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RESUMO 

Scutops Coquillett, 1904 (espécie-tipo S. fascipennis), é restrito à Região Neotropical 
e possui atualmente sete espécies conhecidas: S. chapmani ( Curran, 1934), S. 
fascipennis Coquillett, 1904, S. goianiensis Amorim e Vasconcelos, 1989, S. lopesi 
Amorim e Vasconcelos, 1989, S. marcgrafi Amorim e Vasconcelos, 1989, S. 
peruanus Hennig, 1952 and S. striatus Hennig, 1969. A sistemática atual de Scutops 
apresenta diversos problemas que justificam sua revisão, tais como: espécies com 
descrições breves e insuficientes para o reconhecimento das mesmas, falta de uma 
diagnose para o gênero,ausência de uma chave de identificação que inclua todas as 
espécies, assim como ilustrações das genitálias masculina e feminina que facilitem a 
distinção entre as espécies, bem como o reconhecimento de novos táxons. A 
revisão taxonômica de Scutops foi baseada em caracteres morfológicos de machos 
e fêmeas e inclui redescrições, descrições de seis espécies novas para a ciência, 
uma chave de identificação para espécies e a transferência de Scutops striatus 
Hennig, 1969 para Periscelis resultando na nova combinação Periscelis (Myodris) 
striatus (Hennig,1969) comb. nov. . Foram feitos novos registros geográficos do 
gênero para Belize, Equador e Bolívia, e os primeiros registros das espécies S. 
peruanus e S. lopesi para a Amazônia. Três espécies tiveram seus registros 
ampliados: S. fascipennis para Belize, S. peruanus para o Brasil e Equador e S. 
lopesi para o Equador.  
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ABSTRACT 
 
Scutops Coquillett, 1904 (type species S. fascipennis), is restricted to the Neotropical 
Region and currently encompasses six species: S. chapmani ( Curran, 1934), S. 
fascipennis Coquillett, 1904, S. goianiensis Amorim e Vasconcelos, 1989, S. lopesi 
Amorim e Vasconcelos, 1989, S. marcgrafi Amorim e Vasconcelos, 1989, S. 
peruanus Hennig, 1952 and S. striatus Hennig, 1969. Currently, Scutops systematics 
is characterized by several problems that justify a review: brief species descriptions, 
which are insufficient for identification, no diagnosis for the genus and no key 
including all species, as well lack of illustrations of the male and female genitalia, 
which would facilitate distinction among species, and the recognition of new taxa. 
The taxonomic revision of Scutops was based on morphological characters of males 
and females, and includes redescriptions, descriptions of six new species, an 
identification key to species and the transfer of Scutops striatus Hennig, 1969 to 
Periscelis, resulting in the new combination Periscelis (Myodris ) striatus (Hennig, 
1969) comb. nov. . New geographic records of the genus are presented for Belize, 
Ecuador and Bolivia, and S. lopesi and S. peruanus are recorded for the first time in 
the Amazon. The records of three species are expanded: S. fascipennis to Belize, S. 
peruanus to Brazil and Ecuador and S. lopesi to Ecuador.  
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1. Introdução 

1.1. Periscelididae 

 A família Periscelididae (Diptera, Opomyzoidea) é composta por insetos 

pequenos. São aparentemente raros na natureza e, por conseguinte, pouco 

representados nas coleções, em especial nas brasileiras (e.g. Carvalho et al., 2002). 

Entretanto, talvez essa raridade se deva ao fato de que sua história natural seja 

pouco conhecida e os métodos de coleta apropriados ainda não definidos (Mathis e 

Rung, 2004), mas há registros de uma quantidade considerável de indivíduos desta 

família capturados em armadilha Malaise tipo “Suspensa” com septo amarelo (Ale-

Rocha e Freitas, 2011; Freitas e Ale-Rocha, 2011). 

