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Sinopse: 
 

O gênero Neodiogmites Carrera, 1949 é revisado com base no material-tipo e em 

espécies depositadas nas coleções do país e do exterior. Os gêneros Lastauroides 

Carrera, 1949 e Lastaurax Carrera, 1949 que eram sinônimos de Neodiogmites, 

foram revalidados. São descritas duas espécies novas e a espécie Lastauroides 

hirtuosus (Wiedmemann, 1821) é transferida para o gênero Apoxyria Schiner, 1866. 

Palavras chave: 1. Revisão- Neodiogmites  2. Lastauroides  3. Lastaurax  4. 

Espécies novas 
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Tudo quanto te vier à mão para fazer, 

faze-o conforme as tuas forças, porque 

na sepultura, para onde tu vais, não há 

obra, nem projeto, nem ciência, nem 

sabedoria alguma. 

Eclesiastes 9.10
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RESUMO 

O gênero Neodiogmites s.l. Carrera, 1949 foi revisado baseado em exame de 

material-tipo e espécimes obtidos por empréstimo de diversas instituições nacionais 

e estrangeiras. Desenhos das terminálias dos machos e fêmeas foram feitos para 

ilustrar as descrições e redescrições. Foram examinados 69 espécimes, destes, 23 

machos e 46 fêmeas. Os gêneros Lastauroides Carrera, 1949 e Lastaurax Carrera, 

1949 que eram sinônimos de Neodiogmites, foram revalidados. Agora Neodiogmites 

possui quatro espécies: N. melanogaster, N. tenebrosus, N. carrerai e Neodiogmites. 

sp. nov.; Laustauroides, seis espécies: L. alexanderi, L. atriapex, L. mixtus, L. 

modestus rev., L. niger e Lastauroides. sp. nov.; e Lastaurax, duas espécies: L. lanei 

e L. tauauna nov. comb.. A espécie Lastauroides hirtuosus (Wiedmemann, 1821) é 

transferida para o gênero Apoxyria Schiner, 1866.São apresentadas chaves de 

identificação para a os gêneros de Lastauracini a qual os mesmos pertencem e 

chave para as espécies de cada gênero estudado.  
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ABSTRACT 

 

The genus Neodiogmites s.l Carrera,1949 was revised based on examination 

of type specimens where examined; they were obtained through loans from 

institutions in the country and abroad. Drawings of male and female terminalia were 

made to illustrate the descriptions and redescription. A total of 69 specimens were 

examined, being 23 males and 46 females. The genus Lastauroides Carrera, 1949 

and Lastaurax Carrera, 1949 which were considered synonymous of Neodiogmites 

are revalidated. Neodiogmites has four species N. melanogaster, N. tenebrosus, N. 

carrerai and Neodiogmites. sp. nov., Laustauroides, six species L. alexanderi, L. 

atriapexI, L. mixtus, L. modestus rev., L. niger and Lastauroides sp. nov. and 

Lastaurax, two species (L. lanei and L. tauauna n. comb. The specie Lastauroides. 

hirtuosus (Wiedmemann, 1821) is transferred to the genus Apoxyria Schiner, 1866. A 

key to identify the genera in the tribe Lastauracini, keys to identify species of the 

studied genera are provided. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Família Asilidae 

 

Asilidae é uma das famílias mais ricas em espécies entre os Diptera, inclui 

534 gêneros e são conhecidas mais de 7.000 espécies (Geller-Grimm, 2008). A 

característica mais marcante do grupo é a presença de uma probóscide adaptada 

para a predação que se assemelha a uma agulha hipodérmica que injeta saliva, a 

qual contém enzimas neurotóxicas e proteolíticas que imobilizam rapidamente a 

presa e dissolve seus tecidos (Hull, 1962). A família apresenta distribuição mundial, 

ausente apenas na Antártica, e habitam principalmente zonas temperadas quentes e 

tropicais do mundo (Wood, 1981), sendo mais abundantes em áreas semidesérticas 

e florestas de várzeas tropicais (Dikow, 2009). 

Devido ao hábito predatório e ao apetite voraz, os asilídeos contribuem para a 

manutenção do equilíbrio natural entre populações de insetos (Hull, 1962). Algumas 

espécies possuem adaptações visuais contra predadores, como coloração críptica e 

mimetismo. Porém, algumas espécies utilizam o mimetismo durante a caça de suas 

presas – por exemplo, Mallophora ruficauda (Wiedemann, 1828) que mimetiza 

abelhas e é causadora de danos em apiários na Argentina (Hull,1962; Castelo et al., 

2006).  

Quanto aos estágios imaturos dos asilídeos conhece-se muito pouco, apenas 

2% das espécies têm alguma fase do estágio imaturo descrita. O ciclo de vida dos 

asilídeos dura entre um a três anos, sendo a biologia e morfologia mais conhecidos 

para as larvas e as pupas (Dennis et al., 2008). Os ovos, a depender do tipo de 

ovopositor da fêmea, podem ser colocados no solo, bainhas de folhas ou em frestas 

de arbustos. As larvas são predadoras de ovos, larvas e pupas de outros insetos, 

podendo haver canibalismo (Wood, 1981). No entanto, a larva de M. ruficauda é 

parasitóide de espécies de Cyclocephala Latreille, 1829 (Coleoptera: Scarabaeidae), 

especialmente de C. signaticollis Burmeister, 1847 (Wood, 1981; Castelo et al., 

2006). 
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Segundo Dikow (2009) a monofilia de Asilidae é corroborada por cinco 

autapomorfias: (1) labela fundida com o pré-mento ventralmente; (2) hipofaringe 

esclerotizada; (3) hipofarige com cerdas dorsais em forma de espículas; (4) labro 

curto alcançando no máximo a metade do tamanho do lábio e (5) cibário trapezoidal. 

Asilidae é classificada na subordem Brachycera, infra-ordem Muscomorpha 

superfamília Asiloidea (Woodley, 1989; Yeates, 2002). 

Atualmente são reconhecidas 14 subfamílias em Asilidae: Asilinae Latreille, 

1802, Batypogoninae Artigas & Papavero, 1991, Brachyrhopalinae Hardy,1926, 

Dasypogoninae Macquart,1838, Dioctriinae Enderlein, 1936, Laphriinae Macquart, 

1838, Leptogastrinae Schiner, 1862, Ommatiinae Hardy, 1927, Phellinae Hardy, 

1926, Stenopogoninae Hull,1962, Stichopogoninae Hardy, 1930, Tillobromatinae 

Artigas & Papavero,1991, Trigonomiminae Enderlein, 1914 e Willistonininae Artigas 

& Papavero, 1991 (Dikow, 2009). 

Dasypogninae foi proposta por Macquart (1838), a raiz da primeira 

classificação de Asilidae, e desde então Dasypogoninae foi aceita como uma 

subfamília válida, porém, a delimitação e classificação da subfamília em tribos têm 

sido temas controversos (Macquart, 1838; Bigot, 1857; Williston, 1908; Hermann, 

1920; Hardy, 1948; Carrera,1949 e 1960; Karl, 1959; Papavero, 1973a e 1973b, 

Dikow, 2009). Dasypogoninae tem distribuição mundial, exceto nas regiões polares, 

e é classificada em 120 gêneros dos quais 40 são registrados para a região 

Neotropical. 

Quanto à delimitação de Dasypogoninae, a presença do esporão tibial foi 

considerada por muitos autores como uma característica própria e única 

(autapomórfica) da subfamília. Porém, segundo Dikow (2009), essa característica 

aparece de forma independente em outras duas subfamílias. Segundo o autor a 

subfamília não é monofilética, mas ele a mantém como nome válido, pois os 

asilideos parecidos com Dasypogon Meigen, 1803, gênero-tipo da subfamília, 

provavelmente formam um clado monofilético. A subfamília distingue-se das outras 

pela presença de um conjunto de caracteres: asa com as células marginais abertas, 

palpo com um ou dois segmentos, proepisterno fundido com proesterno (exceto em 

Blepharepium Rondani, 1848) e tíbia anterior sempre com um espinho apical 

(Papavero, 1973a; Artigas & Papavero, 1988). 
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Atualmente, a classificação mais aceita é a distribuição dos gêneros em 

tribos, sendo Dasypogoninae dividida em sete tribos: Dasypogonini Macquart, 1838, 

Saropogonini Hull,1962, Thereutriini Hull,1962, Megapodini Carrera, 1949, 

Lastauracini Papavero,1973, Blepharepiini Papavero,1973 e Molobratiini Lehr, 1999 

(Dikow, 2009).  

Neodiogmites Carrera, 1949, o qual é revisado no presente trabalho, pertence 

a Lastauracini que é constituída por mais sete gêneros: Apolastauroides Artigas & 

Papavero, 1988, Blepharepium Rondani, 1848, Caenarolia Thomson, 1869, 

Diogmites Loew, 1866,  Lastaurina Curran, 1935, Lastaurus Loew, 1851, 

Phonicocleptes Lhynch-Arribálzaga, 1881, todos com distribuição restrita à região 

Neotropical (Papavero, 2008).  

Lastauracini é caracterizada por possuir as veias CuA1 e M3 fundidas antes da 

margem da asa, primeiro flagelômero antenal com cerdas finas ventrais e palpo com 

dois segmentos. Em relação às terminálias, a masculina apresenta o hipândrio 

separado do epândrio, e a feminina possui espinhos no tergito X (Papavero, 1973b; 

Artigas & Papavero, 1988). 

 

1.2. Status taxonômico de Neodiogmites Carrera, 1949, Lastauroides Carrera, 

1949 e Lastaurax Carrera, 1949 

 

Neodiogmites, Lastauroides e Lastaurax foram propostos por Carrera (1949). 

Ao descrever Neodiogmites o autor incluiu duas espécies, a espécie-tipo 

Neodiogmites melanogaster (Wiedemann, 1821) e Neodiogmites tenebrosus e 

comentou que esse gênero era próximo morfologicamente de Diogmites e de 

Lastauroides. Porém, Neodiogmites se distinguia de Diogmites por possuir longas 

cerdas situadas na margem posterior dos quatro primeiro segmentos abdominais, 

ausentes em Diogmites, de Lastauroides por possuir a face plana e pelo segundo 

segmento do palpo que se insere no ápice do primeiro. 

Lastauroires e Lastaurax foram propostos por Carrera (1949) para alocar 

espécies que possuíam um aspecto geral parecido com as do gênero Lastaurus 

Loew, 1851, porém apresentavam certos caracteres morfológicos que não permitiam 

a sua localização neste gênero. Os principais caracteres de Lastaurus que separam 
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este gênero de Lastauroides e Lastaurax são: tarsômeros, e normalmente também a 

tíbia, inflados, primeiro tarsômero da perna posterior de largura igual a da tíbia, 

relativamente curtos e robustos, do mesmo comprimento ou mais longo que os 

tarsômeros 2 e 3 combinados, e a disposição dos segmentos dos palpos, nos quais 

o segundo segmento se insere no ápice do primeiro sem formar ângulo na junção. 

Em Lastauroides e Lastaurax a tíbia e os tarsômeros não são inflados e o primeiro 

tarsômero da perna posterior é mais estreito que a tíbia e mais longo que os 

tarsômeros 2-4 juntos. Quanto à disposição da junção dos palpos, cada gênero 

apresenta um formato diferente daquele que foi apresentado em Lastaurus. Em 

Lastauroides o segundo segmento do palpo se insere no dorso do primeiro, 

formando ângulo na junção, e em Lastaurax os dois segmentos dos palpos são 

contíguos, sem indícios da junção entre os segmentos. Lastaurax também pode ser 

distinguido de Lastauroides e Lastaurus por possuir o primeiro flagelômero de 

comprimento maior que duas vezes o escapo e pedicelo juntos (Carrera, 1949, 

Artigas & Papavero 1988). 

Lastauroides, ao ser criado por Carrera (1949), incluia oito espécies: 

Lastaurodies alexanderi Carrera, 1949 a espécie-tipo, L. albomarginatus Carrera, 

1949, L. crassitarsis (Macquart, 1838), L. hirtuosus (Wiedemann,1821), L. 

melaleucus (Schiner,1868), L. mixtus Carrera, 1949, L. modestus Carrera, 1949, L. 

niger Carrera, 1949. Lastaurax foi proposto como um gênero monotípico, sendo L. 

lanei Carrera, 1949 a espécie-tipo. 

Artigas & Papavero (1988), no trabalho que tratam sobre Dasypogoninae, 

sinonimizaram Lastauroides e Lastaurax em Neodiogmites e, assim, ampliaram o 

conceito de Neodiogmites. No trabalho não há uma diagnose para definir o novo 

conceito de Neodiogmites, e os autores justificam a proposta com base na chave de 

identificação para ao gêneros de Daypogoninae (passos 32, 33 e 34) e com figuras 

da terminália masculina de Neodiogmites carrerai Artigas e Papavero, 1988 e a 

espermateca de Neodiogmites alexanderi (Carrera, 1949), descrita originalmente em 

Lastauroides, como modelo para o gênero. Com base nos caracteres 32, 33 e 34 da 

chave da subfamília Dasypogoninae de Artigas & Papavero (1988) se pode extrair 

os seguintes caracteres como diagnósticos de Neodiogmites sensu Artigas e 

Papavero (1988): Anepisterno e catepisterno com cerdas relativamente longas e 
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densas; ao menos os tergitos 2-4 com cerdas longas e finas lateralmente e 

posteriormente; faixa de cerdas dorsocentrais começando pouco antes da sutura 

transversa, ficando mais longas próximas ao escutelo; primeiro tarsômero da perna 

posterior mais estreito que a tíbia e mais longo que os tarsômeros 2-4 juntos; 

tergitos 2-4 com cerdas mais ou menos longas lateralmente e posteriormente, célula 

r1 aberta. 

Artigas & Papavero (1988), transferiram Lastauroides crassitarsis para 

Lastaurus e sinonimizaram Lastauroides modestus Carrera, 1949 com Neodiogmites 

mixtus (Carrera, 1949) e Lastaourides albomarginatus Carrera, 1949 com 

Neodiogmites niger (Carrera, 1949). No mesmo trabalho, também descreveram mais 

duas espécies de Neodiogmites: N. tauauna Artigas & Papavero, 1988 e N. carrerai 

Artigas & Papavero, 1988. Desta maneira, em Neodiogmites são reconhecidas 

atualmente 11 espécies restritas à América do Sul. Destas, uma é registrada para a 

Venezuela - N. melaleucus (Schiner, 1868)-  e as demais são encontradas no sul e 

sudeste do Brasil, sendo N. melanogaster (Wiedemann, 1821) também encontrada 

na Argentina; N. alexanderi (Carrera, 1949), São Paulo e Rio de Janeiro; N. atriapex 

(Carrera & Papavero, 1962), São Paulo; N. carrerai Artigas & Papavero, 1988, 

Espírito Santo; N. hirtuosus (Wiedemann, 1821), Rio de Janeiro; N. lanei (Carrera, 

1949), Rio de Janeiro; N melanogaster, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Argentina: Missiones; N. mixtus (Carrera, 1949), São Paulo; N. niger 

(Carrera, 1949), Rio de Janeiro; N. tauauna Artigas & Papavero, 1988, Espírito 

Santo e uma exclusivamente no nordeste, N. tenebrosus Carrera, 1949, Bahia. Para 

as regiões centro-oeste e amazônica, até a presente data não existem registros 

deste gênero. 

A proposta de Artigas & Papavero (1988) para Neodiogmites foi aceita nos 

trabalhos subsequentes que trataram do gênero: “Catalogue of Neotropical Diptera. 

Asilidae” (Papavero, 2008), “Manual of Neotropical Diptera. Asilidae” (Papavero, 

Artigas & Lamas, 2008), e o catálogo “on line” de Geller-Grimm (2011). 

