transversal na 

porção basal da expansão, uma faixa vertical na porção apical da tíbia e uma mancha no centro da 

expansão. Perna posterior: Lobo genicular interno e externo pontiagudo, com um espinho na margem 

ventral, lobo genicular interno direito sem espinhos. Tíbia com expansão convexa, ocupando quase a 

totalidade do comprimento da tíbia. Margem dorsal apical da tíbia levemente côncava, quase reta. 

Maior largura da tíbia cerca de uma vez e meia maior que a máxima largura do respectivo fêmur. Tíbia 

marcada com pequenos pontos pretos, mais concentrados nas bordas; algumas pontuações grandes 

dispostas na margem anterodorsal (fig. 9N). 

ASAS: tégmina suboval, largura máxima cerca de metade do comprimento (fig. 9B). Ápice da 

tégmina, quando em repouso, ultrapassa quase duas vezes e meia o comprimento do abdômen. Ápice 

acuminado. Área costal ocupando um pouco mais de um terço da largura máxima da tégmina, 

salpicada com pontuações pretas pequenas. Dois terços basais da margem anterior quase reta, terço 

apical reto formando um ângulo aproximado de 140° de inclinação. Margem posterior convexa. Veia 

R com nove ramificações quase equidistantes. Veias R e M retas, próximas e paralelas até próximo ao 

ápice da tégmina; aparentemente se fundem na metade do comprimento da célula ma1. Veia M com 

uma ramificação no terço apical, formando um ângulo agudo. Veia CuA quase paralela à M até formar 

um ângulo de aproximadamente 140° em direção à margem posterior. Sete veias transversais 

conspícuas entre M e CuA. Célula m com mancha quase oval, grande e conspícua, marrom-escura. 

Célula mp com uma mancha circular marrom-escura. Células apicais com pontuações escuras, porém 

inconspícuas. Tégmina esquerda: em vista dorsal, veia estridulatória AP1 reta e seu apêndice com 

ramificação bem próximo à base (fig. 9C). Em vista ventral, fileira estridulatória com 4,08 mm de 

comprimento, largura máxima de 0,20 mm, 176 dentes de mesma espessura e distância mínima entre 

os dentes de 0,025 mm (figs. 9G, 10E). Região basal da fileira estridulatória côncava; regiões central e 

apical retas, perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo. Largura máxima da fileira localizada na 

região central, geralmente um valor constante por quase todo seu comprimento, assim como a menor 

distância entre os dentes. Nas extremidades basal e apical a distância entre os dentes e sua morfologia 

são distintas da maioria da fileira estridulatória. Tégmina direita: veia AP1 inclinada, levemente 
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côncava, alcançando a veia AP2 próximo da metade do comprimento da paleta (scraper) (fig. 9D). 

Veia AP1, em vista ventral, com poucos dentes, pequenos, de morfologia irregular, na região basal da 

veia.  

ABDÔMEN: Esternitos e pleura com manchas vermelhas pequenas e inconspícuas. 

CONDIÇÃO DO HOLÓTIPO: boa. Coloração original esmaecida. Mancha preta, possivelmente 

causada por parasitoidismo, ocupando a pleura e a região ventral dos tergitos abdominais T-V e T-VI, 

mas não característica da espécie. 

DESCRIÇÃO DA FÊMEA (n= 2) (fig. 9I): Semelhante ao macho. Tamanho do corpo cerca de 30% 

maior que os machos. Largura da tégmina maior que a metade de seu comprimento (fig. 9J). Ápice da 

tégmina, quando em repouso, ultrapassa quase duas vezes o comprimento do abdômen. Área costal 

apical mais larga que a região basal. Margem anterior quase reta, sua porção apical muito convexa, 

formando um ângulo de quase 90° em direção ao ápice. Veias R e M aparentemente se fundem na 

porção basal da célula m2. Célula m sem mancha conspícua como nos machos. Praticamente todas as 

veias transversais na margem anal da tégmina direita possuem dentes diminutos, com projeção 

espiniforme na porção apical do dente. 

VARIAÇÕES EM RELAÇÃO AO HOLÓTIPO. Os demais espécimes examinados, ou parte deles, 

variaram nas seguintes características: Cabeça: fronte e fastígio-fronte podem ter pontuações de 

diferentes cores: vermelhas, brancas, verdes, pretas, mas sempre conspícuas e abundantes. Cinco 

parátipos com pontuações inconspícuas no occipício. Número de tubérculos, de três a quinze, e cor 

,branco, verde, vermelho, preto, variam bastante nos exemplares, mas em todos os tubérculos são 

conspícuos. Em alguns exemplares, são encontradas pontuações no clípeo pretas ou verdes. O quarto 

palpômero maxilar com uma mancha apical dorsal presente em todos os parátipos. Tórax: em dois 

parátipos, os tubérculos próximos à região mediana da sutura que separa a prozona da meso- e 

metazona não são evidentes. Tubérculos dispostos na região central do disco pronotal podem ser 

conspícuos ou inconspícuos (tal como o holótipo). Em cinco parátipos a margem anterior e posterior 

do lobo lateral do pronoto com duas pontuações salientes pretas. A superfície do lobo lateral pode ter 

muitos tubérculos conspícuos, diferentemente do holótipo, mas sempre de mesma cor que a estrutura. 

Região da meso- e metapleura não cobertas pela tégmina pode conter tubérculos conspícuos. Meso- e 

metasterno sempre com manchas, podendo ser conspícuas ou inconspícuas. Pernas: número de 

espinhos no fêmur anterior pode variar de três a seis, sendo o mais frequente cinco espinhos. Região 

anterior do fêmur anterior pode conter pontuações conspícuas quase equidistantes, dispostas numa 

linha mediana. Poucos parátipos com pontuações equidistantes, dispostas numa linha mediana no 

fêmur mediano. O padrão de manchas na tíbia média é encontrado nos parátipos, porém em alguns 

exemplares a mancha central e/ou a faixa transversal basal não são tão evidentes. Lobo genicular 

geralmente sem espinhos ou, quando presente, este é bem pequeno, inconspícuo. Asas: número de 
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ramificações da veia R pode variar de sete a 12, sendo nove mais frequente, sendo que em alguns 

indivíduos as ramificações variam nas tégminas direita e esquerda. Veias R e M podem se fundir na 

porção apical da célula ma1, mas nunca antes da metade de seu comprimento. Em um parátipo R e M 

se fundem em ma2. De seis a 12 veias transversais conspícuas entre M e CuA. Mancha na célula m 

geralmente oval e grande, alguns parátipos com mancha pequena, mas sempre conspícua. Tégmina 

esquerda: os parátipos machos provenientes da Colômbia, Panamá e um exemplar da Costa Rica 

(INB0004128003) possuem morfologia da fileira estridulatória diferente do holótipo (fig. 10F): 

extremidade basal da fileira levemente côncava, largura máxima dos dentes localizada na região 

mediana da fileira, geralmente um valor constante por quase todo seu comprimento. Extremidade 

apical com 22 a 29 dentes terminais com espessura maior do que os demais dentes, largura menor e 

espaçamento maior que a região adjacente à porção apical. Menor distância entre os dentes localizada 

na região adjacente aos dentes terminais apicais. Distância aumenta gradativamente da região apical 

em direção a região basal. Tégmina direita: veia AP1 pode ser sutilmente côncava a quase reta. Nos 

parátipos do Panamá e da Colômbia a veia AP1 alcança a veia AP2 no nível apical da paleta (scraper). 