 São moscas pequenas, medindo entre 2,5 a 5,0 mm de comprimento, 

podendo ser delgadas ou robustas. Apresentam pedicelo em forma de capuz, com 

uma fenda dorsal, arista bipectinada, uma cerda ocelar, quando presente, inserida 

na margem do tubérculo ocelar (em Procyamops Hoffeis e Rung, 2005,  ela é 

inserida no tubérculo ocelar), cerda vertical interna ausente ou presente; cerda pós-

vertical quando presente, reduzida e divergente; 1-2 cerdas fronto-orbitais, quando 

duas, uma é reclinada e a outra proclinada; interfrontal ausente ou presente; tórax 

com 1 ou 2 cerdas dorsocentrais, presutural ausente, cerda intralar posterior 

reduzida; escutelo com 1-2 pares de cerdas marginais; asa hialina ou infuscada, 

quebra costal ausente e subcosta incompleta, veia costal alcançando ou não a veia 

M1, célula dm com uma dobra rasa longitudinal (Periscelidinae), célula cup 

geralmente presente e veia CuA2 bem desenvolvida ou reduzida; tíbia média com 

uma cerda apicoventral; pré-abdomen masculino composto por seis segmentos, pós-

abdomen simétrico ou assimétrico, surstilo desenvolvido ou incospícuo, articulado ou 

fundido com o epândrio, cerco fracamente esclerotizado; abdomen da fêmea com 
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tergito e esternitos sete separados ou funditos formando um anel completo (Mathis e 

Rung, 2011). 

 A família tem como característica principal pedicelo semelhante a um capuz 

com uma fenda dorsal, entretanto, essa característica ocorre também em 

Neurochaetidae e em outros gêneros de Acalyptratae (McAlpine, 1978; Woodley, 

1982). Em estudos filogeneticos de Opomyzoidea, usando os genes 28S e CAD, os 

gêneros Stenomicra Coquillett, 1900, Cyamops Melander, 1913 e Planinasus 

Cresson, 1914 aparecem agrupados de forma consistente com Aulacigaster 

Macquart, 1835 (Aulacigastridae) e não com Periscelidinae (Winkler et al., 2010). Na 

mesma análise não foi encontrada qualquer relação de Periscelididae com 

Neurochaetidae, como grupo-irmão. Até o momento a monofilia de Periscelididae 

não foi confirmada (Winkler et al., 2010).  

 Periscelididae tem sido dividida em duas subfamílias, Periscelidinae e 

Stenomicrinae (Grimaldi e Mathis, 1993; Baptista e Mathis, 1994; Mathis e Papp, 

1998), classificação seguida neste trabalho. Apenas Periscelidinae é considerada 

monofilética, e está corroborada pelos seguintes caracteres: uma faixa longitudinal 

branca prateada no occipício, adjacente à margem posterior do olho composto; 

apenas uma cerda fronto orbital, reclinada; abertura da boca grande (reduzida 

secundariamente em Diopsosoma Malloch, 1932); veia Costal terminado na veia 

R4+5; célula dm com uma dobra em seu comprimento total; cerda pós-pronotal bem 

desenvolvida; e 7° espiráculo ("estigma") no pós-abdomen feminino não livre (Mathis 

e Rung, 2011).  

 Atualmente Stenomicrinae possui gêneros que, exceto Stenocyamops Papp, 

2006, foram classificados anteriormente em Aulacigastridae por Teskey (1987). 
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Baptista e Mathis (1994), por sua vez, questionaram a monofilia de Stenomicrinae ao 

evidenciarem o estreito relacionamento de Planinasus, atualmente em 

Stenomicrinae, com Periscelidinae.  

 Periscelididae atualmente inclui dez gêneros: Seis gêneros (Diopsosoma 

Malloch, Neoscutops Malloch, 1926, Marbenia Malloch, 1931,  Periscelis Loew, 

1858, Parascutops Mathis e Papp, 1992 e Scutops Coquillett, 1904) em 

Periscelidinae; e quatro gêneros (Cyamops Melander, Planinasus Cresson, 

Stenomicra Coquillett e Stenocyamops Papp) em Stenomicrinae. Um gênero fóssil, 

Procyamops, é conhecido do âmbar báltico (Hoffeins e Rung, 2005). A família possui 

representantes nas seis regiões biogeográficas, com 137 espécies existentes e sete 

espécies fósseis (Mathis e Rung, 2011; Ale-Rocha e Freitas, 2011; Freitas e Ale-

Rocha, 2011; Mathis et al., 2012). 