Este trabalho objetiva revisar e contribuir com o conhecimento taxonômico 

das espécies incluídas em Neodiogmites  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Geral: 

 Contribuir para o conhecimento taxonômico das espécies de Neodiogmites. 

2.2. Específicos:  

 Revisar e redescrever os tipos das espécies de Neodiogmites incluindo 

ilustrações de estruturas morfológicas importantes, não mencionadas na 

descrição original das espécies;  

 Mapear os registros geográficos das espécies de Neodiogmites no Brasil; 

 Identificar, descrever e ilustrar espécies novas. 

 Elaborar uma chave de identificação para as espécies. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Material examinado 

O material examinado foi obtido através de empréstimo em diversas 

instituições nacionais e estrangeiras. Abaixo, a lista das instituições com seus 

respectivas abreviações 

 

 DZUP, Coleção de Entomologia Pe. Jesus Santiago Moure, Departamento de 

Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 

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

Janeiro.  

 MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

 MZUSP, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 MZUEFS, Coleção Entomológica Professor Johann Becker do Museu de 

Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 

Bahia. 

 NHM, Natural History Museum, Londres, Inglaterra. 

 NMUS, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 

Washington DC, USA. 

 UCC, Universidad de Concepcion, Concepcion, Chile 

 ZSMC, Zoologische Staatssammlung München, Munique, Alemanha. 
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3.2. Material-tipo 

 

Para o estudo das espécies de Neodiogmites foram examinados espécimes-

tipo de nove das 11 espécies: N. alexanderi (holótipo ♂), N. atriapex (Holótipo ♂), N. 

carrerai (Parátipo ♀), N. lanei (Holótipo ♂), N. mixtus (Holótipo ♂), N. modestus 

(Holótipo ♀), N. niger (Holótipo ♀), N. tauauna (Holótipo ♂), N. tenebrosus (Holótipo 

♂). Quando os tipos não estavam disponíveis, as redescrições foram feitas tomando 

como base a descrição original, sendo acrescidos outros caracteres observados em 

exemplares identificados por especialistas, e com fotos do tipo. 

O espécime-tipo de N. melaleucus não foi estudado pela impossibilidade de 

empréstimo, entretanto, foram disponibilizadas imagens digitalizadas pela instituição 

onde está depositado (ZSMC). O material-tipo de N. melanogaster também não foi 

obtido, porém, está espécie possui uma grande quantidade de espécimes 

identificados por Artigas,Carrera e Papavero, especialistas do grupo. 

 

3.3. Identificação dos espécimes 

 

A identificação dos espécimes foi feita com base nas descrições originais das 

espécies, com base nas chaves de identificação proposta por Carrera (1949) e 

Artigas & Papavero (1988) e por comparação com os tipos. 

 

3.4 Métodos de preparação de material para ilustração 

 

Para a ilustração das descrições e redescrições dos espécimes foi feita a 

dissecção das terminálias masculina e feminina. Para tanto, os espécimes foram 

colocados em uma câmara úmida contendo água fervente, onde o vapor d’água 

proporcionou o amolecimento do corpo dos insetos, para que a parte posterior do 

abdômen fosse destacada. A diafanização da peça foi realizada com solução 

aquosa de hidróxido de potássio (KOH) 10%, a qual foi aquecida sobre uma placa 

aquecedora por tempo variado, a depender do grau de esclerotização da peça. Em 

seguida a peça foi tratada com ácido acético a 10%, água e álcool a 70%.  
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Após esse processo, a peça foi transferida para uma placa de Petri contendo 

glicerina, observada em microscópio estereoscópico e desenhada com o auxilio da 

câmara clara. Os desenhos foram feitos na vista dorsal, ventral e lateral, exceto a 

terminália feminina que não foi desenhada em vista lateral. Em seguida, foram 

dissecadas para a observação e ilustração das estruturas internas. As ilustrações 

foram digitalizadas e vetorizadas com o programa adobe Ilustrator CS4 e Photoshop 

CS4. 

Posteriormente as terminálias foram acondicionadas em microtubos para 

terminália contendo glicerina e este foi afixado ao alfinete do espécime 

correspondente. 

 

3.5. Descrição dos espécimes 

 

Para a redescrição dos espécimes-tipo e descrição das espécies novas, 

foram utilizados caracteres da cabeça, tórax, abdômen, pernas, asa e terminália, 

além da quetotaxia e coloração. A medida do tamanho do corpo refere-se à distância 

do ápice da gibosidade facial até o ápice da terminália em vista lateral e a medida da 

asa, à distância da base articulada até o ápice em vista dorsal. Cada descrição é 

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

lista de material examinado, prancha com as ilustrações e diagnose. 

Na lista de material examinado, os nomes dos países foram colocados em 

letras maiúsculas, os estados em negrito, os meses de coletas em algarismo romano 

minúsculo e o número de espécime, sexo e a instituição a qual eles pertencem entre 

parênteses (); quando necessário, as informações abreviadas receberam 

complementação entre colchetes ([ ]).   
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3.6. Chave de identificação 

 

Para a construção da chave de identificação dos gêneros de Lastauracini foi 

feita uma adaptação da chave proposta por Artigas & Papavero (1988). Para a 

chave das espécies foram utilizados caracteres da face, palpo, pernas, asa e 

abdômen.  

 

3.7. Terminologia 

 

A terminologia morfológica foi adotada conforme McAlpine (1981) atualizada 

por Cumming e Wood (2009). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram examinados 69 espécimes, destes, 23 machos e 46 fêmeas. Os 

gêneros Lastauroides e Lastaurax foram revalidados. Neodiogmites passa a possuir 

quatro espécies: N. melanogaster, N. tenebrosus, N. carrerai e N. sp. nov.; 

Laustauroides, seis espécies: L. alexanderi, L. atriapex, L. mixtus, L. modestus, L. 

niger e L. sp. nov.; e Lastaurax, duas espécies: L. lanei e L. tauauna.  

Carrera (1949), ao descrever Neodiogomites, comentou que este é um gênero 

muito próximo de Lastauroides, é que ambos diferem entre si quanto à inserção do 

segundo segmento palpal sobre o primeiro e à forma da face. No presente trabalho, 

além desses dois caracteres listados por Carrera (1949), também são propostos 

novos caracteres que permitem separar estes táxons e os considerar como gêneros 

distintos: asa - tamanho da seção R4- R5 em relação a seção R5-M1; terminália 

masculina- tamanho dos cercos, formato do epândrio; terminália feminina- formato 

do esternito VIII e espermateca (Tab. 01).  

Quanto a Lastaurax, não foi possível estudar a terminália, pois são 

conhecidos apenas três espécimes deste gênero, o holótipo de L. tauauna e o 

holótipo e parátipo de L. lanei. A terminália do parátipo está perdida e a instituição 

depositária dos holótipos de L. tauauna e L. lanei não permitiu a dissecação dos 

exemplares. Porém, o formato do palpo, que não apresenta divisão visível na junção 

dos segmentos, e o terceiro artículo antenal de comprimento maior que duas vezes 

o escapo e pedicelo unidos distinguem Lastaurax de Neodiogmites e Lastauroides. 

O tipo da espécie N. melaleucus não foi obtido, porém fotografias de boa 

qualidade foram concedidas pela Dr. Marion Kotrba do Museu Zoologische 

Staatssammlung Münichen. Com a análise das fotografias passamos a duvidar da 

posição dessa espécie no gênero Neodiogmites, entretanto a espécie é mantida no 

gênero e só uma futura análise do tipo irá confirmar a melhor posição genérica para 

a espécie. A espécie N. hirtuosus é transferida para o gênero Apoxyria (Schiner 

1866). 
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4.1. Comentários sobre a taxonomia de Neodiogmites, Lastauroides e 

Lastaurax. 

 

Carrera (1949) ao descrever o gênero Neodiogomites comentou que este é  

próximo de Lastauroides, porém diferem quanto à inserção do segundo segmento 

palpal sobre o primeiro e a forma da face que separam claramente esses gêneros. A 

proposta de Artigas & Papavero (1988) de sinonimizar os gêneros ampliou o 

conceito de Neodiogmites, assumindo que os caracteres assinalados por Carrera 

(1949) são variações interespecíficas. Porém, durante o desenvolvimento do 

presente trabalho, ao estudar todas as espécies destes gêneros observou-se que 

cada gênero apresenta um estado diferente da disposição do segundo segmento 

palpal sobre o primeiro e que o primeiro flagelômero é duas vezes mais longo que o 

escapo e pedicelo juntos apenas nas espécies de Lastaurax (Tab. 1)  

Além dos caracteres propostos por Carrera (1949) para separar os gêneros 

Neodiogmites, Lastauroides e Lastaurax foram encontrados outros caracteres, 

durante a revisão do gênero, conforme a tabela 1, os quais contribuem para a 

distinção entre os mesmo. 

  



13 

 

 
 

Tabela 01. Distinção entre Lastauroides, Lastaurax e Neodiogmites (Asilidae, Diptera) 

segundo Carrera (1949) e novos caracteres encontrados neste estudo. 

Caracteres Laustauroides Lastaurax Neodiogmites 

C
ar

re
ra

 1
94

9 

Comprimento do 
primeiro flagelômero 

Menor que duas 
vezes o 
comprimento do 
escapo e 
pedicelo juntos

Maior que duas 
vezes o 
comprimento do 
escapo e 
pedicelo juntos

Menor que duas 
vezes o 
comprimento do 
escapo e 
pedicelo juntos

Inserção do 
segundo segmento 
palpal no primeiro 

Dorsal 
Contíguos, difícil 
percepção da 
segmentação

Apical 

Formato da face 

Com saliência 
abrupta na 
margem 
subcranial ou 
gibosidade 
começando 
abaixo do meio

Com saliência 
abrupta na 
margem 
subcranial 

Plana, 
gradualmente 
salientada de 
cima para baixo 

P
re

se
nt

e 
es

tu
do

 

Comprimento da 
seção R4-R5 em 
relação à seção R5-
M1 

Maior que duas 
vezes 

Menor que duas 
vezes 

Menor que duas 
vezes 

Início das cerdas 
dorsocentrais 

Pouco antes da 
sutura transversa 

Na altura do lobo 
pós-pronotal  

Pouco antes da 
sutura transversa 

Comprimento do 
cerco em relação ao 
gonocoxito. 

De comprimento 
igual ou maior - Mais curtos 

Margem posterior 
medial apical do 
hipândrio 

Levemente 
estreitada - Estreitada e 

alongada 

Formato da 
espermateca 

Em forma de 
garrafa, com a 
base 
arredondada e 
ápice estreito e 
alongado.

- 
fusiforme com o 
ápice semi-
esférico. 

 

- estrutura não observada 
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4.2. Chave de identificação dos gêneros da tribo Lastauracini adaptada de 

Artigas & Papavero (1988).  

 

1. Anepisterno e catepisterno com cerdas relativamente longas e densas; ao menos 

os tergitos 2-4 com cerdas longas e finas lateralmente e posteriormente. Faixa de 

cerdas dorsocentrais pode ser completa, com cerdas bem desenvolvidas ou 

incompleta começando pouco antes da sutura transversa, ficando mais longas 

próximas ao escutelo .................................................................................................. 2 

- Anepisterno e catepisterno nus, as margens posteriores do anepisterno podem 

apresentar algumas cerdas, porém os tergitos 2-4 não possuem cerdas longas e 

finas lateralmente e posteriormente. Faixa de cerdas dorsocentrais incompletas, 

presentes somente depois da sutura transversa, algumas vezes fortemente 

reduzidas ou até mesmo ausentes .............................................................................. 7 

 

2. Tarsômeros (e normalmente também as tíbias) delgados; primeiro tarsômero da 

perna posterior estreito, mais estreito que a tíbia e mais longo que os tarsômeros 2-4 

juntos (Fig. 1a); tergitos 2-4 com cerdas curtas ou longas lateralmente e 

posteriormente. ........................................................................................................... 3 

-Tarsômeros (e normalmente também as tíbias) inflados; primeiro tarsômero da 

perna posterior com largura igual a da tíbia, relativamente curto e grosso, com o 

comprimento igual ou maior que dos tarsômeros 2-3 juntos (Fig. 1b); às vezes, 

tergitos 1-4 com cerdas curtas ou longas lateralmente e posteriormente ................... 6 

 

3. Célula r1 fechada e peciolada  .............. Apolastauroides Artigas & Papavero, 1988. 

- Célula r1 aberta ......................................................................................................... 4 

 

4. Os dois artículos dos palpos contíguos sem distinção entre as junções dos 

segmentos (Fig. 4); antena com primeiro flagelômero maior que duas vezes o 

escapo e pedicelo juntos (Fig. 5c).  ........................................ Lastaurax Carrera, 1949 

- Segmentação entre o primeiro e segundo segmento do palpo visível; antena com 

primeiro flagelômero menor que duas vezes o escapo e pedicelo juntos  .................. 5  
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5. Segundo segmento do palpo inserido no ápice do primeiro, não formando ângulo 

na junção (Fig. 2); seção R4 - R5 quase duas vezes maior que a seção R5 – M1 (Fig. 

6)  ...................................................................................... Neodiogmites Carrera,1949  

- Segundo segmento do palpo inserido no dorso do primeiro segmento, formando 

ângulo na junção (Fig. 3): seção R4 - R5 duas vezes maior que a seção R5 – M1 (Fig. 

7)  ...................................................................................... Lastauroides Carrera, 1949 

 

6. Faixa de cerdas dorsocentrais completa; espécies de cor predominantemente 

amarela ou avermelhada, com revestimento amarelo; pernas amarelas ou 

avermelhadas; místax amarelo dourado (Brasil, Argentina) ..  Lastaurina Curran 1935. 

- Faixa de cerdas dorsocentrais incompleta, se presente anteriormente como cerdas 

finas; espécies predominantemente pretas, com revestimento predominantemente 

preto; algumas vezes o abdômen e mesonoto com manchas de cerdas amarelas ou 

avermelhadas; pernas pretas; místax completamente preto ou amarelo ou em 

mistura de preto e branco (Neotropical). ................................... Lastaurus Loew, 1851. 

 

7. Escutelo com cerdas marginais  .............................................................................. 8  

- Escutelo sem cerdas marginais ................................................................................ 9 

 

8. Face mais estreita que a largura de um olho; pulvilos das pernas posteriores 

ultrapassando a metade da garra (Américas)  ......................... Diogmites Loew, 1866. 

- Face mais larga que a largura de um olho; pulvilos das pernas posteriores do 

tamanho da metade das garras ou ausentes (Brasil, Argentina). ..................................  

 .............................................................................................. Allopogon Schiner, 1866. 

 

9. Proesterno distinto do proepisterno, separado por uma área membranosa (Brasil, 

Argentina). ............................................................... Phonicocleptes Lynch Arribálzaga 

- Proesterno fundido com o proepisterno, formando um anel completo (Neotropical) ...  

 ........................................................................................  Blepharepium Rondani,1849 



16 

 

 
 

4.3. Neodiogmites Carrera, 1949 

(Figuras 2, 5a, 6, 9 e 12-27) 

Neodiogmites Carrera, 1949: 85 Figs. 21, 22, 44, 73, 113, 144, 151 (revisão); 

Carrera & Papavero, 1962: 46 (chave, registros); Martin & Papavero, 1970: 28 

(catálogo); Papavero, 1973a: 240 (citação); 1973b: 278 (citação); 2008: 74 

(catálogo); Artigas & Papavero, 1988: 204, 212 (revisão, chave); Papavero et. 

al., 2008: 112 (citação, chave); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

Espécie-tipo: Dasypogon melanogaster Wiedemann,1821 (designação original). 