Veia AP1, em vista ventral, pode conter poucos dentes pequenos, de morfologia irregular, na região 

basal da veia. Abdômen: os tergitos, pleura e esternitos abdominais com pontuações esparsas e cores 

variando entre vermelha, verde e marrom. 

 

COMENTÁRIOS: praticamente todos os espécimes analisados, provenientes da coleção INBio, 

estavam identificados como A. elongata. Esta mesma opinião ocorreu no trabalho de Belwood (1990), 

que apresentou uma foto de Aegimia sp. nov. B identificada como A. elongata. Nickle (1992) 

apresentou uma lista de todos os Tettigoniidae registrados para o Panamá, incluindo A. elongata. 

Porém, o desenho referente à espécie (fig. 10.15, pág. 151), apesar de não ter a mancha característica 

na célula m (fêmeas de Aegimia sp. nov. B não apresentam essa mancha), mostra projeções na tíbia 

média muito similares a Aegimia sp. nov. B e uma carena subocular evidente, característica esta 

inconspícua nos exemplares analisados de Aegimia elongata. Montealegre et al. (1993) publicaram 

uma relação dos Phaneropterinae depositados na coleção entomológica da Universidad del Valle, 

Colômbia, e relacionaram dois morfotipos de Aegimia, sendo que para um desses morfotipos foi 

apresentado o desenho do hábito do espécime. Com base no desenho é possível inferir que o morfotipo 

Aegimia sp.1 seja Aegima sp. nov. B, devido à representação da mancha característica da célula m e o 

tipo de projeções da tíbia média. Posteriormente, Montealegre (1997), em sua tese não publicada, 

disponível na internet, relacionou novamente duas espécies distintas de Aegimia com o desenho do 

hábito dos espécimes e uma breve diagnose. Uma das espécies foi identificada como Aegimia 

elongata, porém o desenho é nitidamente de Aegimia sp. nov. B. 

Aegimia sp. nov. B é facilmente diferenciada de A. elongata por possuir uma tégmina mais 

larga (LTeg/CTeg média de 0,48, enquanto que A. elongata é 0,42), a célula m nos machos com uma 
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mancha conspícua e projeções da tíbia média acuminadas, enquanto que em A. elongata são 

arredondadas. Apesar das fêmeas não possuírem a mancha na célula m, os padrões de expansão das 

tíbias mediana e posterior são idênticas aos dos machos. Outra característica que facilita o 

reconhecimento das fêmeas é a modificação da área costal, na qual a região apical é nitidamente mais 

larga que a área basal e a margem apical costal forma um ângulo de quase 90° em relação à margem 

costal basal. 

Em Aegimia sp. nov. B são encontradas duas morfologias distintas para fileira estridulatória 

(figs. 10E e 10F). A primeira, encontrada somente nos espécimes provenientes da Costa Rica, possui a 

região basal da fileira levemente côncava e região apical e central retas, com a região central com 

valores praticamente constantes de largura e espaçamento entre os dentes, este último variando entre 

0,022 a 0,025 mm (fig. 10E). A segunda, encontrada nos espécimes provenientes da Colômbia, 

Panamá e um espécime do sul da Costa Rica (INB0004128003), possuem a extremidade apical 

modificada, com 22 a 29 dentes terminais com espessura maior que os demais dentes e espaçamento 

maior que o encontrado na região adjacente, com um espaçamento mínimo cerca de 0,015 mm (fig. 

10F). Outra diferença é a região onde os dentes possuem o menor espaçamento entre si: nos espécimes 

da Costa Rica o menor espaçamento ocorre na região central, enquanto que nos demais espécimes o 

menor valor é encontrado na região adjacente aos dentes terminais. 

Devido ao número de exemplares pequeno (onze no total) e à ausência de dados bioacústicos, 

é difícil afirmar que as diferenças métricas da fileira estridulatória são suficientes para definir duas 

espécies. Com os resultados obtidos as diferenças encontradas são atribuídas à ecótipos. 

 

REGISTRO GEOGRÁFICO (fig. 11): Costa Rica: Províncias Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, 

Heredia, Limón; Panamá: Ilha Barro Colorado; Colômbia: Departamento Antioquia, Cundinamarca e 

Valle del Cauca. 

MATERIAL-TIPO EXAMINADO: Holótipo: COSTA RICA, Prov.[íncia] Alajuela, San Ramón. 

Est.[ación] Biol.[ógica] Villa Blanca. 1115m. 18 MAY 6 JUN 2009. R. Rojas [leg.]. Colecta Libre. 

L_N_242482_483371 #97133 [12°12’00’’N; 84°35’00’’W] (Etiqueta plástica branca retangular 

impressa) / INB0004224112 INBIOCRI COSTA RICA (Etiqueta plástica branca retangular impressa 

com código de barras) / Aegimia sp. nov. B, Priscila Dias det., Holótipo ♂ (Etiqueta vermelha 

retangular impressa a ser substituída pelo nome especifico após a publicação). (Holótipo ♂, INBIO). 

Parátipos: (21♂; 2♀): COSTA RICA, Prov.[íncia] Alajuela, Guatuso, P.[arque] N.[acional] Teuorio 

{Tenório}. Est.[ación El] Pilón. 700-800m, 18-30.vi.2009, Colecta Libre, #96553, (J. A. Azofeifa 

[leg.]), (427913N; 298212W) [10°42'00''N; 84°59'00''W] (3♂INBio INB0004211428, 

INB0004211427; INB0004211429); Prov.[íncia] Guanacaste, Santa Cecilia, Casa Roberto, 

Estcacion.{Estación} Pitilla, 500m, 7 km S, v.1988, GNP Biodiversity Survey, (sem coletor), 
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(11°00'18"N; 85°25'33"W) (2♂INBio CRI001011949, INB0004178821); Estac.[ión] Pitilla, 700m, 

9kmS, iii.1989, GNP Biodiversity Survey, (sem coletor), (380200N; 330200W) [11°00'18"N; 

85°25'33"W] (1♂INBio CRI000136254); idem, 21-21.iii-iv.1989, (1, Fêmea, INBio CRI000091635); 

idem, iii.1990, (P. Rios, C. Moraga & R. Blanco [leg.]), (1♂INBio CRI000193954); idem, P.[arque] 

N.[acional] Guanacaste, 10-17.vi.1992, (C. Moraga [leg.]), (1♂INBio CRI000821719); Prov.[íncia] 

Heredia, San Jose, Est.[ación] El Ceibo, Braulio Carrillo, P.[arque] N.[acional] 400-600m, xi.1989, 

(R. Aguilar & M. Zumbado [leg.]), (527700N,256500W) [10°19'00''N; 84°04'00''W] (1♂INBio 

CRI000135658); Finca Naranjo Valenciana, 2m {km} sur Pueblo Nuevo Sarapiqui, 90m, 2-

22.vii.1992, (M. Ortiz [leg.]), (523750N; 271800W) [10°27'00''N; 84°06'00''W] (1♂INBio 

CRI000685559); idem, 9-30.xi.1992, (1♂INBio CRI000820823); Prov.[íncia] Limón, Rio Sardinas, 

10m. R.[efúgio] N.[acional de] F.[auna] S.[ilvestre] Barra del Colorado, ix.1992, (F. Araya [leg.]), 

(564700N; 291500W) [10°38'00"N; 83°44'00"W] (1♂INBio CRI000819432); Veragua Rainforest, 

Restaurant, 400-440m, vii.2008, Tp.[Trampa] Luz Mercurio, #94683, (R. Villalobos [leg.]), 