 O conhecimento sobre a bionomia da família é escasso, e os estágios 

imaturos são pouco conhecidos. Larvas e adultos de Periscelis foram associados 

com seiva derramada de árvores decíduas como o carvalho (Quercus spp.), álamo 

branco (Populus alba Linnaeus), olmo (Ulmus campestris Linnaeus) e algodoeiro 

(Gossypium spp.) (Mathis e Rung, 2010, 2011). Teskey (1976) descreveu e ilustrou 

a larva de Periscelis sp. e Papp (1995) fez a distinção entre os estágios larvais dos 

subgêneros Periscelis e Myodris. Papp (1998) descreveu os hábitos e habitats de 

três espécies européias de Periscelis. Williams (1939) descobriu larvas de  

Stenomicra orientalis Malloch na água entre folhas de monocotiledônias, incluindo 

Bromeliaceae, Lineaceae e Poaceae, no Hawaii. Campos et al. (2010) encontraram 

larvas e pupas de Stenomicra sp. em fitotelmatas de quatro espécies de bromélias 

do gênero Eryngium Linnaeus, na Argentina.  
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Os trabalhos recentes sobre taxonomia de Periscelididae na região 

Neotropical são os de Amorim e Vasconcelos (1989), sobre Neoscutops e Scutops; 

Baptista e Mathis (1994, 1996 e 2000), sobre Cyamops; Mathis e Rung (2004), sobre 

Diopsosoma; Ale-Rocha e Freitas (2011), sobre Neoscutops; Freitas e Ale-Rocha 

(2011), sobre Stenomicra e Mathis et al. (2012) sobre Planinasus. No total, são 

conhecidas 66 espécies de Periscelididae na região Neotropical (Mathis e Rung, 

2011; Ale-Rocha e Freitas, 2011; Freitas e Ale-Rocha, 2011; Mathis et al., 2012).  

Cinco dos seis gêneros conhecidos de Periscelidinae ocorrem exclusivamente 

na região Neotropical, apenas Periscelis ocorrendo em outras regiões. Neoscutops é 

o gênero com maior número de espécies descritas (14). Três gêneros de 

Stenomicrinae (Cyamops, Stenomicra e Planinasus) ocorrem na região Neotropical, 

sendo Planinasus exclusivamente neotropical e o mais diverso, com 18 espécies 

conhecidas. No entanto, o gênero mais diverso de Stenomicrinae é provavelmente 

Stenomicra, com cerca 120 espécies ainda não descritas para a região Neotropical 

(Alessandra Rung com. pess.). 

 

1.2. Scutops Coquillett, 1904  

  Coquillett (1904) criou o gênero Scutops, tendo como espécie-tipo S. 

fascipennis, na família Geomyzidae (=Lauxaniidae). De acordo com o autor, Scutops 

era próximo ao gênero Opomyza da família Opomyzidae, mas apresentava algumas 

características diferentes: arista muito longa e plumosa, face subtriangular e 

ausência de cerdas dorsocentrais pré-suturais. A descrição do gênero foi baseada 

em três indivíduos proveniente da Nicarágua, depositados no USNM (United States 
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National Museum, Smithsonian Institution). Atualmente, a espécie-tipo possui 

distribuição conhecida na Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guiana e Panamá. 

O gênero, como definido por Coquillett (1904), se caracteriza por possuir 

arista muito longa e plumosa, face subtriangular, fronte mais larga do que longa, 

vibrissa ausente, cabeça com dois pares de cerdas verticais, um par de pós-

verticais, olhos reniformes, probóscide curta e robusta, arista com sete ou mais 

cerdas dorsais, palpos espatulados, tórax com dois pares de cerdas dorsocentrais, 

duas cerdas supra-alares, duas notopleurais, uma umeral e uma esternopleural, asa 

escura com uma faixa transversal na parte pré-apical e tíbia sem cerdas pré-apicais. 