 

Diagnose: face plana; palpo com os dois artículos contíguos, não formando ângulo 

na inserção do segundo artículo com o primeiro; primeiro flagelômero dilatado no 

meio, de tamanho menor que duas vezes o escapo e pedicelo reunidos; 

dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; asa com a seção 

R4 - R5 menor que duas vezes a seção R5 – M1; hipândrio com a região média apical 

alongada; esternito VIII da fêmea com área membranosa média lateral e central, e 

posteriormente com reentrância medial formando duas valvas de ápice arredondado; 

cápsula da espermateca em formato fusiforme com o ápice semi-esférico. 

  

Redescrição: 

Cabeça: face plana, gradualmente salientada de cima para baixo (Fig. 9); místax 

formado por grossas cerdas situadas sobre a borda bucal; fronte com cerdas na 

lateral; calo ocelar com muitas cerdas; palpo com o segundo artículo se inserindo no 

ápice primeiro (Fig. 2); os dois primeiros segmentos da antena sub-iguais (Fig. 5a), 

primeiro flagelômero dilatado no meio, de tamanho menor que duas vezes o escapo 

e pedicelo reunidos  

Tórax: anepisterno e catepisterno sempre com cerdas finas; dorsocentrais iniciando 

pouco antes da sutura transversa; escutelo com cerdas marginais. 

Pernas: robustas, subcilíndricas; tarsos grossos; esporão apical das tíbias 

anteriores curto, grosso na base e bastante recurvado; garras pontiagudas; pulvilos 

quase tão grandes quanto às garras; empódio pouco menor que os pulvilos. 
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Asa: seção R4 - R5 quase duas vezes maior que a seção R5 – M1 (Fig.6). 

Abdômen: mais largo na base; os quatros primeiros segmentos com pilosidade na 

margem posterior em ambos os sexos; fêmeas com o último segmento brilhante. 

Genitália dos machos apical, com uma rotação de 90° aproximadamente. 

Terminália. Machos: cerco mais curto que o gonocoxito; lobos epandriais 

separados; hipândrio com a região medial apical estreitada e alongada (Figs. 12-16 

e 22-27). Fêmeas: com cinco espinhos em cada acantoforito; esternito VIII com área 

membranosa médio-lateral e central, margem posterior com reentrância medial 

formando duas valvas de ápice arredondado e lateralmente com reentrância 

mediolateral (Figs. 17 e 18); espermateca em formato fusiforme com o ápice semi-

esférico (Fig. 21). 

Tamanho: corpo: 32 – 37 mm; asa: 25-28 mm. 

Distribuição geográfica: Brasil, Argentina, Paraguai (novo registro) (Fig.53). 

Espécies incluídas: Neodiogmites carrerai Artigas e Papavero, 1988; N. 

melanogaster (Wiedemann, 1821); N. tenebrosus Carrera, 1949; N. sp. nov. 

Discussão: As espécies deste gênero podem ser separadas pelos diferentes 

padrões de coloração e terminália, além dos caracteres listados na diagnose.  
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4.3.1 Chave para as espécies de Neodiogmites Carrera, 1949 

 

1. Face com esparso tomento branco; místax formado por cerdas brancas; palpos 

com cerdas amarelas e pretas(Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul; Paraguai: Sapucay; Argentina: Missiones). .....................................  

 ......................................... N. melanogaster (Wiedemann) (Figs. 2, 5a, 6, 8, 19-27). 

- Face preta; místax formado por cerdas pretas; palpos com cerdas pretas .......... 2 

 

2. Cerdas labiais amarelas; asa uniformemente enfuscada de preto; cerdas das 

coxas amarelas (Brasil: Bahia) .............................................N. tenebrosus Carrera 

- Cerdas labiais pretas e brancas; asa com outro padrão de coloração; coxas 

com cerdas brancas ............................................................................................... 3 

 

3. Asa amarelada ao longo das veias e hialina no meio das células com o ápice 

enfuscado de preto; escutelo com um par de cerdas marginais (Brasil: Espírito 

Santo) ................................................ N. carrerai Artigas & Papavero.(Figs. 12-16) 

Asa ferruginosa; escutelo com dois pares de cerdas marginais (Brasil: Bahia) .......  

 ....................................................................... Neodiogmites sp. nov (Figs. 17, 18). 

 

-obs: A espécie N. melalucus não foi inserida na chave, pois não foi possível 

elencar caracteres usando apenas fotografias. 
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Neodiogmites carrerai Artigas & Papavero, 1988 

(Figuras 12-16) 

Neodiogmites carrerai Artigas & Papavero, 1988: 213 Figs. 183-189; Papavero, 

2008: 74 (catálogo); Papavero et al., 2008: 18; Geller-Grimm, 2011 (catálogo 

“online”). 

 

Diagnose: face e fronte tomentosa preta; escapo e pedicelo com cerdas pretas, 

primeiro flagelômero com duas fileiras de cerdas pretas divergentes na metade 

basal; pronoto preto aveludado; mesonoto com a margem anterior, lobo pós-

pronotal, margem lateral e faixas dorsocentrais pretos aveludados, área restante 

preto fosco; asa amarelada ao longo das veias e hialina no meio das células; ápice 

esfumaçado de preto; pernas pretas, cobertas por pilosidade preta e com cerdas 

pretas, exceto as coxas com cerdas brancas; abdômen preto, coberto de fina 

pilosidade preta, exceto nas margens posteriores dos tergitos 2- 5 com cerdas 

brancas.  

 

Redescrição 

Holótipo macho. Medidas: corpo, 33 mm; asa, 27 mm. 

Cabeça: face e fronte tomentosa preta, laterais inferiores da face com mancha de 

tomento amarelo; místax formado por 2-3 fileiras de cerdas pretas; fronte com finas 

cerdas pretas nas laterais; margem ocular com cerdas pretas; calo ocelar preto com 

cerdas pretas, ocelos amarelados; occipício preto, faixa tomentosa branca entre a 

margem ocular e as cerdas do occipício começando medialmente e alcançando o 

final da margem ocular posterior, cerdas occipitais pretas; palpo avermelhado, 

cerdas pretas; probóscide preta, cerdas pretas; cerdas labiais brancas e pretas; 

antena preta com tomento dourado esparso, escapo e pedicelo com cerdas pretas, 

primeiro flagelômero com duas fileiras de cerdas pretas divergentes na metade basal 

do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical preto com cerdas pretas; pronoto preto aveludado; 

antepronoto e pós-pronoto com cerdas pretas nas laterais; proepisterno preto com 

as bordas tomentosas douradas; mesonoto com a margem anterior, lobo pós-
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pronotal, margem lateral e faixas dorsocentrais pretas aveludadas, área restante 

preto fosco; cerdas do lobo pós-pronotal pretas; três cerdas notopleurais, três supra-

alares e quatro pós-alares, todas pretas; cerdas dorsocentrais desenvolvidas após a 

sutura transversa; escutelo preto, laterais avermelhadas, duas cerdas pretas 

marginais; pleura preta com manchas pretas aveludadas descontinuas; cerdas do 

anepisterno e catatergito pretas. 

Asa: amarelada ao longo das veias e hialina no meio das células; ápice esfumaçado 

de preto; halter castanho. 

Pernas: pretas, cobertas por pilosidade preta e com cerdas pretas, exceto as coxas 

com cerdas brancas; garras pretas e pontiagudas; pulvilos amarelos de tamanhos 

subiguais ao das garras. 

Abdôme: tergitos preto, cobertos de fina pilosidade preta, exceto nas margens 

posteriores dos tergitos 2- 5 onde as cerdas são brancas, mais abundantes nos 

tergitos 2 e 3; tergito 1 com longas cerdas pretas nas laterais; esternitos pretos com 

cerdas pretas. Terminália: preta com cerdas pretas; epândrio estreitado na região 

posterior (Fig.12); hipândrio com pequena reentrância medial na margem anterior, 

margem posterior com a região medial apical estreitada e alongada (Fig.13); 

expansão interna do gonocoxito (vista interna do gonocoxito) com os ápices 

arredondados, cerca de quatro vezes mais largo que longo (Fig. 15); expansão 

dorsal do gonocoxito com calha na face ventral; gonóstilo tubular com ápice voltado 

para cima com protuberância na base (Figs. 14 e 15); edeago como na Fig. 16.  

Fêmea: desconhecida. 

Variações: Tamanho variando de 32- 34 mm; parátipo sem cerdas brancas nas 

margens posteriores do tergito 4 e 5; exemplar adicional analisado sem cerdas 

brancas na margem posterior do tergito 4. 

Comentários: N. carrerai é similar a N. tenebrosus e Neodiogmites sp. nov. na 

coloração da face preta e laterais inferiores da face com mancha de tomento 

dourado, mas pode ser distinguida destas principalmente por possuir a asa 

amarelada ao longo das veias e hialina no meio das células e com o ápice 

esfumaçado de preto. Em N. tenebrosus a asa é uniformemente esfumaçada de 

preto, enquanto que em Neodiogmites sp. nov. a asa é inteiramente ferruginosa. 
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Registro geográfico: Brasil, Espírito Santo. 

Material examinado: Holótipo. BRASIL, E[spírito[ S[anto], Santa Teresa, iii.1971, 

P.C. Elias col. (♂ MZUSP); Parátipo. Dados da etiqueta iguais do holótipo (♂ 

MZUSP). 

Material adicional: Brasil, E[spírito] S[anto], Santa Teresa,17/ iii/ 1967, C & C.T. 

Elias col. (1♂ DZUP). 
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Neodiogmites melanogaster (Wiedemann, 1821) 

(Figuras 9, 19-27) 

Dasypogon melanogaster Wiedemann, 1821: 215; Wiedemann, 1828: 368 (citação); 

Macquart, 1834: 294 (redescrição), 1838: 35 (citação); Walker, 1849: 366 

(citação), 1854: 430(citação); Schiner, 1866: 675 (citação); Williston, 1891: 76 

(catálogo); Kertész, 1909: 130 (catálogo).  

Diogmites melanogaster; Bromley, 1946: 107; Carrera, 1947d: 267 (presas). 

Neodiogmites melanogaster; Carrera, 1949: 86, figs. 22, 44, 84, 113, 144, 151 

(redescrição); Carrera & Papavero, 1962: 46 (citação); Hull, 1962: 235, figs. 

156B, 541, 1068, 1077 (citação); Martin & Papavero, 1970: 28 (catálogo); 

Artigas & Papavero, 1988: 214 (chave); Papavero, 2008:74 (catálogo); Geller-

Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

Dasypogon grandis Macquart, 1846: 63, pl. 6, fig. 8; Walker, 1854: 436 (citação); 

Williston, 1891:128 (catálogo); Kertész, 1909: 128 (catálogo); Bromley, 1946: 

107 (catálogo, Diogmites); Hull, 1962: 228 (como Dasypogon, citação); Carrera, 

1949: 86 (sinon); Papavero 2008: 74 (como Neodiogmites, catálogo); Geller- 

Grimm, 2011 (como Neodiogmites, catálogo “online”).Tipo perdido. 

Dasypogon rapax Walker, 1851: 88; Walker, 1854: 430; Williston, 1891: 76 

(catálogo); Kertész, 1909: 131 (catálogo); Carrera, 1949: 86 (sinonímia); 

Papavero, 2008: 74 (como Neodiogmites, catálogo); Geller- Grimm, 2011 

(como Neodiogmites, catálogo “online”). 

 

Diagnose: face amarelada com esparso tomento branco; escapo e pedicelo com 

cerdas pretas, primeiro flagelômero com cerdas pretas na metade basal do dorso; 

pronoto castanho com tomento amarelo nas laterais; mesonoto castanho com 

tomento amarelo dourado nas bordas laterais; asa sombreada de amarelo com o 

terço apical mais escuro que o restante; coxas com tomento branco e longas cerdas 

brancas; fêmures e tíbias avermelhados, cobertos por pilosidade preta; abdômen 

preto, com finas cerdas brancas nas margens posteriores e laterais dos tergito 1- 4. 

 

Redescrição  
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Espécie identificada pelo Dr. Messias Carrera  

Macho. Medidas: corpo 37 mm; asa 28 mm. 

Cabeça: (Fig. 9) face amarelada com esparso tomento branco; místax formado por 

cerdas brancas com duas cerdas pretas; fronte com tomento amarelado, um tufo de 

cerdas na lateral; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar anteriormente 

coberto pelo tomento amarelo da face e posteriormente preto com cerdas pretas; 

cerdas pós-oculares pretas; occipício tomentoso amarelo; cerdas occipitais pretas; 

cerdas da margem inferior do occipício amareladas; palpo castanho com cerdas 

amarelas e pretas; probóscide preta com cerdas amareladas ventralmente; cerdas 

labiais amareladas; antenas castanhas, escapo e pedicelo com cerdas pretas, 

primeiro flagelômero com esparso tomento amarelo, cerdas pretas na metade basal 

do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical tomentoso amarelo com finas cerdas castanhas; 

pronoto castanho com tomento amarelo nas laterais, ante-pronoto com cerdas 

pretas grossas e finas na borda anterior, pós-pronoto com finas cerdas pretas 

apenas nas laterais e uma cerda grossa preta inferiormente; proepisterno com 

cerdas brancas e pretas finas e grossas; lobo pós-pronotal com cerdas pretas; 

quatro cerdas notopleurais, três supra-alares e quatro pós-alares; mesonoto 

castanho com bordas laterais e posteriormente, ao longo das dorsocentrais, com 

tomento amarelo dourado, faixa mediana e lateral pretas, as laterais são dividas ao 

meio pela sutura transversa; cerdas dorsocentrais se desenvolvendo depois sutura 

transversa; escutelo com o dorso tomentoso amarelo e margem castanho-escura, 

com um par de cerdas marginais pretas longas; pleura tomentosa amarela, exceto 

na metade inferior do catepisterno e no meron com tomento é cinza, anepisterno 

com manchas pretas sem tomento, anepisterno e catepisterno com finas cerdas 

pretas, catatergito com cerdas pretas. 

Pernas: coxas com tomento branco e longas cerdas brancas, mais abundantes no 

primeiro, e com algumas cerdas pretas finas em mistura; fêmures e tíbias 

avermelhados, cobertos por pilosidade preta, exceto ventralmente na tíbia e 

basitarso da perna anterior e posteroventralmente na perna posterior, tíbias com 

cerdas pretas grossas curtas e longas, pulvilos amarelados de tamanho subigual aos 

das garras; garras pretas. 
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Asa: sombreada de amarelo, terço apical mais escuro que o restante, álula hialinas; 

halteres amarelos. 

Abdômen: preto, com cerdas finas brancas nas margens posteriores e laterais dos 

tergito 1- 4, tergito 1 também com cerdas pretas nas laterais, porção medial desses 

tergitos e os demais tergitos coberto por pilosidade preta; esternitos pretos, 

esternitos 1- 4 com cerdas brancas longas e finas, demais com pilosidade preta. 

Terminália. Preta, brilhante, com cerdas pretas e algumas amarelas em mistura; 

cerco com pequeno esclerito reniforme esclerotizado lateral próximo ao ápice do 

epândrio (Fig. 22); epândrio mais largo medialmente (Fig. 22); hipândrio com uma 

pequena reentrância medial triangular na margem anterior; margem posterior com a 

região medial apical estreitada e alongada (Fig. 23); expansão interna do gonocoxito 

(vista interna do gonocoxito) reniforme (Fig. 25); expansão dorsal do gonocoxito com 

calha na face ventral (Fig. 23); gonóstilo tubular com ápice voltado para cima e um 

pequeno dente próximo à protuberância basal (Figs. 24 e 25); edeago como nas 

figuras 26 e 27, apódema ejaculatório com a margem posterior em forma de gancho.  