(625230N; 212220W) [(1♂INBio INB0004163465); Prov.[íncia] Puntarenas, Golfito, Jiménez, 

Est.[ación] El Tigre, Area Administrativa, 47m, 12-13.xi.2007, Tp.[Trampa] Luz., 

L_S_277800_529600#92864, (J. A. Azofeifa [leg.]), [08°32'00"N; 83°23'00"W] (1♂INBio 

INB0004128003); idem, 17-18.xi.2007, Tp.[Trampa] Luz, #92869, (J. A. Azofeifa [leg.]), (529600N; 

277800W) (1♂INBio INB0004128085); PANAMÁ, Barro Colorado I.[sla], Canal Zone, 2.ii.[19]59, 

at light, (H. S. Dybas [leg.]), (1♂FNHM); idem, 3.ii.[19]59, (1♂FNHM); idem, 12.x.[19]59, 

(1♂FNHM); idem, 20-30.i.[19]59, (sem coletor), (1♂FNHM); COLÔMBIA, Ant.[ioquia], Porce, En: 

Habitación, iv.1983, (R. Vélez [leg.]), (1♂MEFLG); Cund.[inamarca], La Vega, En: Naranjo 

[Laranjeira], ix.1963, (Gallego [leg.]), [5°0'0'' N, 74°21'0'' W] (1, Fêmea, MEFLG2); [Valle del 

Cauca], Cali, 1035 metros, iii.1960, (Dirings [leg.]), [03°25'00''N; 76°31'00''W] (1♂MZUSP). 
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Figura 9 - Aegimia sp. nov. B (A-G e M-P: Holótipo ♂; I-L: Parátipo ♀; H: Parátipo ♂ do Panamá). A. Corpo, 
vista lateral - asas esquerdas distendidas; B. Tégmina esquerda, vista dorsal; C. Detalhe do aparelho 
estridulatório, vista dorsal; D. Região anal da tégmina direita - espelho; E. Terminália, vista posterior; 
F. Terminália, vista ventral; G. Fileira estridulatória, vista ventral da região anal da tégmina esquerda; 
H. Fileira estridulatória, parátipo do Panamá; I. Corpo, vista lateral - asas esquerdas distendidas; J. 
Tégmina esquerda, vista dorsal; K. Terminália, vista lateral; L. Placa subgenital, vista ventral; M. Perna 
média; N. Perna posterior; O. Cabeça, vista frontal; P. Cabeça e pronoto, vista lateral. Escala em 
milímetros. 



- 53 - 
 

 

 

Figura 10 - Detalhe da fileira estridulatória. A. A. cultrifera (Costa Rica); B. A. elongata (Costa Rica); C. A. 
catharinensis (Amazonas, Brasil); D. Aegimia sp. nov. A (Costa Rica-Parátipo); E. Aegimia sp. nov. B 
(Holótipo - Costa Rica); F. Aegimia sp. nov. B (Parátipo - Panamá). Retângulo tracejado em C e F 
destaca a região apical com dentes espessos e de espaçamento maior que na região adjacente. 
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Figura 11 - Mapa com registro geográfico das espécies de Aegimia. A. Região da Costa Rica em detalhe. B. Região Neotropical com registro para Aegimia. 
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5.3 Medidas dos espécimes 

Tabela 1 - Medidas dos holótipos em milímetros, quando aplicável. 

  
A. cultrifera A. elongata A. catharinensis Aegima sp. n. A Aegimia sp. n. B 

 
CC 54,55 59,35 - 47,85 54,50 

C
ab
eç
a 

LCa  3,30 4,00 4,00 3,50 3,35 

LCAO 3,00 3,75 3,85 3,00 3,05 

DI 1,90 2,15 2,30 2,05 1,80 

FV 2,15 2,60 2,75 2,50 2,30 

FF 7,20 7,10 7,70 7,35 6,75 

P
ro
n
ot
o 

CCa+P 14,65 16,00 17,45 14,55 - 

ALLP 5,40 6,40 6,25 4,80 5,60 

LLLP 5,70 6,40 6,75 5,10 6,20 

CDP 7,90 8,90 9,50 6,55 8,25 

LDP 5,90 6,40 6,80 4,90 5,80 

T
ég
m
in
a CTeg  40,20 45,05 44,00 34,15 43,35 

LTeg  20,15 19,42 18,95 15,35 19,10 

CTeg/LTeg 0,50 0,43 0,43 0,45 0,44 

P
er
n
a 
an
te
ri
or
 

CFi 5,70 6,30 6,60 5,30 5,85 

LFi  1,50 1,70 1,70 1,30 1,50 

CTi  7,20 7,70 7,95 6,45 7,10 

LTi  1,10 1,10 1,20 1,00 1,20 

P
er
n
a 
m
éd
ia
 

CFii  6,70 7,70 8,10 6,20 6,55 

LFii 1,30 1,50 1,50 1,20 1,30 

CTii 6,95 7,90 8,00 6,25 7,20 

LTii 2,00 2,60 3,00 1,50 2,60 

LTii/LFii  1,54 1,73 2,00 1,25 2,00 

P
er
n
a 
p
os
te
ri
or
 CFiii 17,60 - 19,20 16,25 18,40 

LFiii  3,00 - 3,70 2,75 3,60 

CTiii  18,25 - 20,15 17,10 18,60 

LTiii 3,70 - 6,00 3,10 5,25 

LTiii/LFiii 1,23 - 1,62 1,13 1,46 

F
il
ei
ra
 E
st
ri
d
u
la
tó
ri
a Nd 198 - 305 125 176 

Nd - Apical(*) - - 29 - - 

Dd-Min 0,024 - 0,015 0,028 0,025 

Ld-Max. 0,230 - 0,150 0,215 0,200 

CFE 4,54 - 6,02 3,58 4,08 

Nd/CFE 43,7 - 50,6 34,9 43,1 

(*) Número de dentes na região apical terminal da fileira que apresentam espessura e espaçamento distintos dos demais dentes 

(Ver Figuras 10C e 10F) 
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Tabela 2 - Medidas da fileira estridulatória. 

   
Número total de dentes Número de dentes na região apical(*) 

Distância mínima entre 
os dentes [mm] 

Espécie Localidade N x  dP Vmáx Vmín x  dP Vmáx Vmín x  dP Vmáx Vmín 

A. cultrifera 
México 4 187,8 8,3 198 181 na na na na 0,025 0,001 0,025 0,024 

Costa Rica 4 167,8 5,9 174 160 na na na na 0,022 0,002 0,023 0,020 

A. elongata Costa Rica 5 285,0 12,8 307 274 na na na na 0,016 0,001 0,017 0,015 

A. catharinensis 

Brasil (ES) 1 305,0 na na na 29,0 na na na 0,015 na na na 
Brasil  
(AM, PA) 

9 275,0 3,6 282 270 15,3 1,1 17 14 0,015 <0,001 0,016 0,015 

Aegimia sp. nov. A Costa Rica 11 131,5 6,3 144 124 na na na na 0,021 0,002 0,025 0,020 

Aegimia sp. nov. B 

Costa Rica 5 171,8 9,0 182 158 na na na na 0,024 0,001 0,025 0,022 
Colômbia (2), 
Panamá (3) e 
Costa Rica (1) 

6 202,0 24,9 251 183 25,3 2,3 29 22 0,015 0,000 0,015 0,015 

 

(*) Número de dentes na região apical terminal da fileira que apresentam espessura e espaçamento distintos dos demais dentes (Ver Figuras 10-C e 10-F); na = não se aplica. 