 A segunda espécie descrita para o gênero foi S. maculipennis Malloch, 1926. 

Nesse trabalho, Malloch comenta sobre as diferenças observadas nesta espécie em 

relação a S. fascipennis, tal como a asa escura com vários pontos hialinos, além da 

coloração da cabeça, tórax e pernas serem diferentes. Mathis e Papp (1992) criaram 

o gênero Parascutops, designando S. maculipennis como espécie-tipo e 

comentando sobre a estreita relação deste gênero com Periscelis com base nos 

caracteres observados na terminália masculina de ambos os gêneros (processo 

delgado na margem ventral do epândrio, entre os surstilos; cerco fortemente 

esclerotinizado, 2/3 ventral longo e estreito, curvado anteriormente; 

hipândrio+apódema edeagal( hipândrio+falapódema) profudamente côncavo). 

 Curran (1934) criou um novo gênero para Periscelidae (=Periscelididae), 

denominado Panamenia, tendo como espécie-tipo Panamenia chapmani (Curran, 

1934), baseada no holótipo macho proveniente do Panamá, o qual está depositado 

na coleção do AMNH (American Museum of Natural History). Sturtevant (1954), após 

analisar a descrição original de P. chapmani e comparando com as chaves 
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propostas por Malloch (1926) e Curran (1934), principalmente os caracteres de asa, 

concluiu que se tratava de uma espécie de Scutops Coquillett e propôs a sinonímia 

de Panamenia Curran com Scutops, bem como uma nova combinação, S. chapmani 

(Curran, 1934). A espécie possui registros no Panamá e Costa Rica.  

Posteriormente, Hennig (1952; 1969) descreveu duas espécies: S. peruanus e 

S. striatus, ambas provenientes do Peru, cujos holótipos estão depositados no DEI 

(Deutsches Entomologisches Institut) e no CNC (Canadian National Collection), 

respectivamente. Scutops. peruanus foi a primeira espécie descrita para a América 

do Sul. Hennig (1952) discute as diferenças entre S. peruanus e a espécie tipo do 

gênero, S. fascipennis, relativas à coloração do palpo, ausência de faixa no escuto e 

forma da mancha transversal hialina na asa. Quanto à S. striatus, Hennig (1969) 

observou que a mesma poderia ser facilmente diferenciada das demais espécies de 

Scutops pela veia M4 (=CuA1) muito curta. 

  Duas décadas mais tarde, Amorim e Vasconcelos (1989) descreveram três 

espécies de Scutops para o Brasil: S. lopesi do sudeste, S. goianiensis do centro 

oeste e S. marcgrafi do nordeste. Estas espécies representaram os primeiros 

registros do gênero para o Brasil. O trabalho apresenta desenhos da cabeça, tórax e 

asa de S. lopesi e S. goianiensis, da genitália masculina de S. lopesi e uma chave 

de identificação para as espécies do gênero. Os autores foram os primeiros a tratar 

das relações de parentesco entre Scutops e Neoscutops. De acordo com os 

mesmos, Scutops não é monofilético, pois apenas parte do gênero, incluindo a 

espécie tipo, forma um grupo de espécies que é grupo-irmão de Neoscutops. Esse 

grupo não incluia as espécies S. striatus Hennig e S. maculipennis Malloch. 
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Posteriormente a espécie S. maculipennis Malloch seria transferida para o gênero 

Parascutops por Mathis e Papp (1992). 

 Apesar de não ter nenhuma espécie formalmente descrita para a Amazônia 

brasileira, recentemente o gênero foi registrado para a região, porém ainda sem 

identificação até espécie (Ale-Rocha e Freitas, 2011).  

 

2. Justificativa 

 

 A sistemática atual de Scutops apresenta diversos problemas que justificam 

sua revisão, tais como: espécies com descrições breves e insuficientes para o 

reconhecimento das mesmas, falta de uma diagnose para o gênero, ausência de 

uma chave de identificação que inclua todas as espécies, assim como ilustrações 

das genitálias masculina e feminina que facilitem a distinção entre as espécies, bem 

como o reconhecimento de novos táxons. 