 

Fêmea: semelhante ao macho, exceto pela quantidade menor de cerdas nas laterais 

dos tergitos 1-4. Terminália. Avermelhada ventralmente; acantoforitos com espinhos 

pretos (Figs. 19 e 20); esternito VIII com área membranosa médio-lateral e central, 

sendo a médio-lateral mais larga que a central; margem posterior com reentrância 

medial formando duas valvas de ápice arredondado de comprimento menor que a 

largura, lateralmente com reentrância menor que a metade da largura de uma valva 

(Fig. 19). 

Variações: Tamanho: corpo variando em 32 - 37 mm e asa 22 - 28 mm. Alguns 

exemplares apresentaram variações quanto à coloração do tegumento e de cerdas: 

cerdas da margem inferior do occipício amareladas ou brancas; primeiro segmento 

do palpo apenas com cerdas brancas; probóscide preta com cerdas brancas 

ventralmente; cerdas labiais brancas; mesonoto preto e sem tomento nas bordas; 

variação na quantidade de cerdas notopelurais de 3- 4; supraalares de 3- 4; 

abdômen com as laterais dos tergitos 6- 8 castanhas ou avermelhadas. 

Comentários: N. melanogaster pode ser facilmente separada das demais espécies 

do gênero pela face castanha com esparso tomento branco, coloração castanha no 
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tórax, fêmures e tíbias avermelhadas. Para a redescrição desta espécie foram 

estudados espécimes identificados pelo Dr. Messias Carrera, Dr. Jorge Artigas e Dr. 

Nelson Papavero, especialistas do grupo, pois a instituição depositaria não 

disponibilizou o tipo.  

Registros geográficos: Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul (novo registro); Paraguai: Sapucay (novo registro); Argentina: Missiones. 

Material examinado: BRASIL. [Rio de Janeiro] Rio de Janeiro, xii/1927 (1♀ IOC); 

idem, Corcovado, xii/1958, Alvarenga & Seabra col. (1♀ DZUP); idem, Floresta da 

Tijuca, Guanabara, ii/1961, C.A. Campos Seabra col. (1♀ IOC); idem, Palmeiras, 7/i 

/[19]39, S. Lopes col. (1♀ DZUP, 1♀ NMUS); [Paraná], Porto Ubá, Rio Ivahy, 

i/[19]58/, (sem col. etor) (1♀ DZUP); Paraná, Rolandia, Dirings col. (1♂MZUSP); 

Eldorado i/1945, Hatschbach col.  (1♀ NMUS); [Santa Catarina], Nova Teutonia, 

6/ii/1939, Fritz Plaumann col. (1♀ NHM);idem, i/1937, Fritz Plaumann col. (1♂ NHM), 

idem 13/ii/1939, Fritz Plaumann col. (1♀ NHM); idem 26/ii/1937, Fritz Plaumann col. 

(1♀ NHM); idem, 12/ii/1937, Fritz Plaumann col. (1♀ NHM); idem, 19/ii/1937, Fritz 

Plaumann col. (1♀ NHM); R[io] G[ande] do Sul, St. Augusto, ii-iii/[1]962, Roppa col. 

.(2♀MNRJ); PARAGUAI, Sapucay, xii/1927 (1♂ NMUS), America [do] S[ul], Brasil 

(1♀ NHM). 
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Neodiogmites melaleucus (Shiner, 1868) 

 

Não foi possível fazer a descrição e diagnose para esta espécie, pois o tipo 

não nos foi emprestado e a descrição original é bastante sucinta. Porém, através de 

fotografias do tipo concedidas pela Dr. Marion Kotrba do Museu Zoologische 

Staatssammlung Münichen, passamos duvidar da atual posição genérica dessa 

espécie, entretanto a mesma é mantida no gênero e só uma futura análise do tipo irá 

confirmar a posição genérica para esta espécie. 
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Neodiogmites tenebrosus Carrera, 1949 

Neodiogmites tenebrosus Carrera, 1949: 87 Fig. 21, 73; Martin & Papavero, 1970: 28 

(catálogo); Artigas & Papavero, 1988: 213 (chave, citação); Hull, 1962: 235 

(citação); Papavero, 2008: 74 (catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo 

“online”). 

 

Diagnose: face e fronte preta; escapo e pedicelo com cerdas pretas, primeiro 

flagelômero com cerdas pretas na metade basal do dorso; pronoto, preto; mesonoto 

preto fosco; faixa ao longo da dorsocentral e faixa mediana pretas aveludadas; asa 

uniformemente esfumaçada de preto; pernas pretas; coxas com cerdas amarelas; 

abdômen preto fosco coberto por pilosidade preta; tergito 1 com cerdas pretas e 

brancas nas margens laterais; margem posterior e laterais dos segmentos tergito 2- 

3 com cerdas brancas amareladas longas.  

 

Resdescrição 

Holótipo fêmea. Medidas: corpo 32 mm; asa 25 mm.  

Cabeça: face e fronte pretas, lateral inferior da face com mancha de tomento 

dourado; místax formado por cerdas pretas; fronte com tufo de cerdas pretas na 

lateral; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar preto com cerdas pretas; cerdas 

pós-oculares pretas; occipício preto; cerdas occipitais pretas; cerdas da margem 

inferior do occipício amareladas; palpo preto com cerdas pretas; probóscide preta 

com cerdas pretas ventralmente; cerdas labiais amarelas; antena preta, escapo e 

pedicelo com cerdas pretas, primeiro flagelômero com tomento esparso amarelado, 

cerdas pretas na metade basal do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical preto com cerdas pretas; pronoto preto, ante-

pronoto e pós-pronoto com cerdas pretas finas; proepisterno com cerdas pretas 

finas; lobo pós-pronotal com cerdas pretas; três cerdas notopleurais, duas ou três 

supra-alares e quatro pós-alares; mesonoto preto fosco; faixa ao longo das 

dorsocentrais e faixa mediana pretas aveludadas; cerdas dorsocentrais pouco 

desenvolvidas; escutelo preto, com um par cerdas marginais pretas longas; pleura 
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preta; anepisterno com cerdas pretas na região posterior; catatergito com cerdas 

pretas. 

Pernas: inteiramente pretas; coxas com cerdas amarelas, as coxas posteriores com 

cerdas pretas em mistura; demais cerdas das pernas pretas; pulvilos amarelos e de 

tamanho subigual ao das garras; garras pretas.  

Asa: uniformemente esfumaçada de preto, álula um pouco mais clara; halter preto. 

Abdômen: preto fosco coberto por pilosidade preta; tergito 1 com cerdas pretas e 

brancas nas margens laterais; margem posterior e laterais dos segmentos tergitos 2 

e 3 com cerdas brancas amareladas longas, tergito 4 com algumas cerdas brancas 

amareladas na margem posterior; esternitos pretos e com cerdas longas no primeiro 

e segundo segmento. 

Terminália: Não foi possível ilustrar a terminália, pois é conhecido apenas o holótipo 

que está dissecado e a terminália perdida.  

Macho: Macho desconhecido. 

Comentários: N. tenebrosus pode ser facilmente separada das demais espécies do 

gênero por possuir as cerdas labiais e das coxas amarelas e a asa inteiramente 

esfumaçada de preto. 

Registros geográficos: Brasil: Bahia. 

Material examinado: holótipo. BRASIL, Bahia, Jequié, xii/1932, Camargo col. (1♀ 

MZUSP). 
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Neodiogmites sp. nov. 

(Figuras 17, 18) 

 

Diagnose: face e fronte pretas, lateral inferior da face com mancha de tomento 

dourado; antena preta com manchas de tomento amarelo no escapo e pedicelo; 

pronoto preto com tomento preto brilhante; mesonoto preto com as laterais cobertas 

por tomento preto brilhante e uma faixa central preta aveludada; asa ferruginosa; 

pernas pretas, cobertas por pilosidade preta, exceto as coxas com cerdas brancas e 

algumas pretas em mistura; abdômen preto, coberto por tomento preto brilhante e 

pilosidade preta, tergitos 1- 3 com cerdas pretas mais longas nas laterais.  

 

Descrição 

Holótipo fêmea. Medidas: corpo: 34 mm; asa, 27 mm. 

Cabeça: face preta, lateral inferior da face com mancha de tomento dourado; místax 

formado por cerdas pretas; fronte preta, com cerdas pretas nas laterais; cerdas da 

margem ocular pretas; calo ocelar preto com cerdas pretas; cerdas pós-oculares 

pretas; occipício preto com esparso tomento amarelo na lateral inferior; cerdas 

occipitais pretas; palpos pretos com cerdas pretas; probóscide preta com cerdas 

pretas ventralmente; cerdas labiais brancas com algumas pretas em mistura; 

antenas pretas com manchas de tomento amarelo no escapo e pedicelo, escapo e 

pedicelo com cerdas pretas, primeiro flagelômero com tomento esparso amarelo e 

com cerdas pretas na metade basal do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical preto com finas cerdas pretas; pronoto preto com 

tomento preto brilhante, ante-pronoto com cerdas pretas grossas e finas, pós-

pronoto com cerdas pretas finas nas laterais e duas mais grossas posteriormente; 

proepisterno com cerdas pretas finas; lobo pós-pronotal com cerdas pretas; três 

cerdas notopleurais três supra-alares e quatro pós-alares; mesonoto preto com a 

lateral coberta por tomento preto brilhante, com uma faixa central preta aveludada; 

cerdas dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; escutelo 

preto com tomento preto brilhante, laterais com tomento marrom, margem com dois 
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pares de cerdas pretas; pleura preta; anepisterno, catepisterno e catatergito com 

cerdas pretas. 

Pernas: coxas pretas, com cerdas brancas e cerdas pretas finas em mistura; 

fêmures, tíbias e tarsômeros pretos cobertos por pilosidade preta fina; tíbias com 

cerdas pretas grossas algumas curtas e outras longas; tarsômeros com cerdas 

grossas nas bordas posteriores e ventralmente. Pulvilos amarelos de tamanho 

subigual ao da garra; garras pretas.  

Asa: ferruginosa, álula hialina; halter castanho. 

Abdômen: preto, coberto de tomento preto brilhante e pilosidade preta; tergitos1-3 

com cerdas pretas mais longas nas laterais; margem posterior do tergito 2 e 3 com 

cerdas brancas, mais abundantes no tergito 2. Terminália: preta com cerdas pretas; 

acantoforitos com espinhos pretos (Figs. 17 e 18); esternito VIII com área 

membranosa lateral, médio lateral e central, sendo a mediolateral mais larga que a 

central; margem posterior com reentrância medial formando duas valvas de ápice 

arredondado de comprimento maior que a largura, lateralmente com reentrância 

pouco mais larga que uma valva (Fig.17).   

Macho: desconhecido. 

Comentários: Neodiogmites sp. nov. é similar a N. carrerai, porém N. sp.nov possui 

dois pares de cerdas no escutelo e a asa ferruginosa, enquanto que N. carrerai 

possui um par de cerdas no escutelo e a asa amarelada com o 1/3 apical 

esfumaçado de preto. 

Registros geográficos: Brasil: Bahia. 

Material examinado: Holótipo, Bahia, Cachoeira, Faz[enda] Villa Rial, 17 /05 /2007, 

E. Alvim col. (♀ MZUEFS). 
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4.4. Lastauroides Carrera, 1949 gen. rev. 

(Figuras 3, 5b, 7,10 e 28- 52) 

Lastauroides Carrera, 1949: 94; Carrera & Papavero, 1962: 46 (chave, registros); 

Martin & Papavero, 1970: 28 (catálogo); Papavero, 1973a: 240 (citação); 

1973b: 278 (citação); Artigas & Papavero, 1988: 204 (chave, sob sinon. de 

Neodiogmites) 

 

Espécie-tipo: Lastauroides alexanderi Carrera, 1949. (designação original). 

 

Diagnose: face com gibosidade que pode ser limitada à borda bucal ou começando 

abaixo do meio da face; palpo com o segundo artículo inserido dorsalmente no 

primeiro, formando um ângulo na junção; terceiro artículo da antena fusiforme e 

menor que duas vezes os dois basais reunidos; escutelo com um par de cerdas 

marginais longas, às vezes com cerdas finas entre elas; anepisterno sempre com 

cerdas finas; asa com a seção R4 - R5 maior que duas vezes a seção R5 – M1; os 

quatro primeiros segmentos abdominais com longa pilosidade lateral, menos 

abundantes nas fêmeas.  

 

Redescrição: 

Cabeça: face com gibosidade, que pode ser limitada à borda bucal ou começando 

abaixo do meio da face (Fig.10); místax formado por cerdas longas; fronte com 

cerdas laterais abundantes e no vértice; calo ocelar saliente com um tufo cerdas; 

probóscide quilhada dorsalmente; palpo com o segundo artículo se inserindo 

dorsalmente no primeiro formando um ângulo na junção (Fig. 3); terceiro artículo da 

antena fusiforme de tamanho menor que duas vezes o escapo e pedicelo reunidos 

(Fig. 5b)  

Tórax: anepisterno e catepisterno com finas cerdas; dorsocentrais se 

desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; escutelo com um par de cerdas 

marginais longas, às vezes com cerdas finas entre elas; anepisterno com finas 

cerdas. 
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Pernas: de um modo geral, delgadas. Garras pontiagudas; pulvilos desenvolvidos. 

Asa: seção R4 - R5 maior que duas vezes a seção R5 – M1 (Fig. 7). 

Abdômen: os quatro primeiros segmentos com pilosidade lateral longa, menos 

abundantes nas fêmeas. Terminália dos machos com uma rotação de 90 graus 

aproximadamente; cerco de comprimento maior ou igual ao do gonocoxito; lobos 

epândriais separados (Figs. 31, 47); hipândrio com a margem posterior levemente 

estreitada (Figs. 30 e 48; terminália das fêmeas com cinco espinhos em cada 

acantoforito (Figs. 29, 38, 40, 42, 45), esternito VIII com área membranosa 

mediolateral e central ou apenas medial; margem posterior com reentrância medial 

formando duas valvas de ápice truncado (Figs. 28, 37, 39, 41, 44); espermateca em 

forma de garrafa, com a base arredondada e ápice estreito e alongado (Figs. 30, 43 

e 46).  

Tamanho: corpo 17-27 mm; asa: 11-19.  

Distribuição geográfica: Brasil (Sudeste). 

Espécies incluídas: L. alexanderi Carrera, 1949, L. atriapex Carrera & Papavero, 

1963, L. mixtus Carrera, 1949, L. modestus Carrera, 1949, L. niger Carrera, 1949 e 

L. sp. nov.  

Discussão: Lastauroides difere dos demais gêneros de Lastauracini por ter o 

segundo artículo se inserindo dorsalmente no primeiro formando um ângulo na 

junção; seção R4 - R5 maior que duas vezes a seção R5 – M1; abdômen com longa 

pilosidade na lateral dos quatro primeiros segmentos, menos abundantes nas 

fêmeas; hipândrio com a margem posterior levemente estreitada; espermateca em 

forma de garrafa, com a base arredondada e ápice estreito e alongado. As espécies 

desse gênero são facilmente separadas pelos caracteres morfológicos externos, não 

sendo, necessariamente, preciso dissecar as terminálias (ambos os sexos). 
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4.4.1 Chave para as espécies de Lastauroides  

 

1. Místax formado por cerdas pretas ........................................................................... 2 

- Místax formado por cerdas pretas e amarelas .......................................................... 5 

 

2. Pernas inteiramente pretas ..................................................................................... 3 

- Pernas pelo menos em parte avermelhadas  ............................................................ 4 

 

3. Face tomentosa amarela; cerdas labiais brancas; escutelo com, no mínimo, dois 

pares de cerdas marginais; asa uniformemente amarronzada (Brasil: Rio de Janeiro, 

São Paulo).....................................................................................................................  