   
Largura máxima dos dentes [mm] Comprimento da fileira [mm] 

Número total de dentes /  
Comprimento da fileira [mm] 

Espécie Localidade N x  dP Vmáx Vmín x  dP Vmáx Vmín x  dP Vmáx Vmín 

A. cultrifera 
México 4 0,238 0,010 0,250 0,230 4,76 0,35 5,27 4,51 39,7 4,2 43,7 34,3 

Costa Rica 4 0,197 0,008 0,205 0,186 4,15 0,16 4,38 4,03 40,5 1,7 42,9 38,8 

A. elongata Costa Rica 5 0,212 0,014 0,230 0,190 4,92 0,11 5,03 4,78 58,0 2,4 61,0 54,5 

A. catharinensis 

Brasil (ES) 1 0,150 na na na 6,02 na na na 50,6 na na na 
Brasil 
(AM, PA) 

9 0,146 0,010 0,160 0,135 5,37 0,13 5,64 5,17 51,2 1,4 53,1 49,1 

Aegimia sp. nov. A Costa Rica 11 0,217 0,014 0,252 0,198 3,67 0,14 3,92 3,37 35,9 1,8 39,5 34,2 

Aegimia sp. nov. B 

Costa Rica 5 0,189 0,011 0,200 0,170 3,96 0,14 4,09 3,76 43,4 2,1 46,3 40,8 

Colômbia (2), 
Panáma (3) e 
Costa Rica (1) 

6 0,177 0,017 0,205 0,165 4,00 0,38 4,65 3,58 50,4 2,6 54,0 47,6 
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Aegimia sp. nov. A possui o menor número de dentes (menos de 144), diferente das demais 

espécies que possuem mais de 160 dentes. Porém, nas demais espécies há uma sobreposição de 

valores entre Aegimia sp. nov. B e A. cultrifera, de 160 a 250 dentes, e entre A. elongata e A. 

catharinensis, ambas entre 270 a 305 dentes. 

Somente duas espécies possuem dentes apicais terminais distintos: A. catharinensis e Aegimia 

sp. nov. B (espécimes da Colômbia, Panamá e um da Costa Rica). 

As fileiras estridulatórias de Aegimia sp. nov. B e A. catharinensis são as mais estreitas, sem 

diferenças aparentes entre os espécimes de localidades distintas de ambas as espécies. 

Aegimia sp. nov. B (espécimes da Colômbia, Panamá e um da Costa Rica), A. elongata e A. 

catharinensis possuem o maior número de dentes e o menor espaçamento entre eles, e 

consequentemente possuem a maior razão de dentes por mm dentro do gênero. A. elongata possui a 

maior taxa dentre essas três espécies, não sobrepondo seu valor mínimo com as demais espécies. 

Dessa mesma forma, Aegimia sp. nov. A, com o menor número de dentes, menor comprimento de 

fileira e com o maior espaçamento entre os dentes, tem a menor razão dentes por mm gênero, porém 

com sobreposição de valores com A. cultrifera. 

A morfologia da fileira estridulatória dos espécimes das duas localidades de Aegimia. sp. nov. 

B são distintas, como é possível perceber pelas diferenças encontradas no número de dentes, distância 

mínima entre eles, presença/ausência de dentes na região apical e taxa de dentes por mm. As 

diferenças entre a morfologia da fileira também foi observada nas demais espécies que possuem mais 

de uma localidade (A. catharinensis e A. cultrifera). 

O uso de ferramentas taxonômicas adicionais, como citogenética, dados moleculares e dados 

bioacústicos, podem elucidar se as diferenças consideradas intraespecíficas na morfologia da fileira 

estridulatória correspondem a espécies distintas. 
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Tabela 3 - Medidas dos espécimes femininos, em milímetros. 

  
A. cultrifera A. elongata Aegimia sp. nov. A Aegimia sp. nov. B 

Espécimes(*) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

 
CC 60,25 58,30 62,25 70,30 - 54,35 71,93 65,45 

C
ab
eç
a 

LCa  4,00 4,20 4,00 4,80 3,95 4,15 4,10 3,80 

LCAO 3,80 3,85 3,90 4,60 3,70 3,75 4,10 3,70 

DI 2,45 2,55 2,40 2,85 2,50 2,55 2,45 2,05 

FV 2,50 2,10 2,50 3,00 2,85 2,95 3,00 2,45 

FF 7,35 7,00 8,95 10,50 8,80 8,50 9,60 8,75 

P
ro
n
ot
o 

CCa+P 16,65 16,55 18,70 19,00 - 16,30 19,20 17,45 

ALLP 6,20 6,25 6,50 8,15 5,40 5,40 6,70 8,15 

LLLP 6,40 6,25 6,40 7,75 5,65 5,55 7,05 8,95 

CDP 8,70 8,50 8,95 10,55 7,50 7,45 9,60 9,35 

LDP 6,50 6,35 6,70 9,30 5,35 5,40 7,05 6,75 

T
ég
m
in
a CTeg  46,10 43,65 45,35 53,45 38,85 38,35 54,10 50,25 

LTeg  25,75 24,55 27,40 28,70 22,50 22,40 30,45 29,55 

CTeg/LTeg 0,56 0,56 0,60 0,54 0,58 0,58 0,56 0,59 

P
er
n
a 
an
te
ri
or
 CFi 6,65 7,80 6,55 8,20 6,00 6,05 7,20 6,75 

LFi  1,80 1,75 1,70 2,20 1,50 1,50 2,00 1,90 

CTi  7,60 8,20 7,90 9,35 7,05 7,10 8,70 8,40 

LTi  1,05 1,10 1,10 1,45 0,95 1,00 1,30 1,30 

P
er
n
a 
m
éd
ia
 

CFii  7,75 8,20 7,50 10,15 7,20 7,50 8,00 8,50 

LFii 1,50 1,50 1,50 2,10 1,45 1,35 1,60 1,75 

CTii 7,80 8,50 7,80 9,90 7,50 7,50 9,20 8,40 

LTii 2,50 2,70 2,70 3,20 2,10 2,30 3,50 3,00 

LTii/LFii  1,67 1,80 1,80 1,52 1,45 1,70 2,19 1,71 

P
er
n
a 
p
os
te
ri
or
 CFiii 19,20 20,50 20,95 25,10 17,75 18,55 23,15 21,80 

LFiii  3,80 3,65 3,95 4,20 3,10 3,60 5,25 4,60 

CTiii  - 22,15 21,10 24,50 19,20 18,72 23,60 22,20 

LTiii - 4,40 5,30 - 3,70 3,60 6,35 6,40 

LTiii/LFiii - 1,21 1,34 - 1,19 1,00 1,21 1,39 

O
vi
p
os
it
or
 CO 7,20 7,05 8,00 7,80 6,10 6,20 7,20 8,00 

AO 10,90 9,75 9,90 11,10 9,40 9,00 10,70 10,50 

LO 3,80 3,60 3,75 3,90 3,30 3,40 3,70 3,50 

(*) Identificação dos espécimes medidos: #1 - INBio INB0003875608; #2 - INBio INB0003981238, #3 - UNAM; #4 - INBio 

CRI000259352; #5 - INBio CRI000054488; #6 - INBio CRI000235476; #7 - MEFLG e #8 - INBio CRI000091635. 
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Diante do número pequeno de exemplares, oito no total, foram fornecidas todas as medições 

realizadas e os respectivos espécimes, sem valores médios e desvios-padrão. 