 Adicionalmente, o material referente a este gênero existente na Coleção de 

Invertebrados do INPA, bem como material disponibilizado por diferentes museus ou 

coleções nacionais e estrangeiras, torna evidente que a diversidade do grupo não 

tem sido devidamente explorada, diante dos táxons ainda não descritos que o 

material contém. Deste modo, foi considerada indispensável a revisão do gênero.    

 

 3. Objetivos 

 

3.1. Geral 
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 Realizar a revisão taxonômica do gênero Scutops, através de estudo 

detalhado dos caracteres morfológicos. 

 

3.2. Específicos 

 Elaborar uma chave dicotômica para as espécies do gênero; 

→ Redescrever as espécies conhecidas e descrever eventuais espécies novas; 

Fornecer registros geográficos atualizados das espécies do gênero. 

 

4. Material e Métodos 

 

4.1. Origem do material 

 Foram feitas consultas a diversas coleções estrangeiras da Europa e 

Américas, que reconhecidamente possuem material da região Neotropical em seus 

acervos, além de instituições brasileiras, na busca de exemplares de Scutops. 

Foram examinados 94 espécimes de Scutops. Empréstimos foram obtidos das 

seguintes instituições, seguidas pelos seus respectivos curadores entre parênteses: 

  CNC (Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematods), 

Ontario, Canadá (Jeff Skevington); 

 DEI (Deutsches Entomologisches Institut), Müncheberg, Alemanha (Frank 

Menzel);  

 INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Manaus, Amazonas, Brasil 

(Augusto Loureiro Herinques); 

 MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), São Paulo (Carlos 

José Einicker Lamas); 
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 NMNH (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution), 

Washington, DC, EUA (Wayne Mathis). 

Além disso, expedições para coleta de material foram feitas em diferentes locais 

da Amazônia durante a realização do trabalho, pela equipe do Laboratório de 

Diptera II do INPA onde os estudos foram realizados. 

4.2. Material-tipo 

 Para a revisão das espécies do gênero Scutops foram examinados holótipos 

e parátipos, quando possível. O holótipo de Scutops chapmani (Curran, 1934), 

originalmente depositado no AMNH, não pode ser examinado pois está 

provavelmente perdido. A redescrição da espécie foi feita com base em um 

espécime da mesma localidade-tipo (identificação baseada na descrição original). 

Não foi possível o empréstimo do holótipo de S. striatus Hennig, 1969, depositado 

no CNC, mas foram disponibilizadas fotos de alta resolução do tipo, suficientes para 

o reconhecimento da espécie. Das espécies brasileiras, somente o holótipo de S. 

goianiensis Amorim e Vasconcelos, 1989, originalmente depositado no MZUSP, não 

pode ser examinado pois está provavelmente perdido; a diagnose foi baseada na 

descrição original.  

4.3. Preparo para identificação  

O material conservado em álcool passou por um processo de preparo com 

acetato de etila para montagem a seco em triângulos de papel resistente.  

Para o estudo das terminálias masculina e feminina, foi feita a dissecção do 

abdome, cortado na base do primeiro segmento. As clarificações das peças foram 

feitas com ácido lático 85% quente, utilizando o protocolo de Cumming (1992). Após 

esse processo, as peças foram transferidas para lâminas escavadas, contendo 
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glicerina gelatinosa, para serem observadas e para o desenho das estruturas. 

Depois de analisado, o material foi acondicionado em microtubo de plástico 

contendo glicerina que foi posteriormente anexado ao espécime correspondente, 

perfurando a tampa do microtubo com o mesmo alfinete entomológico do espécime 

dissecado. 

As asas foram tratadas com xilol e montadas entre lamínulas imersas em 

bálsamo do Canadá. Em seguida, as lamínulas foram coladas em papel resistente 

com esmalte incolor e anexadas ao alfinete entomológico do espécime 

correspondente. Posteriormente foram estudadas e fotografadas em um 

estereomicroscópio Leica M205C e depois editadas no programa Adobe Photoshop 

CS4. 

Os espécimes foram identificados com auxílio das descrições originais das 

espécies e também por comparação com os espécimes-tipo. A terminologia utilizada 

foi a de Cumming e Wood (2009).  