 ............................................................................... L. niger Carrera, 1949 (Figs.41-43) 

- Face preta com tomento branco; cerdas labiais pretas; escutelo com um par de 

cerdas; asa bicolor com terço apical e a margem inferior escurecidas por microtríquia 

e o restante amarela (Brasil: São Paulo)  ......................................................................  

 ........................................................................... L. atriapex Carrera e Papavero, 1988 

 

4. Cerdas laterais dos tergitos 1-4 brancas (Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São Paulo,)  ............................... L. alexanderi Carrera, 1949 (Figs. 28-36) 

- Cerdas laterais do tergitos 1-4 amarelas (Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo) .............  

 ................................................................................................ L. sp. nov. (Figs. 44-52) 

 

5. Gibosidade facial desenvolvida, começando pouco abaixo do meio da face, místax 

cobrindo toda a gibosidade; cerdas notopleurais, supra-alares e pós-alares amarelas 

 ......................................................................................................................................  

 .........................................................................L. mixtus Carrera, 1949 (Figs. 37 e 38)  

- Gibosidade pouco desenvolvida, limitada a margem subcranial; místax limitado a 

margem subcranial; cerdas notopleurais, supra-alares e pós-alares pretas .................  

 ................................................................... L. modestus Carrera, 1949 (Figs. 39 e 40) 
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Lastauroides alexanderi Carrera, 1949 

(Figuras 3, 5b e 28-36) 

Lastauroides alexanderi Carrera, 1949: 95, Figs. 25, 26, 68, 105; Carrera, 1958a: 

146 Carrera & Papavero, 1962: 53 (citação); Hull, 1962(1): 241 (citação); Martin 

& Papavero, 1970: 29 (catálogo). 

Neodiogmites alexanderi; Artigas & Papavero, 1988: 212 (chave), 256, fig 206; 

Papavero, 2008: 74 (catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

 

Diagnose: face tomentosa amarela, região parafacial marrom; fronte tomentosa 

castanha; palpo preto com cerdas brancas no primeiro segmento e pretas no 

segundo; antena preta; pronoto preto com tomento marrom-claro; mesonoto preto 

com tomento marrom-claro nas bordas, lobo pós-pronotal, esclerito pós-alar e faixa 

ao longo da dorsocentral; escutelo com um par de cerdas marginais; coxas com 

tomento prateado e cerdas brancas; fêmures avermelhados com a base preta; tíbias 

avermelhadas com 1/4 apical preto; asa levemente pardacenta com 1/3 apical 

amarronzado; abdômen preto; laterais dos tergitos 1- 4 com tomento branco; tergito 

1 com cerdas brancas nas laterais e na margem posterior; tergito 2- 3 com 

abundantes cerdas finas e brancas nas laterais.  

 

Redescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo: 18,5 mm; asa 13 mm. 

Cabeça: face tomentosa amarela, região parafacial marrom; místax formado por 

cerdas pretas; fronte tomentosa castanha, lateral com tomento amarelo, dividida ao 

meio por uma depressão longitudinal; um tufo de cerdas pretas acima da inserção 

de cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar preto com cerdas 

pretas; cerdas pós-oculares pretas; occipício com tomento amarelo logo atrás do 

calo ocelar e vértice, restante com tomento cinza; cerdas occipitais pretas; cerdas da 

margem inferior do occipício brancas; palpo (Fig. 3) preto com cerdas brancas no 

primeiro segmento e pretas no segundo; probóscide preta com cerdas brancas 

ventralmente; cerdas labiais brancas; antena (Fig.5b) preta, escapo e pedicelo com 
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cerdas pretas, primeiro flagelômero com tomento esparso amarelado, cerdas pretas 

na metade basal do dorso  

Tórax: segundo esclerito cervical tomentoso marrom-claro, e com cerdas brancas 

finas; pronoto preto com tomento marrom-claro, ante-pronoto com cerdas pretas 

grossas e finas na borda anterior; pós-pronoto com cerdas pretas grossas e finas 

apenas nas laterais; proepisterno com cerdas pretas e brancas; lobo pós-pronotal 

com cerdas pretas; três cerdas notopleurais, três supra-alares e três pós-alares; 

mesonoto preto com tomento marrom-claro nas bordas, lobo pós-pronotal, esclerito 

pós-alar e faixa ao longo da dorsocentral, faixa mediana mais escura que a cor de 

fundo do mesonoto; cerdas dorsocentrais começando a se desenvolver um pouco 

antes da sutura transversa; escutelo com tomento marrom-claro no dorso, bordas 

pretas e com um par de cerdas marginais; pleura castanha, tomentosa; anepisterno 

com uma porção na região anterior sem tomento e com cerdas pretas na região 

posterior; catatergito com cerdas pretas.  

Pernas: coxas com tomento prateado e cerdas brancas; fêmures avermelhados com 

a base preta; tíbias avermelhadas com 1/4 apical preto, tarsômeros pretos; fêmures 

cobertos por pilosidade preta, ventralmente com cerdas longas; tíbias com cerdas 

pretas, grossas e finas, exceto a região posterior com cerdas finas e amarelas; 

tarsômeros pretos com cerdas pretas; pulvilos amarelados de tamanho subigual ao 

das garras; garras pretas. 

Asa: levemente pardacenta com 1/3 apical amarronzada; álula hialina; halter 

castanho. 

Abdômen: preto; laterais dos tergitos1- 4 com tomento branco; tergito 1 com cerdas 

brancas nas laterais e na margem posterior; tergitos 2- 3 com abundantes cerdas 

finas e brancas nas laterais; tergito 4 com área tomentosa branca menor e cerdas 

laterais brancas mais esparsas; demais segmentos cobertos por pilosidade preta; 

esternitos 1- 4 com tomento branco e cerdas brancas. Terminália: preta com cerdas 

pretas e algumas amarelas no cerco; epândrio estreitado na região posterior (Fig. 

31); hipândrio com uma pequena reentrância triangular medial na margem anterior, 

margem posterior arredondada levemente estreitada (Fig. 32); expansão interna do 

gonocoxito (vista interna do gonocoxito) com o ápice arredondado e margem anterior 

sinuosa, cerca de quatro vezes mais largo que longo, considerando a maior largura 
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(Fig. 34); expansão dorsal do gonocoxito, com o ápice voltado para a região 

posterior (Figs. 31, 32); gonóstilo tubular com ápice voltado para cima (Figs. 33 e 34) 

com uma protuberância na base (Fig.34); edeago como nas Figuras 35 e 36. 

Fêmea: muito semelhante ao macho, porém com menor quantidade de cerdas 

brancas nas laterais dos tergitos; asa mais escura que a do macho em toda sua 

extensão; álula hialina; tergito 1- 3 com tomento branco e cerdas brancas nas 

laterais; tergito 4 com poucas cerdas brancas; tergito 4- 8 pretos brilhantes. 

Terminália: cercos com ápice truncado (Figs. 28, 29); esternito VIII com área 

membranosa médio-lateral e central, sendo a central mais larga e comprida; margem 

posterior com reentrância medial que se encontra com a região membranosa central 

formando duas valvas de ápice truncado de comprimento quase três vezes maior 

que a largura, lateralmente com reentrância pouco mais larga que a metade de uma 

valva que se conecta com a região membranosa médio-lateral (Fig. 28). 

Espermateca como na figura 30. 

Variações. Tamanho: corpo variando entre 16 - 22 mm e asa entre 12 - 16 mm. 

Alguns exemplares do material adicional apresentaram variações quanto à coloração 

do tegumento e de cerdas: palpo com cerdas pretas; esclerito cervical com cerdas 

brancas ou castanhas; proepisterno com apenas cerdas pretas ou com algumas 

cerdas brancas; mesonoto inteiramente preto, com tomento marrom apenas nas 

bordas; escutelo com cerdas finas entre o par marginal; coxas com tomento 

castanho, cerdas pretas ou a mistura de brancas e pretas; coloração avermelhada 

dos fêmures e tíbias com variação de expansão; tarsômeros vermelho-escuros; 

escutelo com cerdas finas pretas entre as cerdas marginais; abdômen com cerdas 

pretas nas laterais do tergito 1. 

Comentários: L. alexanderi possui características diagnósticas muito parecidas com 

Lastauroides sp. nov, no entanto, estas espécies podem ser separadas pela 

coloração das cerdas do abdômen, brancas em L. alexanderi, enquanto que em L. 

sp.nov. são amarelas, e pelo formato da terminália dos machos (Figs. 31-34 e 47-50) 

e fêmeas (Fig. 28-30 e 44-46).  

Registros geográficos. Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo (novo registro).  
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Material examinado. Holótipo: BRASIL, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Jussaral, 

xi.1934. Col. L. Travassos/ Lastauroides alexanderi Det. M. Carrera, 1961 (♂ IOC). 

Material adicional. BRASIL. E[spírito] S[anto]: S[anta] Teresa, 28/ix/[1]966, C.T & 

C. Elias leg. (1♂ DZUP); idem, 28.viii.1967,  C.T & C. Elias leg. (2♂, 1♀ DZUP); ); 

idem, 3.ii.1968, Tadeu & C. Elias leg. (1♂ DZUP); idem,12.x.1964, C.Elias leg. (1♀ 

DZUP); [Rio de Janeiro]: Petrópolis, 15.i.[19]73, H.S. Lopes (1♂, 1♀ MNRJ); 

Petrópolis, Alto Mosella, 1100m, ii.1956, D’Albuquérque leg (1♂ MZUP); P.N. de 

Itatiaia, 1958, Guimarães & Zikan leg. (1♀ IOC); [São Paulo]: Ribeirão Preto, Rio 

Tamanduá x.1953, M.P. Barrerto col. (1♂ MNRJ); Salesópolis, [Estação Biológica 

da] Boracéia i.1948, L.Trav. F. & D. Braz (1♂ MZUSP). 
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Lastauroides atriapex Carrera & Papavero, 1962 

 

Lastauroides atriapex Carrera & Papavero, 1962: 52; Martin & Papavero, 1970: 29 

(catálogo). 

Neodiogmites atriapex; Artigas & Papavero, 1988: 213 (chave); Papavero, 2008: 74 

(catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

 

Diagnose: face preta com tomento branco; fronte preta; palpo preto com cerdas 

pretas; antena preta; pronoto preto com manchas de tomento marrom; mesonoto 

preto com tomento marrom adiante do lobo pós-pronotal; pernas pretas, coxas com 

tomento branco e cerdas brancas; fêmures cobertos por cerdas pretas curtas, tíbias 

cobertas por cerdas amareladas curtas; asa bicolor, terço apical e a margem inferior 

escurecidas por microtríqueas e o restante amarela; abdômen preto, tergito um com 

longas cerdas pretas nas laterais, tergito dois e três com manchas de tomento 

branco e cerdas brancas finas nas laterais, demais cerdas do tergito dois e três 

amareladas.  

 

Resdescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo 18 mm; asa 16 mm.  

Cabeça: face preta com tomento branco; místax formado por cerdas pretas; fronte 

preta, um tufo de cerdas pretas acima da inserção de cada antena; cerdas da 

margem ocular pretas; calo ocelar preto com cerdas pretas; cerdas pós-oculares 

pretas; occipício preto com tomento branco entre as cerdas occipitais e margem pós-

ocular; cerdas occipitais pretas; cerdas da margem inferior do occipício pretas; 

palpos pretos com cerdas pretas; probóscide preta com cerdas pretas ventralmente; 

cerdas labiais pretas; antenas pretas, escapo e pedicelo com cerdas pretas, primeiro 

flagelômero com esparso tomento amarelo, cerdas pretas na metade basal do dorso. 

 Tórax: segundo esclerito cervical preto com cerdas pretas; pronoto preto com 

manchas de tomento marrom, ante-pronoto com cerdas pretas na margem anterior; 

pós-pronoto com cerdas pretas finas nas laterais; proepisterno com cerdas pretas 

finas; lobo pós-pronotal com cerdas pretas; três cerdas notopleurais, três supra-



39 

 

 
 

alares e duas pós-alares; mesonoto preto com tomento marrom na frente do lobo 

pós-pronotal; faixa mediana sem nítido contraste com a cor de fundo do mesonoto; 

cerdas dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; escutelo 

preto, com um par de longas cerdas pretas marginais; pleura preta com manchas de 

tomento marrom posteriormente no anepisterno e branco tomentoso inferiormente 

no catepisterno e metacatatergito; anepisterno com cerdas pretas na região 

posterior; catatergito com cerdas pretas. 

Pernas: coxas pretas com tomento branco e cerdas brancas, primeiro par com 

tomento marrom lateralmente; fêmures pretos coberto por curtas cerdas pretas, 

tíbias pretas cobertas por cerdas amareladas curtas e com cerdas pretas maiores; 

tarsômeros pretos, tíbia posterior ventralmente com pilosidade amarela no terço 

apical, a qual avança sobre os tarsômeros; tarsômeros com cerdas pretas; pulvilos 

amarelados de tamanho subigual ao das garras; garras pretas. 

Asa: bicolor, terço apical e a margem inferior escurecidos por microtríquia e o 

restante amarela, álula hialina; halter amarelo. 

Abdômen: preto, tergito 1 com cerdas pretas longas nas laterais, tergito 2 e 3 com 

manchas de tomento branco e cerdas brancas finas nas laterais, demais cerdas dos 

tergito 2 e 3 amareladas, restante dos tergitos coberto por pilosidade preta; três 

primeiros esternitos com tomento marrom e com cerdas brancas longas e finas, 

demais pretos com cerdas pretas; terminália preta brilhante com cerdas amarelas. 

Terminália: não foi possível ilustrar essa espécie, pois existe apenas um exemplar, ( 

holótipo) e a instituição depositária não permitiu a dissecação. 

Femêa: Desconhecida. 

Comentários: L. atriapex e distinguida das demais espécies de Lastauroides 

principalmente pela coloração amarela e preta da asa, característica não encontrada 

em nenhuma outra espécie do gênero. 

Registros geográficos: Brasil: São Paulo. 

Material examinado: holótipo. BRASIL, São Paulo, Araçatuba, Rio Jacaretinga, 

x/1961, J. Lane & E. X. Rabello (1♂ MZUSP). 

. 
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Lastauroides mixtus Carrera, 1949 

(Figuras 37 e 38) 

Lastauroides mixtus Carrera, 1949: 101, fig. 55; Hull, 1962 : 241 (citação); Martin & 

Papavero, 1970: 29 (catálogo). 

Neodiogmites mixtus; Artigas & Papavero, 1988: 214, Fig. 158 (chave); Papavero, 

2008: 74 (catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

 

Diagnose: face tomenosa amarela com gibosidade começando abaixo do meio; 

fronte preta, lateral com tomento amarelo; palpo preto com cerdas amarelas no 

primeiro segmento e pretas no segundo; antena preta; pronoto tomentoso marrom-

claro; mesonoto preto com as bordas, lobo pós-pronotal, esclerito pós-alar, sutura 

transversa e faixa ao longo das dorsocentrais com amarelo tomentoso; coxas 

tomentosas cinza e com cerdas amarelas, fêmures pretos com 1/3 apical 

avermelhados, tíbias e tarsômeros avermelhados; asa levemente escurecida por 

microtriquia com tom amarelado; abdômen preto, laterais dos tergito um ao cinco 

com faixas de tomento cinza, no tergito cinco o tomento e menos abundante, tergito 

um ao quatro com finas cerdas amarelas nas laterais, mais abundantes no tergito 

dois e três. 

 

Resdescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo 15 mm; asa 12 mm.  