As medições realizadas nas fêmeas são apresentadas em tabela distinta pois os valores obtidos 

nos espécimes femininos são aproximadamente 20% maiores do que os seus respectivos machos. 

Apesar dos valores de todas as estruturas serem maiores, as proporções das tíbias média e 

posterior em relação aos respectivos fêmures são próximas daquelas encontradas nos respectivos 

machos (Ver tabela 4). 

Uma característica que chama atenção nas fêmeas é o tamanho das tégminas, sempre bem 

mais largas que os seus respectivos machos. Essa característica é mostrada na tabela pelo índice 

CTeg/LTeg, com valores superiores à 0,54. Nos machos, o valor máximo é de 0,53 em A. cultrifera 

(Ver Tabela 4). 

Não é possível afirmar que existem diferenças significativas das medições do ovipositor já que 

o número de exemplares é pequeno e os valores são muito próximos entre si. 
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Tabela 4 - Número de exemplares medidos (N), valor médio ( x ), desvio padrão (dP), valores máximo (Vmáx) e mínimo (Vmín), referente aos espécimes 
masculinos, em milímetros (mm): 

  
A. cultrifera A. elongata A. catharinensis Aegima sp. nov. A Aegimia sp. nov. B 

  N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín 

 
CC 11 50,33 2,29 54,55 45,05 7 59,59 1,64 62,80 57,45 19 58,10 2,16 63,95 54,75 33 47,23 1,74 50,55 43,15 17 52,33 2,57 57,95 48,00 

C
ab
eç
a 

LCa  10 3,55 0,14 3,65 3,30 7 4,09 0,09 4,20 4,00 21 3,92 0,08 4,05 3,80 36 3,55 0,07 3,75 3,40 20 3,32 0,09 3,50 3,15 

LCAO 12 3,25 0,16 3,40 2,90 6 3,78 0,10 3,90 3,60 21 3,68 0,08 3,85 3,55 36 3,16 0,09 3,35 2,90 19 3,07 0,09 3,20 2,85 

DI 12 2,03 0,09 2,15 1,90 7 2,24 0,09 2,35 2,15 21 2,16 0,06 2,30 2,10 36 2,07 0,07 2,25 1,90 20 1,76 0,07 1,85 1,60 

FV 11 1,95 0,18 2,25 1,60 7 2,65 0,15 2,90 2,40 21 2,33 0,29 3,05 1,75 36 2,18 0,21 2,55 1,50 20 2,10 0,15 2,30 1,90 

FF 11 5,92 0,72 7,20 4,60 7 7,88 0,57 8,40 7,10 21 7,77 0,64 9,15 6,75 36 7,33 0,64 8,90 6,15 20 6,55 0,53 7,45 5,20 

P
ro
no
to
 

CCa+P 12 14,20 0,92 15,10 12,45 6 17,23 1,02 18,55 16,00 20 17,06 0,96 19,20 14,60 35 14,42 1,02 16,25 11,75 16 15,17 1,03 16,95 13,20 

ALLP 12 5,44 0,18 5,65 5,10 7 6,56 0,16 6,80 6,40 21 6,11 0,26 6,80 5,70 35 4,85 0,23 5,30 4,20 22 5,40 0,18 5,80 5,10 

LLLP 12 5,64 0,18 5,95 5,20 7 6,39 0,17 6,55 6,05 21 6,22 0,27 6,75 5,70 35 5,08 0,20 5,40 4,60 22 5,86 0,34 6,90 5,45 

CDP 12 7,63 0,37 8,25 6,70 7 9,06 0,43 9,90 8,50 21 8,47 0,41 9,50 7,70 36 6,77 0,41 8,30 6,15 22 7,57 1,05 8,40 4,35 

LDP 11 5,80 0,32 6,60 5,35 7 6,29 0,30 6,70 5,90 21 6,32 0,18 6,80 6,00 36 4,78 0,21 5,25 4,35 22 5,53 0,21 6,00 5,00 

T
ég
m
in
a CTeg  12 38,30 1,38 40,20 34,80 7 45,11 1,02 46,50 43,95 21 43,43 1,29 47,10 41,25 36 34,26 1,31 36,75 31,70 22 39,69 1,93 43,75 36,70 

LTeg  12 19,43 0,91 20,90 17,55 7 19,15 0,61 20,35 18,55 21 18,36 0,83 20,05 17,00 36 15,54 0,71 16,60 14,40 21 18,94 0,94 20,65 17,00 

CTeg/LTeg 12 0,51 0,01 0,53 0,49 7 0,42 0,01 0,44 0,41 21 0,42 0,01 0,45 0,40 36 0,45 0,01 0,48 0,42 21 0,48 0,02 0,51 0,44 

P
er
na
 a
n
te
ri
or
 CFi 11 5,60 0,49 6,90 5,00 7 6,41 0,19 6,70 6,15 20 6,14 0,26 6,60 5,60 36 5,19 0,29 5,55 4,00 21 5,46 0,23 5,85 5,20 

LFi  11 1,50 0,09 1,60 1,35 7 1,76 0,09 1,90 1,65 20 1,59 0,11 1,85 1,40 36 1,34 0,09 1,65 1,20 21 1,49 0,10 1,70 1,25 

CTi  11 6,70 0,32 7,20 6,10 7 7,74 0,27 8,25 7,45 20 7,38 0,36 8,20 6,80 36 6,22 0,34 6,80 5,05 21 6,82 0,31 7,45 6,30 

LTi  11 1,09 0,04 1,15 1,00 7 1,29 0,09 1,35 1,10 20 1,19 0,08 1,35 1,00 35 0,96 0,07 1,10 0,75 20 1,10 0,12 1,25 0,70 

P
er
na
 m
éd
ia
 

CFii  11 6,55 0,54 8,00 6,00 7 7,71 0,36 8,20 7,25 21 7,51 0,29 8,10 7,10 35 6,25 0,31 7,20 5,60 21 6,35 0,29 6,80 5,90 

LFii 12 1,30 0,10 1,60 1,20 7 1,63 0,18 1,95 1,40 21 1,43 0,12 1,75 1,20 36 1,21 0,08 1,40 1,05 21 1,34 0,10 1,55 1,15 

CTii 12 6,77 0,52 8,00 6,10 7 8,12 0,45 8,80 7,50 21 7,63 0,33 8,00 6,75 35 6,36 0,32 6,90 5,60 21 6,88 0,32 7,70 6,25 

LTii 12 2,08 0,24 2,50 1,55 7 2,61 0,12 2,70 2,35 21 2,92 0,16 3,20 2,55 36 1,86 0,27 2,80 1,50 21 2,46 0,14 2,75 2,20 

LTii/LFii  12 1,60 0,16 1,92 1,29 7 1,61 0,14 1,80 1,38 21 2,06 0,19 2,67 1,71 36 1,54 0,23 2,33 1,25 21 1,85 0,11 2,08 1,68 

(continua...) 
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  A. cultrifera A. elongata A. catharinensis Aegima sp. nov. A Aegimia sp. nov. B 

  N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín N x  dP Vmáx Vmín 
P
er
na
 p
os
te
ri
or
 CFiii 12 17,82 0,82 19,55 16,55 6 19,98 0,89 21,30 18,95 21 18,67 0,72 20,40 17,45 34 16,43 0,58 17,60 15,30 22 17,80 0,82 19,30 16,00 