 O material foi examinado com o auxílio de um Microscópio Estereoscópico 

Leica e um Microscópio Óptico Leica, ambos com câmara clara acoplada, para 

desenhos das estruturas de importância taxonômica. Posteriormente os desenhos 

foram vetorizadas no Adobe Illustrador 10.0.3.  

4.4. Registros geográficos 

Os registros geográficos atualizados das espécies de Scutops identificadas 

foram plotados em mapas usando o programa R versão Ri 386 3.0.1, os dados das 

coordenas foram retiradas das etiquetas de cada espécime. Para os espécimes sem 

coordenadas, foi utilizado o Google Earth para encontrar as coordenadas do local.  
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4.5. Depósito do material 

 Os exemplares obtidos por empréstimo serão devolvidos devidamente 

identificados para as coleções de origem, incluindo os exemplares da série tipo das 

espécies novas. No entanto, parte dos parátipos será retida na Coleção de 

Invertebrados do INPA, que poderá ser ampliada dependendo do número de 

parátipos e da política interna de cada coleção.  

4.6. Material examinado 

 As informações a respeito do material examinado, ou tipos designados, 

procedem dos dados de etiqueta dos espécimes e são apresentadas de acordo com 

as recomendações de Papavero (1994), na ordem norte/sul, citando o nome do país 

em maiúscula; o nome do estado (província, departamento ou equivalente) em 

itálico; o nome da localidade propriamente dita, o mais completo possível; a data, 

com número do mês em algarismos romanos minúsculos (exceto para os holótipos); 

o(s) nome(s) dos coletor(es) entre parênteses; o número e o sexo dos exemplares; a 

sigla dos museus onde se acham depositados os espécimes, e número de registro 

de coleção. Quando mais de um espécime da mesma localidade foi examinado, para 

não repetir os mesmo dados, foi usado “idem”. Informações complementares foram 

inseridas entre colchetes.  

 As redescrições estão apresentadas em ordem cronológica e, em se tratando 

de espécies descritas no mesmo artigo, na ordem de descrição.  

 

5. Resultados e Discussão 

5.1. Taxonomia 
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Scutops Coquillett, 1904 

Scutops Coquillett, 1904: 97. Espécie-tipo Scutops fascipennis Coquillett, 1994 (por 

monotipia). Melander, 1913: 167 (discussão); Malloch, 1926: 24-25 (discussão); 

Curran, 1934: 322-323 (discussão); Hennig, 1952: 615-616 (discussão); Prado, 

1975: 2 (catálogo neotropical); Amorim e Vasconcelos, 1989: 39-44 (descrição, 

filogenia, chave para espécies); Mathis e Papp, 1992: 366-372 (Scutops 

maculipennis, transferido para Parascutops Mathis e Papp); Mathis e Rung 2011: 

358-359 (catálogo mundial). 

Panamenia Curran, 1934: 323. Espécie-tipo: Panamenia chapmani Curran 

(designação original). Sturtevant, 1954: 556 (sinonímia). 

Diagnose. Corpo robusto; occipício côncavo; olhos reniformes; 1 cerda fronto-

orbital; cerda ocelar presente, bem desenvolvida; face com área dorsal achatada ou 

levemente convexa, em forma de escudo; palpos desenvolvidos e espatulados; um a 

dois pares de cerdas dorsocentrais; 2 cerdas catepisternais; lobo pós-pronotal com 

cerda bem desenvolvida; asa com 1/3 a ½ basal amarela, o restante castanho-

escuro com mancha hialina transversal na porção pré-apical; Costa estendendo-se 

até a veia R4+5; veia R1 sem cerdas dorsais; cerda pré-escutelar acrostical ausente; 

anepisterno nu. 

Redescrição . Comprimento do corpo: 3,0 a 5,0 mm; asa: 2,7 a 4,2 mm. 