Cabeça: face tomenosa amarela, região parafacial preta, gibosidade começando 

abaixo do meio da face; místax ocupando toda a gibosidade com cerdas pretas em 

cima e amarelas na borda da margem subcranial; fronte preta, lateral com tomento 

amarelo, dividida ao meio por uma depressão longitudinal; um tufo de cerdas pretas 

acima da inserção de cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar 

preto com cerdas pretas; cerdas pós-oculares pretas; occipício tomentoso amarelo, 

exceto atrás do calo ocelar que é preto; cerdas occipitais pretas; cerdas da margem 

inferior do occipício amarelas com algumas pretas em mistura; palpo preto com 

cerdas amarelas no primeiro segmento e pretas no segundo; probóscide preta com 

cerdas amarelas ventralmente; cerdas labiais amarelas; antena preta, escapo e 
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pedicelo com cerdas pretas, primeiro flagelômero com esparso tomento amarelado, 

cerdas pretas na metade basal do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical preto e com cerdas pretas finas; pronoto 

tomentoso marrom claro, ante-pronoto com cerdas pretas grossas e finas na borda 

anterior; pós-pronoto com cerdas pretas grossas e finas apenas nas laterais; lobo 

pós-pronotal avermelhados com cerdas pretas; três cerdas notopleurais, quatro 

supra-alares e três ou quatro pós-alares, todas amarelas; mesonoto preto com as 

bordas, lobo pós-pronotal, esclerito pós-alar, sutura transversa e faixa ao longo das 

dorsocentrais com amarelo tomentoso, faixa mediana preta brilhante; cerdas 

dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; escutelo com 

tomento amarelo, um par de cerdas marginais amarelas longas e cerdas pretas finas 

entre elas; pleura marrom clara e com tomento cinza; anepisterno com cerdas pretas 

finas na região posterior; catatergito com cerdas amarelas. 

Pernas: coxas tomentosas cinza e com cerdas amarelas, fêmures pretos com 1/3 

apical avermelhados, tíbias e tarsômeros avermelhados; o fêmur anterior com 

cerdas pretas, o mediano e posterior com finas cerdas amarelas na região posterior 

e ventral; cerdas da tíbia anterior pretas, exceto na região posteroventral aonde são 

amarelas; tíbia mediana com cerdas amarelas longas e curtas pretas; tíbia posterior 

com cerdas pretas e amarelas; tarsômeros com cerdas pretas; pulvilos amarelados 

de tamanho subigual ao das garras; garras amarelas no terço basal e pretas no 

restante. 

Asa: levemente escurecida por microtriquia com tom amarelado, álula hialina; halter 

marrom claro.  

Abdômen: preto, laterais dos tergitos 1- 5 com faixas de tomento cinza, no tergito 5 

o tomento é menos abundante; tergito 1- 4 com cerdas amarelas finas nas laterais, 

mais abundantes no tergito 2 e 3; cerdas pretas na margem posterior dos tergitos 1- 

4 demais segmentos com cerdas pretas; esternito 1-5 tomentoso branco com cerdas 

amarelas finas, restante preto com cerdas pretas; terminália preta brilhante com 

cerdas pretas. Terminália: Não foi possível ilustrar.  

Fêmea: face vermelha superiormente e preta na gibosidade; fronte preta; occipício 

preto; pronoto preto; mesonoto preto sem tomento amarelo nas bordas; escutelo 

preto; pleura preta; em geral sem tomento amarelo; pernas avermelhadas, exceto as 
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coxas e o ápice basal dos fêmures; laterais dos tergitos1- 5 com faixas de tomento 

cinza pouco visíveis, e cerdas menos abundantes que no macho. Terminália. 

acantoforitos com espinhos pretos; cerco alongado, com o ápice arredondado(Fig. 

37 e 38); esternito VIII com área membranosa médio-lateral; margem posterior com 

região medial alongada cônica com uma reentrância côncava apical, lateralmente 

com pequena reentrância que se conecta com a região membranosa médio lateral 

(Fig. 37). 

Variações: na quantidade de cerdas notopleurais, pré-suturais e pós-alares; 

variação da expansão da cor preta nos fêmures. 

Comentários: L. mixtus pode ser separada das demais espécies do gênero 

especialmente pelo formato convexo da gibosidade facial que começa abaixo do 

meio da face. Nas demais espécies do gênero a gibosidade é apenas uma elevação 

da margem subcranial, e pelo formato da genitália da fêmea que não possui região 

membranosa central (Fig. 37).  

Distribuição: São Paulo. 

Material examinado: holótipo: BRASIL, São Paulo, Campos do Jordão, xi/1931, 

P.C.A. Antunes leg. (1♂, MZUSP).  

Material adicional: BRASIL, São Paulo, Campos do Jordão,1600m, 25/i/1959, 

Lopes & Izecksohn leg (1♂, IOC); idem, 17/vii/1958, K. Lenko leg. (1♀, MZUSP). 
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Lastauroides modestus Carrera, 1949 revalidada 

(Figuras 7,10, 39 e 40) 

Lastauroides modestus Carrera, 1949 103, fig. 56; Carrera & d´Andretta, 1961: 69 

(citação, presas); Hull, 1962(1): 241 (citação); Artigas & Papavero, 1988 (sob 

sinon. de L. mixtus) 

 

Diagnose: face vermelha com tomento amarelo; fronte preta; palpo preto com 

cerdas amarelas no primeiro segmento e pretas no segundo; pronoto preto; 

mesonoto preto com tomento amarelo nas bordas e lobo pós-pronotal; coxas pretas, 

coberta por tomento amarelo com cerdas amarelas; fêmures avermelhados com 1/3 

basal preto; tíbias  avermelhadas com 1/3 apical pretas; asa levemente pardacenta; 

abdômen: preto, laterais dos tergitos 1- 4 com mancha de tomento amarelo, 

pilosidade amarela em todos os tergitos, laterais dos tergitos 1- 4 com cerdas 

amarelas finas e longas.  

 

Resdescrição: 

Holótipo fêmea. Medidas: corpo 17 mm; asa 13 mm. 

Cabeça: face vermelha com amarelo tomenoso, região parafacial preta, levemente 

saliente na borda (fig. 10); místax com cerdas amarelas; fronte preta, dividida ao 

meio por uma linha em depressão, um tufo de cerdas pretas acima da inserção de 

cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar preto com cerdas pretas; 

cerdas pós-oculares pretas; occipício preto, com esparso tomento amarelo, mais 

abundande nas bordas pós-oculares inferiomente; cerdas occipitais pretas; cerdas 

da margem inferior do occipício amarelas; palpo preto com cerdas amarelas no 

primeiro segmento e pretas no segundo; probóscide preta com cerdas amarelas 

ventralmente; cerdas labiais amarelas; antena preta, escapo e pedicelo com cerdas 

pretas, primeiro flagelômero com tomento esparso amarelado com cerdas pretas na 

metade basal do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical preto com cerdas brancas finas; pronoto preto, 

antepronoto com cerdas pretas grossas e finas, pós-pronoto lateralmente com 

cerdas pretas grossas e cerdas amarelas finas; proepisterno com cerdas brancas 
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finas e longas; lobo pós-pronotal com cerdas pretas; três cerdas notopleurais, três 

supra-alares e quatro pós-alares; mesonoto preto com tomento amarelo nas bordas 

e lobo pós-pronotal; cerdas dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura 

transversa; escutelo preto, com um par de cerdas marginais pretas longas e cerdas 

pretas finas entre elas; pleura preta com tomento amarelo, exceto na região anterior 

do anepisterno; anepisterno com cerdas amarelas e pretas; catatergito com cerdas 

amarelas. 

Pernas: coxas pretas, coberta por tomento amarelo com cerdas amarelas grossas e 

finas; fêmures avermelhados com a 1/3 basal preto; tíbias avermelhadas com 1/3 

apical pretos, tarsômeros pretos; os fêmures com curtas cerdas pretas anteriormente 

e posterolateralmente com finas cerdas amarelas; tíbias com finas pilosidade 

amarela e cerdas pretas grossas compridas e curtas; tarsômeros com cerdas pretas 

pulvilos amarelados de tamanho subigual ao das garras; garras pretas. 

Asa: levemente pardacenta; álula hialina; halter avermelhado (Fig. 7). 

Abdômen: preto, laterais dos tergitos 1- 4 com mancha de tomento amarelo, 

pilosidade amarela em todos os tergitos; laterais de tergitos 1- 4 com cerdas 

amarelas finas e longas; tergito 1 com algumas cerdas pretas na margem posterior e 

laterais; esternitos pretos com cerdas amarelas longas e finas.Terminália. preta 

brilhante com cerdas pretas e algumas amarelas no cerco; acantoforito com 

espinhos pretos (Figs, 39 e 40); cerco de largura maior que o comprimento, com o 

ápice arrendondado (Fig. 39 e 40); esternito VIII com área membranosa médio-

lateral e central que se conectam de forma sutil anteriormente; margem posterior 

com reentrância medial que se encontra com a região membranosa central 

formando duas valvas de ápice obtuso e com margem lateral externa convexa, 

lateralmente pequena  reentrância que se conecta com a região membranosa 

médio-lateral (Fig. 39).  

Macho: desconhecido. 

Variações: antepronoto com algumas cerdas brancas; pleura com escasso amarelo 

tomentoso; fêmures inteiramente avermelhados. 

Comentários: Artigas & Papavero (1988), ao sinonimizarem o gênero Lastauroides 

com Neodiogmites, também sinonimizaram L. modestus com L. mixtus. Carrera 

(1949) ao descrever L. modestus comenta que esta é semelhante a  L. mixtus, 
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porém se distingue pela gibosidade facial, que é convexa em L.mixtus e em L. 

modestus é apenas uma leve saliência na margem subcranial, e pela coloração dos 

fêmures. Artigas & Papavero (1988) sob o argumento de que a coloração dos 

fêmures era uma variação da espécie sinonimizaram L. modestus com L. mixtus, e 

não levaram em consideração o formato da face. Durante a revisão do gênero 

encontramos características, além da gibosidade facial presente em L. mixtus e 

ausente e L. modestus, que nos permitem separar essas duas espécies: pilosidade 

do abdômen, preta em L. mixtus e amarela em L. modestus, e formato do esternito 

VIII das fêmeas que em L. mixtus não possui região membranosa central (Fig. 37) a 

qual é presente em L. modestus (Fig 39). 

Registros geográficos: São Paulo. 

 Material examinado: holótipo: BRASIL, São Paulo, Campos do Jordão, 

28/xii/1944, F.Lane col. (1♀ MZUSP). 

Material adiconal: BRASIL, São Paulo, Campos do Jordão, i/1948, F. Lane leg. (1♀ 

MZUSP). 
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Lastauroides niger Carrera, 1949 

(Figuras 41-43) 

Lastauroides niger Carrera, 1949: 99; Hull, 1962: 241 (citação); Martin & Papavero, 

1970: 29 (catálogo).  

Neodiogmites niger; Artigas & Papavero, 1988: 214 (chave); Papavero, 2008: 74 

(catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

Lastauroides albomarginatus Carrera, 1949; Hull, 1962: 241; Papavero, 1970: 29 

(catálogo); Artigas & Papavero, 1988: 214 (sinon). 

 

Diagnose: face tormentosa amarela; fronte preta com tomento amarelo na lateral; 

palpo preto com cerdas brancas e pretas no primeiro segmento e pretas no 

segundo; pronoto preto com tomentoso cinza; mesonoto preto com as bordas, lobo 

pós-pronotal e esclerito pòs-alar com tomento cinza; coxas pretas com tomento 

cinza e cerdas brancas; fêmures, tíbias e tarsômeros pretos; os fêmures, tíbias e 

tarsômeros são cobertos por fina pilosidade preta; asa levemente acastanhada; 

abdômen preto, tergitos 1- 4 com mancha triangular nas laterais de cor cinza 

tomentoso, laterais dos tergitos 2- 4 com finas e longas cerdas brancas.  

 

Redescrição:  

Holótipo fêmea. Medidas: corpo: 21 mm asa, 14 mm. 

Cabeça: face tormentosa amarela, região parafacial preta; místax formado por  

cerdas pretas; fronte preta com tomento amarelo nas laterais, um tufo de cerdas 

pretas acima da inserção de cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo 

ocelar preto com cerdas pretas; cerdas pós-oculares pretas; occipício tomentoso 

cinza; cerdas occipitais pretas; cerdas da margem inferior do occipício brancas; 

palpo preto com cerdas brancas e pretas no primeiro segmento e pretas no 

segundo; probóscide preta com cerdas brancas ventralmente; cerdas labiais 

brancas; antena preta, escapo e pedicelo com cerdas pretas, primeiro flagelômero 

com tomento esparso amarelado, cerdas pretas na metade basal do dorso. 
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Tórax: segundo esclerito cervical preto coberto por tomento cinza e com cerdas 

brancas finas; pronoto preto com tomentoso cinza, antepronoto com cerdas pretas 

grossas e finas na borda anterior, pós-pronoto com cerdas pretas grossas e finas 

nas laterais; proepisterno com cerdas brancas finas; lobo pós-pronotal com cerdas 

pretas; quatro cerdas notopleurais, quatro supra-alares e quatro pós-alares; 

mesonoto preto com as bordas, lobo pós-pronotal e esclerito pós-alar com tomento 

cinza, fraca faixa de cinza tomentoso ao longo das dorsocentrais, faixas medianas 

pretas e sem contraste com a cor de fundo do mesonoto; cerdas dorsocentrais se 

desenvolvendo pouco antes da sutura transversa; escutelo com tomento cinza, no 

mínimo dois pares cerdas marginais pretas e longas; pleura preta coberta por cinza 

tomentoso; anepisterno com cerdas pretas, catepisterno com cerdas brancas; 

catatergito com cerdas pretas e brancas.  

Pernas: coxas pretas com tomento cinza e cerdas brancas, mais abundantes no 

primeiro par; fêmures, tíbias e tarsômeros pretos; os fêmures, tíbias e tarsômeros 

são cobertos por fina pilosidade preta exceto o fêmur da perna anterior e mediana 

que possui ventralmente cerdas brancas finas e longas; tíbias com cerdas pretas 

grossas e longas; tarsômeros com cerdas pretas pulvilos amarelados de tamanho 

subigual ao das garras; garras pretas. 

Asa: levemente acastanhada, álula hialina; halter castanho. 

Abdômen: preto, tergitos 1- 4 com mancha triangular nas laterais de cor cinza 

tomentoso, tergito 1 com cerdas pretas grossas nas margens laterais e 

anteriormente com cerdas brancas finas e longas e algumas pretas na margem 

posterior; laterais de tergito 2- 4 com finas e longas cerdas brancas, dorsalmente 

pretas e curtas; demais tergitos coberto por pilosidade preta; esternitos 1-4 pretos 

com cinza tomentoso e longas e finas cerdas brancas, demais pretas e com cerdas 

pretas. Terminália: acantoforitos com espinhos pretos; cerco de largura maior que o 

comprimento, com o ápice truncado (Fig. 41, 42); esternito VIII com área 

membranosa, médio lateral e central, que se conectam anteriormente, área 

membranosa médio lateral de comprimento maior que duas vezes a largura; margem 

posterior com reentrância medial que se encontra com a região membranosa central 

formando duas valvas de ápice afilado, lateralmente pequena reentrância seguida 

pela região membranosa médio lateral (Fig. 41). 
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Variações: tamanho: corpo variando entre 16-22 mm e asa entre 11-14 mm, o palpo 

pode ter apenas cerdas pretas; coxas com algumas cerdas pretas, fêmures com 

cerdas pretas misturadas com brancas ventralmente. 