LFiii  12 3,08 0,22 3,40 2,60 6 3,17 0,14 3,40 3,00 21 3,46 0,15 3,70 3,15 34 2,80 0,18 3,20 2,40 22 3,50 0,18 3,90 3,10 

CTiii  12 18,28 0,80 19,70 16,95 6 20,00 1,36 21,70 17,90 21 19,17 0,72 20,30 17,85 34 17,19 0,82 18,85 15,45 22 18,54 0,92 20,30 16,65 

LTiii 12 3,76 0,42 4,70 3,00 6 4,64 0,17 4,85 4,40 21 5,79 0,31 6,35 5,00 34 3,16 0,24 4,00 2,60 22 4,85 0,33 5,65 4,20 

LTiii/LFiii 12 1,22 0,09 1,38 1,06 6 1,47 0,04 1,52 1,41 21 1,68 0,09 1,87 1,52 34 1,13 0,05 1,25 1,03 22 1,39 0,09 1,52 1,22 
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O índice proposto para a tégmina (CTeg/LTeg) separa A. cultrifera de A. elongata e A. 

catharinensis, porém Aegimia sp. nov. A e Aegimia sp. nov. B possuem valores próximos das três 

espécies anteriores, dificultando a utilização deste índice.  

O índice proposto para a perna posterior separa A. catharinensis das demais. Esse mesmo 

índice é muito próximo entre A. cultrifera e Aegimia sp. nov. A e entre A. elongata e Aegimia sp. nov. 

B. Esse agrupamento indicado pelo índice é corroborado com as formas das tíbias, semelhantes entre 

A. cultrifera e Aegimia sp. nov. A e entre A. elongata e Aegimia sp. nov. B. 

O índice proposto para a perna média teve dados com amplitudes elevadas, o que não permite 

seu uso para diagnose. Em alguns espécimes as projeções das tíbias médias são muito longas, o que 

aumenta significativamente o valor da largura da tíbia. Esse fato pode ter contribuído com a amplitude 

elevada dos valores desse índice. A tíbia média mais larga é a de A. catharinensis, com valores sempre 

acima de 2,55 alcançando até 3,20, sendo que nas demais espécies os valores não ultrapassaram 

2,80mm. 

Assim como no trabalho de Grant (1964), as medidas realizadas não produziram bons 

resultados para a separação das espécies. Em praticamente todas as estruturas medidas houve 

sobreposição de valores em várias espécies.  

A utilização de análises estatísticas adequadas pode permitir o uso dessas medidas como um 

caráter taxonômico confiável. 
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5.4. Morfologia da genitália masculina de Aegimia 

Três espécies mexicanas de Stilpnochlora Stål, 1873, Phaneropterinae, foram diferenciadas 

utilizando a morfologia do falo (Mayaundón 1963). Em 1969, o mesmo autor apresentou um estudo 

morfológico comparativo das genitálias de diferentes gêneros de Phaneropterinae e propôs o uso do 

falo como uma importante estrutura para a taxonomia da subfamília. Porém, essa estrutura tem sido 

pouco utilizada dentro do grupo. 

Não foi possível definir um padrão para as espécies de Aegimia, pois todos os espécimes 

analisados apresentaram diferenças morfológicas intraespecíficas. Porém, em todas as genitálias 

estudadas foi possível observar e determinar um padrão característico para o gênero. São apresentadas 

ilustrações do falo e da vesícula ejaculatória de um espécime de Aegimia cultrifera (espécie-tipo), a 

fim de ilustrar o padrão proposto para o gênero (fig. 12). 

O falo de Aegimia é composto por um lobo lateral (ll) bem desenvolvido, com cerdas 

pequenas e esparsas por toda a estrutura, porém mais concentrada na região apical dorsal. Dependendo 

do exemplar, este pode estar entumescido e ocultar totalmente o lobo ventral (lv) quando visto 

dorsalmente. 

O lobo dorsal (ld) geralmente é coberto parcialmente pelo lobo lateral, em vista dorsal. A 

textura da membrana que compõe o lobo dorsal é distinta, com cerdas e um aspecto rugoso de sua 

superfície. Quando analisada em microscópio, a rugosidade de sua superfície é dada por pequenas 

dobras na membrana. Possivelmente, quando o falo é evertido, a capacidade de distensão do lobo 

dorsal é maior devido a essa rugosidade. Cerdas estão presentes em todo o lobo dorsal, porém 

concentradas na porção mediana dorsal (fig. 12D). 

Na porção ventral do lobo dorsal (teto da cavidade do gonoporo) há uma evaginação de 

formato cilíndrico, evaginação ectofálica (ee), comum a todas as espécies (fig. 12A e C). 

O lobo ventral é subdividido em duas regiões distintas: 

a) a região central (lv-rc) bem desenvolvida, com um sulco mediano dorsal que possivelmente 

acomoda a evaginação ectofálica (fato este visualizado em um espécime). Pode conter cerdas esparsas, 

mas não são frequentes como nos lobos dorsal e lateral. Ainda nesta região central desenvolvida 

existem duas pequenas projeções na sua porção lateral externa. 

b) a região lateral (lv-rl), adjacente à região central, formada por dois pequenos lobos 

subcilíndricos, cada um adjacente à região central. Em todos os espécimes analisados a região lateral é 

bem enrugada e não é possível a visualização de cerdas em sua superfície. 

A posição da vesícula ejaculatória (ve) em relação ao falo varia muito dentre os indivíduos de 

uma mesma espécie. Em alguns exemplares a posição é ventral e em outros a posição é posterior. O 

tamanho da vesícula também é variável. 
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Por ser uma estrutura inteiramente membranosa, sem partes esclerosadas, a utilização do falo 

para caracterização das espécies não é recomendada. O preparo da genitália, tempo e modo de 

conservação do espécime e a maturidade sexual do indivíduo podem influenciar na morfologia da 

estrutura. 

A genitália de Aegimia cultrifera foi estudada por Mayaundón (1969). Nesse trabalho o autor 

apresentou o falo e a vesícula ejaculatória em vista dorsal e em vista ventral, sendo possível visualizar 

as duas regiões do lobo ventral. Porém, o autor não relatou a existência de evaginação ectofálica. 

 
Figura 12 - Genitália masculina de Aegimia. Exemplo de Aegimia cultrifera: A - vista posterior; B - vista 

lateral; C - vista ventral; D - vista dorsal. Evaginação ectofálica (ee); lobo lateral (ll); lobo dorsal 
(ld); lobo ventral - região central (lv-rc); lobo ventral - região lateral (lv-rl); vesícula ejaculatória 
(ve). Todas as figuras na mesma escala. 
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6. CONCLUSÕES 

O número de espécies conhecidas de Aegimia teve um aumento de aproximadamente 65%, de 

três para cinco espécies. Porém, esse aumento pode não refletir a realidade do grupo já que o foco 

desse trabalho foi utilizar espécimes depositados em coleções. Coletas direcionadas para o grupo 

podem trazer um incremento ainda maior para a diversidade do gênero, principalmente em regiões 

onde não há especialistas no grupo, que é o caso do Brasil. 

A venação da tégmina, incluindo região anal, é valiosa para a taxonomia do grupo. Apesar de 

ser historicamente negligenciada, possivelmente a venação da região anal pode ter importância 

taxonômica em outros grupos da família. 

Apesar do número de projeções da tíbia média possuir variação intraespecífica, o formato da 

expansão é, de uma maneira geral, constante. As formas da tíbia média e da tíbia posterior, quando 

analisadas em conjunto, permitem a identificação de todas as espécies do gênero. 