Cabeça. Occipício côncavo; olhos reniformes; margem lateral da fronte com série de 

cerdas diminutas castanhas; face com porção dorsal plana ou levemente convexa, 

em forma de escudo, com a margem apical subtriangular ou arredondada em vista 

frontal; faixa longitudinal branca com pruína prateada no occipício, adjacente a 

margem posterior do olho composto, alcançando ou não a gena; pós-gena com 
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cerdas longas e finas; gena com cerdas curtas e finas. Antena. Escapo muito curto; 

pós-pedicelo cilíndrico com ápice arredondado; arista sub-basal dorsal, bipectinada, 

com seis a onze ramos dorsais e quatro a cinco ventrais, diminuindo gradativamente 

de comprimento em direção ao ápice da arista. Palpo espatulado. Cerdas: 1 fronto-

orbital longa e reclinada; vertical externa divergente, menor e mais fina que a 

interna, 1 vertical interna convergente (mas não se cruzam); 1 ocelar reta; 1 pós-

ocelar divergente.  

Tórax. Escuto geralmente com uma ou duas faixas longitudinais contrastantes 

com a coloração de fundo; lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado com densa 

pruína prateada; mesonoto fracamente a moderadamente microtomentoso, sub-

brihante a brilhante. Cerdas: 1 pós-pronotal, 2 supra-alares pré-suturais; 2 

notopleurais, 1 a 2 dorsocentrais; 2 catepisternais e uma série de cerdas curtas e 

finas castanhas; 2 escutelares. Pernas: Fêmur anterior com uma fileira de cerdas 

posteroventrais robustas; tíbia média com espinho apico-ventral preto robusto. Asa 

com 1/3 a ½ basal amarela, restante castanho-claro a castanho-escuro, região pré-

apical com mancha hialina transversal completa, estendendo-se da margem 

posterior à margem costal, ou incompleta, não alcançando a margem costal; R1 sem 

cerdas dorsais; CuA1 alcançando ou terminando muito próximo da margem da asa; 

veia CuA2  completa, célula anal fechada. 

 Abdome. Cilíndrico; tergito 1+2, com duas linhas membranosas, uma 

longitudinal medial estendendo-se da base até o meio do segmento e outra 

horizontal, central, ocupando 1/3 medial do segmento, formando um “T” invertido 

com a linha longitundinal; revestido de cerdas castanhas, com cerdas castanhas 

laterais mais desenvolvidas. Terminália masculina: simétrica; tergito 6 largo, 
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esternito 6 retangular e sintergoesternito 7+8, largo, simétrico, livre do tergito 6; falo 

em forma de fita; surstilo conspícuo ou inconspícuo, fundido com o epândrio; 

hipândrio+falapódema formando um “saco” profundamente côncavo; cercos 

desenvolvido, cerdosos, geralmente protuberantes e ovais. Terminália feminina: 

tergito e esternito 7 fundidos e formando um anel completo, tergito e esternito 8 

livres; cercos pequenos e geralmente elipsóides.   

Distribuição geográfica.  Neotropical: Belize, Guatemala, El Salvador, 

Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Guiana, Equador, Peru, Brasil e Bolívia (Fig. 1).  

Comentário . O gênero pertence à subfamília Periscelidinae juntamente com 

Periscelis Loew, Marbenia Malloch, Neoscutops Malloch, Parascutops Mathis e 

Papp, Scutops Coquillett e Diopsosoma Malloch. Periscelidinae formam um grupo 

monofilético compartilhando as seguintes sinapomorfias: abertura bucal grande; veia 

costal curta, estendida até a veia R4+5; apenas uma cerda fronto-orbital reclinada; 

uma faixa longitudinal branca prateada no occipício, adjacente à margem posterior 

do olho composto; célula dm com uma dobra em seu comprimento total (Grimaldi e 

Mathis 1993, Baptista e Marthis 1994, Mathis e Papp 1998). Scutops pode ser 

difereciado dos demais gêneros de Periscelidinae pela face com área dorsal 

achatada ou levemente convexa, em forma de escudo, asa castanha na ½ ou 1/3 

apical e com uma mancha pré-apical hialina transversal, veia R1 sem cerdas, cerda 

pré-escutelar acrostical ausente e arista com seis ou mais ramos dorsais. 
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Figura 1. Registros geográficos do gênero Scutops Coquillett, 1904. 