Comentários: L. niger pode ser facilmente reconhecida pela sua coloração geral 

preta com a face tomentosa amarela e manchas triangulares de tomento cinza nas 

laterais dos tergitos 1-4. O holótipo de L.albomarginatus foi analisado porém o 

mesmo encontra-se em péssimo estado de conservação, o que impediu a 

observação de caracteres importantes e nos levou a manter a sinonímia. 

Registros geográficos: Rio de Janeiro, São Paulo.  

Material examinado: holótipo BRASIL, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, iv/1938, 

S.F.A. col. (1♀ MZUSP).  

Material adicional: BRASIL, São Paulo: Salesópolis, Estação Biológica da Boracéia 

850m, ii/1968,J. Oliveira Santo col. (2♀ MZUSP); idem, 850m, vi/1960, J. H. 

Guimarães col. (1♀ MZUSP); idem, ii/1949,J. M. Carreira col. (1♀ IOC). 
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Lastauroides sp. nov. 

(Figuras 44- 52) 

Lastauroides hirtuosus; Carrera, 1949: 97, fig. 27 (identificação errônea). 

 

Diagnose: face tormentosa amarela; fronte preta com tomento amarelo nas laterais; 

palpos pretos com cerdas brancas no primeiro segmento e pretas no segundo; 

pronoto preto coberto por tomento marrom claro; mesonoto preto com as bordas, 

lobo pós-pronotal, esclerito pós-alar e faixa ao longo das dorsocentrais amarelo 

tomentoso; coxas com marrom claro tomentoso com cerdas brancas; fêmures 

pretos, tíbias avermelhadas com um 1/3 apical pretas, tarsômeros pretos; asa 

levemente escurecida por microtríquias, álula hialinas; halter castanho; abdômen 

preto; tergito 2- 4 com abundantes cerdas amarelas longas e finas nas laterais. 

 

Redescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo 21 mm; asa 15,5 mm  

Cabeça: face tormentosa amarela, região parafacial sem tomento; místax formado 

por cerdas pretas; fronte preta com tomento amarelo na lateral, um tufo de cerdas 

pretas acima da inserção de cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo 

ocelar preto com cerdas pretas; cerdas pós-oculares pretas; occipício tomentoso 

amarelo; cerdas occipitais pretas; cerdas da margem inferior do occipício brancas; 

palpo preto com cerdas brancas no primeiro segmento e pretas no segundo; 

probóscide preta com cerdas brancas ventralmente; cerdas labiais brancas; antena 

preta, escapo e pedicelo com cerdas pretas, primeiro flagelômero com escasso 

amarelo tomentoso, cerdas pretas na metade basal do dorso, comprimento menor 

que duas vezes escapo e pedicelo juntos. 

Tórax: segundo esclerito cervical tomentoso marrom claro com cerdas pretas finas; 

pronoto preto coberto por tomento marrom claro, antepronoto com cerdas pretas 

grossas e finas na borda anterior, pós-pronoto com cerdas pretas grossas e finas 

nas laterais; proepisterno com cerdas pretas finas; lobo pós-pronotal com cerdas 

pretas; três cerdas notopleurais, quatro supra-alares e quatro pòs-alares; mesonoto 

preto com as bordas, lobo pós-pronotal, esclerito pòs-alar e faixa ao longo das 
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dorsocentrais amarelo tomentoso, faixas medianas pretas mais claro que a cor de 

fundo do mesonoto; cerdas dorsocentrais se desenvolvendo pouco antes da sutura 

transversa; escutelo com mancha disforme de tomento marrom claro, com um par 

cerdas marginais pretas e longas e finas cerdas pretas entre elas; pleura tomentosa 

amarelo-pardecento; anepisterno com uma porção na região anterior sem tomento e 

com cerdas pretas na região posterior; catatergito com cerdas pretas e amarelas. 

Pernas: coxas marrom claro tomentoso com cerdas brancas, no primeiro par com 

cerdas pretas em mistura; fêmures pretos, tíbias avermelhadas com um 1/3 apical 

pretas, tarsômeros pretos; os fêmures são cobertos por cerdas pretas finas e longas; 

cerdas da tíbia anterior e medianas com cerdas pretas exceto na face dorsal com 

amarelas; tíbia posterior com cerdas pretas e curtas pilosidade amarelas na face 

posterior; tarsômeros com cerdas pretas pulvilos amarelados de tamanho subigual 

ao das garras; garras pretas. 

Asa: levemente escurecida por microtriquia pardacenta, álula hialinas; halter 

castanho. 

Abdômen: preto, tergito 1 com cerdas finas e grossas amarelas nas laterais; tergitos 

2- 4 com abundantes cerdas amarelas longas e finas nas laterais, medialmente as 

cerdas são pretas;  tergitos 5- 8 com escassas cerdas amarelas finas na margem 

posterior e laterais e restante coberto por pilosidade preta; esternitos pretos com 

cerdas amarelas longas e finas; terminália preta brilhante com cerdas pretas e 

algumas amarelas no cerco. Terminália: com cerdas pretas e algumas amarelas no 

cerco; epândrio estreitado na região posterior (Fig. 47); hipândrio com uma pequena 

reentrância medial na margem anterior, margem posterior arredondada levemente 

estreitada (Fig. 48); expansão interna do gonocoxito (vista interna do gonocoxito) 

espatuliforme (Fig. 50); expansão dorsal do gonocoxito com o ápice voltado para 

baixo (Figs. 49 e 50); gonóstilo tubular com ápice voltado para cima (Figs.49 e 50) 

com uma protuberância na base seguida de outra menor anteriormente (Fig. 50); 

edeago como nas figuras 51 e 52. 

Fêmea: cerdas da margem inferior do occipício amarelas; palpo preto com cerdas 

amarelas no primeiro segmento e pretas no segundo; probóscide preta com cerdas 

amarelas ventralmente; cerdas labiais amarelas; cerdas do primeiro esclerito cervical 

amarelas; proepisterno com cerdas amarelas; pernas com cerdas amarelas nas 
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coxas; ápice basal dos fêmures preto e o restante vermelho; tíbias vermelhas 

apenas o ápice preto; abdômen com menos cerdas que os machos; tergitos 5- 8 

preto brilhantes. Terminalia. acantoforitos com espinhos pretos (Figs. 44 e 45), 

cercos com ápice truncado (Fig. 44 e 45); esternito VIII com área membranosa 

médio lateral e central, sendo a médio lateral com a base mais larga; margem 

posterior com reentrância medial seguida pela região membranosa central formando 

duas valvas de ápice truncado com margem lateral externa convexa, lateralmente 

pequena reentrância seguidas pela região membranosa médio lateral (Fig. 44.) 

Espermateca como na figura 46. 

. 

Variações: tamanho: corpo variando entre 16-27 mm e asa entre 12-19 mm. Alguns 

dos parátipos apresentaram variações quanto à coloração do tegumento e de 

cerdas; o palpo pode ter apenas cerdas pretas; coxas com cerdas pretas ou a 

mistura de branca e preta; coloração vermelha dos fêmures e tíbias com variação de 

expansão; escutelo sem cerdas pretas finas entre as cerdas marginais; abdômen 

com cerdas pretas nas laterais do primeiro tergito. 

Comentários: os exemplares examinados neste estudo foram identificados por 

Carrera (1949) como Dasypogon hirtuosus Wiedemann, 1821, e os espécimes 

identificados erroneamente por Carrera agora são descritos como uma nova espécie 

para o gênero Lastauroides. 

Registros geográficos: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais  

Material examinado: holótipo: São Paulo, [Salesópolis, Estação Biológica da] 

Boracéia, ii/1949, M. Carreira col. (1♂ MZUSP). 

Parátipos: BRASIL, Minas Gerais, 3/ii/1918, F. d. Campos col. (1♀ IOC); idem, 

Passo Quatro, 18/ii/1918, R.S. Moreira (1♀ IOC); idem,Serra dos Cachos, 9/ii/1922. 

(1♀  IOC); idem, 20/ii/1923, J.F. Zikan col. (1 ♀ IOC); Rio de Janeiro, Petrópolis, 

Spanhauer (1♀ MNRJ); São Paulo, Barueri, xii/1960, K. Lenko col. (1♀ IOC); idem, 

Bocaina i/1969, Alvarenga & Seabra (2♂ IOC).  
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4.5. Lastaurax Carrera, 1949 gen. rev. 

(Figuras 4, 5c, 8 e 11) 

Lastaurax Carrera, 1949:109; Hull, 1962(1): 240, Figs. 1071, 1080;  Martin & 

Papavero, 1970: 28 (catálogo); Papavero, 1973a: 240 (citação); Papavero, 

1973b: 278 (citação). 

 

Espécie-tipo: Lastaurax lanei Carrera, 1949 (designação original).  

 

Diagnose: face com saliência na margem subcranial; os dois artículos dos palpos 

contíguos, havendo pouca distinção entre os segmentos; primeiro flagelômero de 

comprimento maior que duas vezes o escapo e pedicelo junto, levemente dilatado 

no meio, linear; mesonoto com dorsocentrais desenvolvidas desde o meio do 

prescuto até a sutura pré-escutelar; escutelo com um par cerdas marginais longas e 

com algumas cerdas finas entre elas; abdômen cônico, coberto por pilosidade e com 

poucas cerdas longas.  

 

Resdescrição:  

Cabeça: face com saliência na margem subcranial (Fig.11); místax limitado a 

margem subcranial; fronte com tufo de cerdas na lateral; calo ocelar com um tufo de 

cerdas finas; os dois artículos dos palpos contíguos, havendo pouca distinção entre 

os segmentos (Fig. 4); escapo e pedicelo de comprimentos subigual, primeiro 

flagelômero de comprimento maior que duas vezes o escapo e pedicelo junto, 

levemente dilatado no meio, linear (Fig. 5c).  

Tórax: anepisterno e catepisterno com finas cerdas; mesonoto com dorsocentrais 

desenvolvidas da altura do lobo pós-pronotal até a sutura pré-escutelar; escutelo 

com um par de cerdas marginais longas e com algumas cerdas finas entre elas. 

Pernas: delgadas, com cerdas curtas; esporão apical da tíbia anterior fino, curto e 

recurvado; garras pontudas; pulvilos alcançando o ápice das garras.  

Asa: seção R4 + R5 menor que duas vezes a seção R5 + M1 (Fig. 8) 
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Abdômen: cônico, coberto por pilosidade e com poucas cerdas longas, exceto nos 

lados do primeiro tergito onde ela é mais longa. 

Terminália: Não foram feitos desenhos da terminália das espécies deste gênero, 

pois existem apenas três espécimes conhecidos, os holótipos de L. lanei e L. 

tauanua e o parátipo de L. lanei, e a instituição mantenedora dos tipos não permitiu 

a dissecação dos holótipos e o os últimos segmentos abdominais do parátipo estão 

perdidos. 

Tamanho: corpo :16-17 mm; asa 12-13 mm. 

Distribuição: Brasil. 

Espécies incluídas: Lastaurax lanei Carrera, 1949 e Lastaurax tauauna (Artigas e 

Papavero, 1988).  

Discussão: difere dos demais gêneros de Lastauracini por ter o primeiro 

flagelômero antenal maior que duas vezes o escapo e pedicelo juntos, os dois 

artículos dos palpos contíguos, havendo pouca distinção entre os segmentos e 

cerdas dorsocentrais desenvolvidas desde a altura do lobo pós-pronotal até a sutura 

pré-escutelar.  
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Lastaurax lanei Carrera, 1949 

(Figs. 4, 5c, 8 e 11) 

Lastaurax lanei Carrera, 1949: 110, Fig. 28, 51, 83, 108; Hull, 1962: 240 figs. 1071, 

1080; Martin & Papavero, 1979: 28 (catálogo). 

Neodiogmites lanei; Artigas & Papavero, 1988: 213 (chave); Papavero, 2008: 74 

(catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

 

Diagnose: face e fronte tomentosa dourada; palpo marrom com cerdas amarelas; 

pronoto preto com tomento amarelo nas laterais; mesonoto preto com as bordas, 

lobo pós-pronotal, esclerito pós-alar amarelo tomentoso; coxas pretas com tomento 

cinza e cerdas amarelas; fêmures avermelhados, tíbias amareladas; asa levemente 

escurecida por microtriquia; abdômen cônico, preto com as bordas posteriores 

amarelas, T1 com tomento branco na margen posterior e na lateral e com longas 

cerdas amarelas, T2-T3 com mancha triangular de tomento amarelo nas laterais.  

 

Redescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo 17 mm; asa 13 mm.  

Cabeça: face tomentosa dourada, plana no meio, saliente na borda bucal e na base 

da antena (Fig. 11); místax formado por cerdas amarelas; fronte tomentosa dourada, 

região central com uma mancha triangular preta; tufo de cerdas pretas acima da 

inserção de cada antena; cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar preto com 

escasso tomento amarelo dourado e com cerdas pretas; cerdas pós-oculares 

grossas e amarelas; occipício dourado tomentoso exceto atrás do calo ocelar que é 

preto; cerdas occipitais amarelas; palpo (Fig. 4) marrom, mas escuro no ápice e com 

cerdas amarelas; probóscide marrom mais escura apicalmente, com cerdas 

amarelas ventralmente; cerdas labiais amarelas; antenas com o escapo e pedicelo 

avermelhados e com cerdas pretas, primeiro flagelômero mais escuro e com cerdas 

pretas na metade basal do dorso (Fig. 5c)  

Tórax: segundo esclerito cervical preto coberto por tomento amarelo dourado com 

cerdas amarelas finas; pronoto preto com tomento amarelo nas laterais, antepronoto 

com cerdas amarelas grossas e finas na borda anterior; pós-pronoto com cerdas 
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amarelas grossas e finas nas laterais; proepisterno tomentoso amarelo com cerdas 

amarelas finas; lobo pós-pronotal avermelhado com cerdas amarelas; três cerdas 

notopleurais, duas supra-alares e quatro pós-alares, todas pretas; mesonoto preto 

com as bordas, lobo pós-pronotal e esclerito pós-alar amarelo tomentoso e com 

cerdas amarelas nas laterais e anteriormente; cerdas dorsocentrais se 

desenvolvendo na altura do lobo pós-pronotal; escutelo preto com escasso tomento 

amarelo, margem com um par de cerdas pretas longas e finas cerdas amarelas entre 

elas; pleura coberta de tomento amarelo, exceto na metade inferior do catepisterno 

que é o tomentoso cinza e no meio do anepisterno mancha preta sem tomento, 

ambos com cerdas amarelas, catatergito com cerdas amarelas. 

Pernas: coxas pretas com tomento cinza e cerdas amarelas que é mais abundante 

no primeiro par; fêmures avermelhados os pares medianos e posteriores um pouco 

mais escuro; tíbias amareladas; primeiro tarso amarelado e os demais tarsos 

castanhos; fêmures com pilosidade preta dorsalmente e cerdas amarelas 

ventralmente, duas cerdas pretas curtas no fêmur anterior e uma no mediano e 

posterior; tíbias com pilosidade preta e cerdas pretas, exceto ventralmente nas 

anteriores e posteriores que têm pilosidade amarela; tarsômeros com pilosidade 

preta e cerdas pretas; pulvilos amarelados de tamanho subigual ao das garras; 

garras pretas. 

Asa: levemente escurecida por microtriquias, álula hialina; halter castanho (Fig. 8). 