Somente com o uso de ferramentas taxônomicas adicionais, como citogenética, dados 

moleculares e bioacústicos, será possível afirmar que as diferenças consideradas intraespecíficas na 

morfologia da fileira estridulatória correspondem a espécies distintas. 

Os índices propostos neste trabalho (LTeg/CTeg; LTii/LFii; LTiii/LFiii; Nd/CFE) não são 

bons caracteres para separação das espécies. 

O número de espinhos no fêmur anterior e presença de espinhos no lobo genicular do fêmur 

posterior, estruturas morfológicas frequentemente utilizadas para separação de gênero dentro da 

subfamília, apresentou uma variação intra e interespecífica elevada, sugerindo o uso dessas caracteres 

com cautela em futuros trabalhos. 

A terminália de Aegimia, incluindo o falo e vesícula ejaculatória, não é um bom caráter 

taxonômico para a separação das espécies, mas não impede seu uso para a caracterização do gênero e 

seu uso para trabalhos futuros. 

 

7. FINANCIAMENTO 

Os custos desse projeto de pesquisa foram financiados através dos recursos provenientes do projeto 

PRJ, nº 12.10, intitulado Entomologia da Amazônia: Diversidade de Insetos. A bolsa de mestrado foi 

concedida pelo Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq. 



- 66 - 

8. REFERÊNCIAS 

Bailey, W. J. 1970. The mechanics of stridulation in bush crickets (Tettigonioidea, Orthoptera): I. The 

Tegminal Generator. Journal of Experimental Biology, 52(3):495-505. 

Bailey, W. J.; Broughton, W. B. 1970. The mechanics of stridulation in bush crickets (Tettigonioidea, 

Orthoptera): II Conditions for Resonance in the Tegminal Generator. Journal of Experimental 

Biology, 52(3):507-517. 

Barranco, P. 2010. Ortópteros de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (San Ramón, Costa 

Rica). I. Anostostomatidae y Tettigoniidae (Orthoptera: Ensifera). Boletín de la Sociedad 

Entomológica Aragonesa, 46:509-517. 

Belwood, J. J. 1990. Anti-predator defences and ecology of neotropical forest katydids, especially the 

Pseudophyllinae, p. 8-26. In: Bailey, W. J. & Rentz, D. C. F. (Eds). The Tettigoniidae: Biology, 

Systematics and Evolution. Springer-Velag. Berlin. 395pp. 

Beier, M. 1954. Revision der Pseudophylinen. Instituto Español de Entomologia, Madri. 479pp. 

Beier, M. 1960. Orthoptera, Tettigoniidae, Pseudophylinae. II. Das Tierreich, 74, 1-396. 

Beier, M. 1962a. Orthoptera, Tettigoniidae, Pseudophylinae. I. Das Tierreich, 73, 1-468. 

Beier, M. 1962b. Neue neotropische Pseudophyllinen (Orthoptera-Tettigon.). Annalen des 

Naturhistorischen Museums in Wien, 65:81-116. 

Bruner, L. 1915. Notes on tropical American Tettigonioidea (Locustodea). Annals of the Carnegie 

Museum, 9: 284-404. 

Brunner von Wattenwyl, C. 1878. Monographie der Phaneropteriden. Wien. 403pp. 

Brunner von Wattenwyl, C. 1891. Additamenta zur Monographie der Phaneropteriden. Verhandlungen 

der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 41:1-196. 

Brunner von Wattenwyl, C. 1895. Monographie der Pseudophylliden. Verhandlungen der Kaiserlich-

Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft. Wien. 282 pp. 

Burmeister, H. 1838. Kaukerfe, Gymnognatha (Erste Hälfte: Vulgo Orthoptera). Handbuch der 

Entomologie, 22 (I-VIII): 397-756. 

Carbonell, C. S. 1996. Revision of the genus Orthoscapheus Bruner 1906, with description of a new 

species (Acrididae, Ommatolampinae, Abracrini). Journal of Orthoptera Research, 5: 37-41. 

Chamorro-Regifo, J.; Braun, H. 2010. The Tettigoniidae (Orthoptera) described by Salvador de 

Toledo Piza Jr. and deposited in the collection of the University of São Paulo, Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", Brazil. Zootaxa, 2635: 41–66. 



- 67 - 

Costa Lima, A. 1933. Uma nova “esperança” brasileira, Cnemidophyllum oblitum, n.sp. (Orthoptera: 

Tettigoniidae). Revista de Entomologia, 3: 159-162. 

Costa Lima, A. 1938a. Ordem Orthoptera, p. 115-185. In: Insetos do Brasil. Tomo I. Escola Nacional 

de Agronomia, Série Didática. 

Costa Lima, A. 1938b. Una nova espécie do género Tanusiella Enderlein 1916 (Orthoptera: 

Pseudophyllidae). Livro Jub. Prof. L. Travassos, 137-138. 

Costa Lima, A. 1958. Aegimia alvarengai Lima, sinônimo de A. catharinensis Piza. Revista Brasileira 

de Entomologia, 8: 231. 

Costa Lima, A.; Campos-Seabra, C. A. 1956. Alguns Ortopteróides da Amazônia. Anais da Academia 

Brasileira de Ciências, 28: 133-135. 

Costa Lima, A.; Guitton, N. 1960. Gênero Dysonia (Orth. Tettig. Phaneropteridae) Parte I. Anais da 

Academia Brasileira de Ciências, 32: 399-418. 

Costa Lima, A.; Guitton, N. 1961. Gênero Dysonia (Orth. Tettig. Phaneropteridae) Parte II Conclusão. 

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 33: 69-89. 

Cumming, J. M. 1992. Lactic Acid as an Agent for Macerating Diptera Specimens. Fly Times, 8: 7. 

Desutter-Grandcolas, L. 2003. Phylogeny and the evolution of acoustic communication in extant 

Ensifera (Insecta, Orthoptera). Zoologica Scripta, 32(6):525-561. 

Eades, D. C.; Otte, D.; Cigliano, M. M.; Braun, H. 2010 Orthoptera Species File Online. Version 

2.0/4.0 <http://Orthoptera.SpeciesFile.org>. [Acesso em xii.2010] 

Emsley, M. G. 1970. A revision of the steirodontine katydids (Orthoptera: Tettigoniidae: 

Phaneroperinae: Steirodontini). Proceedings of the Academy of Natural Sciences, 122:125-248. 

Emsley, M. G.; Nickle, D. A. 1969. The systematics of Ceraia (Orthoptera: Tettigoniidae: 

Phaneropterinae). Proceedings of the Academy of Natural Sciences, 121:25-78. 

Emsley, M. G.; Nickle, D. A.; Moss, W. W. 1967. The value of the stridulatory file and other 

characters in tettigoniid taxonomy (Orthoptera). Notulae Naturae. Academy of Natural Sciences 

of Philadelphia, 404: 1-9. 

Grant, H. J. 1958a. [1957]. The Neotropical katydid genus Rossophyllum (Orthoptera: Tettigoniidae: 

Phaneropterinae. Transactions of the American Entomological Society, 83:209-219. 

Grant, H. J. 1958b. A revision of the genus Aganacris. Notulae Naturae. Academy of Natural Sciences 

of Philadelphia, 306:1-12. 

Grant, H. J. 1964. A revision of the genera Ceraia and Euceraia with notes on their relationship to 

Scudderia. Proceedings of the Academy of Natural Sciences, 116:29-117. 



- 68 - 

Gwynne, D. T. 2001. Katydids and Bush-Crickets - Reprodutive behavior and evolution of the 

Tettigoniidae. Cornell University Press, Ithaca and London. 317pp. 

Hebard, M. 1927. Studies in the Tettigoniidae of Panama (Orthoptera). Transactions of the American 

Entomological Society, 53(2):79-156. 

Kirby, W. F. 1906. A Synonymic Catalogue of Orthoptera (Orthoptera Saltatoria, Locustidae vel 

Acridiidae). Vol. II Orthoptera Saltatoria. Part I. (Achetidae et Phasgonuridae.). British Museum 

(Natural History), London. 562pp. 

Mayaudón, C. M. 1963. Estudio morfologico de tres especies de Stilpnochlora (Orthoptera: 

Tettigoniidae). Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Serie Zoología, 34: 275-283. 

Mayaudón, C. M. 1969. Estudio comparativo de los genitales externos y de los cromosomas de 

algunos grupos de la subfamilia Phaneropterinae (Orthoptera, Tettigoniidae) de Mexico. Anales 

del Instituto de Biología, Serie Zoología, 40: 55-102. 

Mello Leitão, C. 1940. Quatro novos Tetigonioides do Brasil (Orthoptera). Revista de Entomologia, 

11: 150-158. 

Montealegre, F. 1997. Estudio de la fauna de Tettigoniidae (Orthoptera, Ensifera) del Valle del 

Cauca. Tese (Título de Biólogo Entomólogo), Facultad de Ciencias, Departamento de Biologia, 

Universidad del Valle, Cali, Colômbia, Marzo de 1997. 266pp. [Não publicado] 

Montealegre, F; González, R.; Carrejo, N. 1993. Los Phaneropterinae (Orthoptera: Tettigoniidae) 

presentes en la coleccion entomologica de la Universidad del Valle. Boletín del Museo de 

Entomología de la Universidad del Valle, 1: 41-51. 

Naskrecki, P. 1997. A revision of the neotropical genus Acantheremus Karny, 1907 (Orthoptera: 

Tettigoniidae: Copiphorinae). Transactions of the American Entomological Society, 123(3): 137-

161. 

Naskrecki, P. 2000. Katydids of Costa Rica. Vol. 1. Systematics and bioacoustics of the cone-head 

katydids (Orthoptera: Tettigoniidae: Conocephalinae sensu lato). The Orthopterists' Society, 

Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Pennsylvania, USA, 164 pp. 

Naskrecki, P. 2008. A survey of katydids (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae) of Ajenjua Bepo and 

Mamang River Forest Reserves, Eastern Region of Ghana, p. 34-39. In: McCullough, J.; Hoke, 

P.; Naskrecki, P.; Osei-Owusu, Y. (Eds.). A Rapid Biological Assessment of the Ajenjua Bepo and 

Mamang River Forest Reserves, Ghana. RAP Bulletin of Biological Assessment 50. Conservation 

International, Arlington, VA, USA. 



- 69 - 

Naskrecki, P.; Lopes-Andrade, C. 2005. A new genus and species of katydids of the tribe 

Polyancistrini (Orthoptera: Tettigoniidae: Pseudophyllinae) from Brazil, an apparent pest of 

Eucalyptus plantations. Zootaxa, 952:1-8. 

Nickle, D. A. 1984. Revision of the bush katydid Montezumina. Transactions of the American 

Entomological Society, 110:553-622. 

Nickle, D. A. 1992. Katydids of Panama (Orthoptera: Tettigoniidae), p. 142-184. In: Quintero & 

Aiello (Eds.). Insects of Panama and Mesoamerica: Selected Studies. Oxford University Press, 

Oxford. 

Nickle, D. A. 2003. New neotropical species of the genus Phlugis (Orthoptera: Tettigoniidae: 

Meconematinae). Journal of Orthoptera Research, 12(1): 37-56. 

Nickle, D. A.; Heymann, E. W. 1996. Predation on Orthoptera and related orders of insects by tamarin 

monkeys, Saguinus mystax and S. fuscicollis (Primates: Callitrichidae), in northeastern Peru. 

Journal of Zoology (London), 239: 799-819. 

Otte, D. 1997. Tettigonioidea. Orthoptera Species File, 7: 373 pp. 

Papavero, N. 1994. Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica: coleções, bibliografia, 

nomenclatura. 2ª ed. São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista. 285 pp. 

Paschoal, A. D. ;Barros, O. N. F. 1977. Catálogo dos tipos depositados no Museu de Zoologia da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", I: Insecta. Revista de Agricultura 

(Piracicaba), 52(4): 237-251. 

Piza, S. T. 1950. Um novo Phaneropterídeo brasileiro do gênero Aegimia. Anais da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", 7: 103-104. 

Redtenbacher, J. 1891. Monographie der Conocephaliden. Verhandelingen der Zoologisch-

botanischen Gesellschaft Wien, 41: 315-562. 

Rehn, J. A. G. 1903. A contribution to the knowledge of the Orthoptera of Mexico and Central 

America. Transactions of the American Entomological Society, 29: 1-34. 

Rehn, J. A. G. 1917a. The Stanford Expedition to Brazil, 1911. J.C. Branner, Director. Orthoptera II. 

Transactions of the American Entomological Society, 43: 89-154. 

Rehn, J. A. G. 1917b. On Orthoptera from the Vicinity of Rio de Janeiro, Brazil. Transactions of the 

American Entomological Society, 43: 335-363. 

Rehn, J. A. G. 1918a. On a collection of Orthoptera from the state of Pará, Brazil. Proceedings of the 

Academy of Natural Sciences, 70: 144-236. 



- 70 - 

Rehn, J. A. G. 1918b. On Dermaptera and Orthoptera from Southeastern Brazil. Transactions of the 

American Entomological Society, 44(2):181-222. 

Rehn, J. A. G. 1920. Records and descriptions of Brazilian Orthoptera. Proceedings of the Academy of 

Natural Sciences, 72: 214-293. 

Rehn, J. A. G. 1944 [1943]. Critical notes on and descriptions of American Steirodont katydids 

(Orthoptera: Tettigoniidae). A review of the genus Steirodon of authors (Phyllolophus new 

name).Transactions of the American Entomological Society, 69: 159-169. 

Rehn, J. A. G. 1950. Studies in the Group Dysoniae (Aphidniae of Authors) (Orthoptera: 

Tettigoniidae: Phaneropterinae) Part I. Transactions of the American Entomological Society, 75: 

271-319. 

Rentz, D. C. 1979. Comments on the classification of the orthopteran family Tettigoniidae, with a key 

to subfamilies and description of two new subfamilies. Australian Journal of Zoology, 27: 991-

1013. 

Rentz, D. C. 1991. Orthoptera, p. 369-393. In: The Insects of Australia. A textbook for students and 

research workers. Vol. 1. Melbourne University Press, Carlton, Victoria, Australia. 542pp. 

Rentz, D. C. 2010. A Guide to the Katydids of Australia. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia. 

214pp. 

Saussure, H; Pictet, A. 1898. Family Locustidae, p. 285-457. In: Biologia Centrali-Americana, 

Orthoptera. Vol. 1. Th. Bannwarth Lith . et Imp. Vienna. 

Stål, C. 1874. Recencio Orthopterorum. Revue critique des Orthoptères décrits par Linné, De Geer et 

Thunberg. 2 Locustina:121 pp. 

Snodgrass, R. E. 1937. The male genitalia of Orthopteroid insects. Smithsonian Miscellaneous 

Collections, 96(5):1-107. 