Abdômen: cônico, preto com as bordas posteriores dos tergitos amarelas, tergitos 7 

e 8 com a metade posterior avermelhada; tergito 1 com tomento branco na margen 

posterior e na lateral e com cerdas amarelas longas em mistura com cerdas mais 

curtas de mesma cor, margem posterior com cerdas amarelas curtas; tergitos 2 e 3 

com mancha triangular de tomento amarelo nas laterais, mancha maior no  tergito 2 

e com cerdas amarelas curtas sobre as machas, dorsalmente as cerdas são pretas; 

tergito 4 com pequena mancha de tomento branco nas laterais; tergito 4- 8 cobertos 

por cerdas pretas curtas; esternitos pretos com esparso tomentos branco e com 

cerdas amarelas finas; terminália preta brilhante com cerdas pretas e algumas 

amarelas no cerco.  

Terminália: não foi possível ilustrar essa espécie, pois a instituição depositária não 

permitiu a dissecação do holótipo e a terminália do parátipo está perdida. 
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Macho: desconhecido. 

Variações: o parátipo possui as pernas amarelo-avermelhadas exceto os três 

últimos tarsos das pernas anteriores e todos os tarsos das medianas e posteriores 

que são castanhos; abdômen sem as manchas de tomento branco nas laterais de 

T1-T3. 

Comentários: L. lanei pode ser facilmente distinguida de L. tauana por apresentar 

saliência na base das antenas, característica que também não é encontrada em 

nenhuma espécie dos gêneros próximos a Lastaurax.  

  

Registros geográficos: Brasil: Rio de Janeiro.  

Material examinado: holótipo. Brasil, Rio de Janeiro, Tinguá, i/1941, S.F.A. col. 

(1♀ MZUSP).   

Material adicional: parátipo: Brasil, Rio de Janeiro, Tinguá, i/1940, S.F.A. col. (1♀ 

NHM). 
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Lastaurax tauauna (Artigas & Papavero, 1988) nov. comb.  

 

Neodiogmites tauauna Artigas & Papavero, 1988: 214; Papavero, 2008: 74 

(catálogo); Geller-Grimm, 2011 (catálogo “online”). 

 

Diagnose: face e fronte tomenosa dourada; palpo amarelo escuro com cerdas 

amarelas; pronoto tomentoso dourado; mesonoto preto com tomento dourado nas 

bordas, laterais do lobo pós-pronotal, sutura transversa, esclerito pós-alar e faixa ao 

longo das dorsocentrais; coxas anteriores tomentoso amarelo com cerdas amarelas, 

coxas medianas e posteriores pretas com partes avermelhadas e com cerdas 

amarelas; fêmures amarelos, tíbias avermelhadas com um 1/3 apical pretas; asa 

amarelada basalmente e posteriormente, 1/3 apical levemente escurecido por 

microtriquia; abdômen preto com as margens posteriores amarronzadas, tergito 1 

com longas cerdas amarelas nas laterais e margem posterior com cerdas amarelas 

finas. 

 

Redescrição: 

Holótipo macho. Medidas: corpo 17 mm; asa 12 mm. 

Cabeça: face tomenosa dourada; místax formado por cerdas amarelas; fronte 

tomentosa dourada, um tufo de cerdas pretas acima da inserção de cada antena; 

cerdas da margem ocular pretas; calo ocelar tomentoso amarelo com cerdas pretas; 

cerdas pós-oculares amarelas; occipício tomentoso amarelo; cerdas occipitais 

amarelas; palpo amarelo escuro com cerdas amarelas; probóscide preta com a base 

ventralmente marrom clara, finas cerdas amarelas ventralmente; cerdas labiais 

amarelas; antena com o escapo e pedicelos amarelados e com cerdas pretas, 

primeiro flagelômero acastanhado, com cerdas pretas na metade basal do dorso. 

Tórax: segundo esclerito cervical tomentoso dourado com cerdas amarelas finas; 

pronoto tomentoso dourado, exceto no meio dorsalmete, antepronoto com cerdas 

amarelas na borda; posteropronoto com cerdas amarelas nas laterais; proepisterno 

com cerdas amarelas finas; lobo pós-pronotal avermelhado, com cerdas amarelas; 

três cerdas notopleurais, duas supra-alares e duas pós-alares, todas pretas; 
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mesonoto preto com tomento dourado nas bordas, laterais do lobo pós-pronotal, 

sutura transversa, esclerito pós-alar e faixa ao longo das dorsocentrais; cerdas 

dorsocentrais desenvolvida, com cerdas entre elas que anteriormente são pretas e 

próximo ao escutelo amarelas; escutelo tomentoso amarelo, um par de cerdas 

marginais longas; pleura preta com escassas manchas de tomento amarelo 

dourado; anepisterno e catatergito com cerdas amarelas. 

Pernas: coxas anteriores tomentosa amarela com cerdas amarelas, coxa mediana e 

posterior preta com parte avermelhada e com cerdas amarelas; fêmures amarelos, 

tíbias avermelhadas com um 1/3 apical pretas, tarsômeros pretos; os fêmures, tíbia e 

tarsômeros cobertos por curta pilosidade preta, tíbias com pilosidade amarela 

posteriormente, cerdas pretas; pulvilos amarelados de tamanho subigual ao das 

garras; garras pretas. 

Asa: amarelada basalmente e posteriormente, 1/3 apical levemente escurecido por 

microtriquia, álula hialina; halter amarelo-avermelhado. 

Abdômen: cônico, preto com as margens posteriores amarronzadas, exceto T8 

amarelo; tergito 1 com cerdas amarelas longas nas laterais e margem 

posteriormente com cerdas amarelas finas; tergitos 2- 4 com cerdas amarelas curtas 

nas laterais posteriormente e na margem posterior, demais cerdas dos esternitos 

curtas e pretas; esternitos pretos com cinza tomentoso e finas cerdas amarelas e 

pretas; terminália amarela com cerdas pretas e amarelas.  

Macho: desconhecido. 

Terminália: Não foram feitos desenhos, pois somente o holótipo é conhecido, e a 

instituição depositária não permite a dissecação. 

Comentários: L. tauanaua possui coloração similar a L. lanei, porém difere por não 

possuir cerdas finas entre o par de cerdas marginais do escutelo e o abdômen não 

tem mancha triangular de tomento amarelo nas laterais dos tergitos 2 e 3 e por L. 

lanei apresentar saliência na base das antenas. 

Registros geográficos: Brasil: Espírito Santo. 

Material examinado: holótipo. Brasil, Espírito Santo, Itapina, xi/1970 Elias col. (1♀ 

MZUSP). 
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4.6 Apoxyria hirtuosa Schiner (1866) nov. comb. 

Dasypogon hirtuosus (Wiedemann), 1821; Wiedemann, 1828: 402 (citação); 

Walker, 1854: 443 (citação); Schiner, 1866: 679 (citação); Williston, 1891: 67 

(catálogo); Kertész, 1909: 128 (catálogo); Carrera, 1949: 97, fig. 27 (como 

Lastauroides), 1958a: 146 (citação, como Lastauroides); Carrera & d´Andretta, 1961: 

69 (presas, como Lastauroides); Carrera & Papavero, 1962: 53; Hull, 1962: 241, figs. 

545, 1074, 1083 (citação, como Lastauroides); Martin & Papavero, 1970: 29 

(catálogo, como Lastauroides); Artigas & Papavero, 1988b: 213 (chave, como 

Neodiogmites.), 151, fig. 157. Papavero, 2008: 74 (catálogo); Geller-Grimm, 2011 

(catálogo “online”). 

 

Diagnose: face preta coberta por pilosidade amarelada; fronte preta e coberta 

de escassa pruinosidade amarelada; palpos pretos e com cerdas amarelas na base 

e pretas no restante; antenas, escapo e pedicelo de comprimento subiguais, pretos e 

com cerdas pretas, flagelômero tão longo quanto o pedicelo e escapo juntos; 

protórax preto; pronoto coberto de pilosidade amarelada e com cerdas amarelas e 

algumas pretas; mesonoto preto e coberto por finas cerdas amarelos; pernas pretas 

brilhantes, coxas revestidas de pruinosidade amarelada e com finas cerdas 

amarelas, fêmures com finas cerdas amarelas e algumas pretos, garras pretas; asas 

hialinas; abdômen preto brilhante,coberto por curta pilosidade amarela, margens 

laterais dos 3 primeiros tergitos com finas cerdas amarelas mais longas que as dos  

demais. 

Foram analisados três síntipos de L. hirtuosus e estes foram identificados 

como pertencente ao gênero Apoxyria Schiner (1866), Laphystinae. Carrera (1949) 

propôs a transferência dessa espécie para o gênero Lastauroides a qual estava 

alocada em Dasypogon, porém, o autor não havia analisado os espécimes-tipo, algo 

que foi possível no presente trabalho. 
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4.7. Comentários sobre a distribuição de Neodiogmites, Lastauroides e Lastaurax. 

 

Todos os gêneros estudados possuem a sua distribuição restrita a região de 

mata atlântica. Atualmente é entendido como Bioma Mata Atlântica o conjunto de 

formações florestais e ecossistemas associados que incluem a Floresta Ombrófila 

Densa, a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta 

Estacional Semidecidual, a Floresta Estacional Decidual, os manguezais, as 

restingas, os campos de altitude, as ilhas litorâneas e os brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste (Brasil, 2006). 

O gênero Neodiogmites foi o que apresentou a distribuição mais ampla, sendo 

encontrado do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul e com uma espécie que é 

registrada na Argentina e Paraguai, em cidades próximas da fronteira com o Brasil. 

Os demais gêneros são registrados para os estado do Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.  

Ao iniciarmos o estudo do gênero Neodiogmites acreditávamos que este 

possuía uma distribuição mais ampla, já que Neodiogmites melaleucus era 

registrada para a Venezuela. Entretanto, com o desenvolvimento do trabalho foram 

analisadas fotos do tipo desta espécie e constatamos que trata-se de uma espécie 

de Diogmites. Portanto, até o presente momento, não se tem registros de 

Neodiogmites, Lastauroides e Lastaurax fora do bioma de Mata Atlântica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após terem sido revisadas as espécies de Neodiogmites os gêneros 

Lastauroides e Lastaurax, são revalidados; 

 

  Para Neodigmites foi descrita uma nova espécie e o gênero passa a possuir 

quatro espécies e suas características genéricas são estabelecidas tendo 

como base, também, as terminálias masculina e feminina. 

 

  Para Lastauroides foi descrita uma nova espécie e foi revalidada a espécie 

Lastauroides modestus a qual era sinônimo de Lastauroides mixtus. O gênero 

passa a possuir seis espécies e suas características genéricas passam 

também a serem baseadas em caracteres das terminálias masculina e 

feminina; 

 

  Após análise dos síntipos de Lastauroides hirtuosus a espécie foi identificada 

como pertencente ao gênero Aproxyria Schiner (1866). 

  

  Para Lastaurax Carrera, 1949 não foi possível realizar desenhos das terminálias 

masculina e feminina de nenhuma das duas espécies, porém o formato do 

palpo e o tamanho do primeiro flagêlomero em relação ao escapo e pedicelo 

juntos, permite separar este gênero dos demais. 

 

  São registradas novas ocorrências para: 

- Neodiogmites melanogaster (Wiedemann) para Rio Grande do Sul (Brasil) e 

Paraguai (Sapucay). 

- Lastauroides alexanderi Carrera, 1949 para o Espírito Santo (Brasil). 
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  Novos caracteres são propostos para separar os gêneros Lastauroides, 

Lastaurax e Neodiogmites, baseados em caracteres das asas e terminálias 

masculina e feminina além de corroborar os caracteres propostos por Carrera 

(1949). 

  

  A morfologia externa das espécies dos três gêneros foi suficiente para separar a 

maioria das espécies e a morfologia das terminálias confere característica que 

corroboram a separação das mesmas. 
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Figura 1. Esquema de parte da perna : a- Neodiogmites; b- Lastaurus; Fig. 2- 4. Palpo :2- 

Neodiogmites melanogaster (Weidmann, 1821); 3- Lastauroides alexanderi Carrera, 1949; 4- 

Lastaurax lanei Carrera, 1949. Figura 5. Antenas: a- Neodiogmites melanogaster (Weidmann, 1821); 

b- Lastauroides alexanderi Carrera, 1949; c- Lastaurax lanei Carrera, 1949. Fig. 6-8. Asa: 6- 

Neodiogmites melanogaster (Weidmann, 1821); 7- Lastauroides modestus Carrera, 1949; 8- 

Lastaurax lanei Carrera, 1949. 
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Figuras 9-11. Vista lateral da cabeça: 9-Neodiogmites melanogaster (Weidmann, 1821); 10- 

Lastauroides modestus Carrera, 1949; 11- Lastaurax lanei Carrera, 1949. 
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Figuras 12-16: Neodiogmites carrerai Artigas e Papavero, 1988; Fig.12- vista dorsal da terminália 

masculina; Fig.13- vista ventral da terminália masculina; Fig.14- vista lateral; Fig.15- vista interna do 

gonocoxito; Fig.16- vista dorsal do falo. Figuras 17-18: Neodiogmites sp. nov.: Fig.17- vista ventral do 

esternito VIII da fêmea; Fig.18- vista dorsal do tergito VIII da fêmea. Abreviaturas: Act: Acantoforito; 

Cer: Cerco; Epd: Epândrio; Esp: Espinho; Exp dor Gcx: Expansão dorsal do gonocoxito; Exp int Gcx: 

Expansão interna gonocoxito; Gcx: Gonocoxito; Gns: Gonóstilo; Hyp: hipândrio; Memb: Membrana; 

Ptb bas Gns: Protuberância basal do gonóstilo; T VIII: Tergito oito; T X: tergito 10; ST VII: Esternito 

oito; Val:Valva. 
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Figuras 19-27: Neodiogmites melanogaster (Weidmann, 1821): Fig.19- vista ventral do esternito VIII  

da fêmea; Fig. 20-  vista dorsal do tergito VIII da fêmea;  Fig.21- espermatecas; Fig. 22-  vista dorsal 

da terminália masculina; Fig. 23- vista ventral da terminália masculina; Fig. 24- vista lateral da da 

terminália masculina; Fig.25- vista interna do gonocoxito; Fig.26- vista dorsal do falo; Fig. 27- vista 

lateral do falo. 
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Figuras 28-36: Lastauroides alexanderi Carrera, 1949: Fig.28- Esternito VIII da fêmea em vista 

ventral; Fig.29- Tergito VIII da fêmea em vista dorsal; Fig. 30- Espermatecas; Fig. 31- vista dorsal da 

terminália masculina; Fig. 32- vista ventral da terminália masculina; Fig. 33- vista lateral da terminália 

masculina; Fig. 34- vista interna do gonocoxito; Fig. 35- vista dorsal do falo; Fig. 36- vista lateral do 

falo. 
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Figuras 37- 43: Lastauroides mixtus Carrera, 1949: Fig. 37- vista ventral do esternito VIII da fêmea; 

Fig. 38- vista dorsal do tergito VIII da fêmea ; Fig. 39, 40: Lastauroides modestus Carrera, 1949:Fig. 

39- vista dorsal do esternito VIII da fêmea; Fig. 40- vista dorsal tergito VIII da fêmea; Fig. 41- 43: 

Lastaurodies niger Carrera, 1949; Fig, 41- vista ventral esternito VIII da fêma; Fig. 42- vista dorsal 

tergito VIII da fêmea; Fig. 43- espermatecas. 
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Figuras 44-52: Lastauroides sp. nov.: Fig. 44- vista ventral do esternito VIII da fêmea; Fig.45- vista 

dorsal Tergito VIII da fêmea; Fig.46- espermatecas; Fig. 47- vista dorsal da terminália masculina; Fig. 

48- vista ventral da terminália masculina; Fig. 49- vista lateral da terminália masculina; Fig.50- vista 

interna do gonocoxito; Fig.51- vista dorsal do falo; Fig. 52- vista lateral do falo. 
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