 

Chave de identificação para espécies de Scutops Coquillett, 1904  

1- Asa com mancha transversal hialina pré-apical completa.......................................2 

- Asa com mancha transversal hialina pré-apical incompleta......................................4 

2- Escuto castanho-escuro com duas faixas longitudinal estreitas e amarelas na 

linha das cerdas dorsocentrais (Fig. 17B) (Panamá)................................S. sp. nov. 2  

-Escuto castanho com uma faixa longitudinal mediana amarela ou amarelo-

esbranquiçada..............................................................................................................3 
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3- Faixa longitudinal mediana do escuto amarela, triangular; fronte amarela com 

mancha castanho-clara na porção central, acima da base das antenas (Fig. 2B-C) 

(Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Guiana) 

.................................................................................................S. fascipennis Coquillett 

- Faixa longitudinal amarela mediana do escuto amarelo-esbranquiçada, 

quadrangular; fronte amarela com mancha castanha, vertical, mediana, em forma de 

triângulo invertido (Fig.5B-C) (Costa Rica e Panamá) 

.....................................................................................................S. chapmani (Curran) 

4- Escuto unicolorido, amarelo.....................................................................................5 

-Escuto bicolorido, castanho e amarelo.......................................................................6 

5. Pernas completamente amarelas (Fig. 14A) (Equador, Brasil, Peru) 

...................................................................................................................S. sp.  nov. 1  

 - Pernas com coxas castanho-escuras, trocânteres amarelos, fêmures castanho-

escuros com ápice amarelo, tíbia anterior castanha com o ápice e base amarelos, 

tíbia média e posterior amarelas; tarsos anterior, medial e posterior amarelos (Fig. 

8A) (Equador, Peru, Brasil).............................................................S. peruanus Hennig 

6- Escuto amarelo com duas faixas castanhas dorsocentrais não alcançando a 

região pré-sutural, escutelo com estrias transversais (Fig. 24B) (Brasil)..S. sp. nov. 5 

 -Escuto castanho com uma faixa longitudinal amarela mediana ...............................7 

7- Faixa longitudinal amarela mediana do escuto larga e quadrangular (Fig. 22B) 

(Brasil) ......................................................................................................S. sp. nov. 4  

- Faixa longitudinal amarela mediana do escuto triangular ........................................8 
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8- Faixa longitudinal amarela do escuto curta, não alcançando a área pré-sutural 

(Brasil) ...............................................................S. goianiensis Amorim e Vasconcelos 

-Faixa longitudinal amarela do escuto alongada, alcançando a área pré-sutural........9 

9- Fronte amarela com mancha vertical mediana castanha (Fig. 10C) (Equador e 

Brasil) .........................................................................S. lopesi Amorim e Vasconcelos 

 - Fronte amarela sem mancha mediana castanha................................................... 10 

10- Faixa longitudinal branca do occipício não alcançando a gena; gena e pós-gena 

castanho-escuras; fêmures completamente castanho-escuros (Figs. 26A e C) (Peru, 

Bolívia, Brasil)........................................................................................... S. sp. nov. 6 

-Faixa longitudinal branca do occipício alcançando a gena; gena e pós-gena 

amarelas; fêmures castanhos com o ápice amarelo..................................................11 

11- Face branca; pedicelo amarelo com o centro da área lateral castanho (Fig. 13C) 

(Brasil) ...............................................................S. marcgrafi  Amorim e Vasconcelos 

 - Face amarelo-esbranquiçada; antena com pedicelo totalmente amarelo (Fig.19C) 

(Equador e Brasil)......................................................................................S. sp. nov. 3 

 

Scutops fascipennis Coquillett, 1904 

(Figs. 2A-C; 3A-D, 4, 28A) 

Scutops fascipennis Coquillett, 1904: 97; Malloch, 1926: 24-25 (discussão, Figs. 3–

6); Hennig, 1952: 616 (discussão); Prado, 1975: 2 (catálogo neotropical); Amorim e 
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Vasconcelos, 1989: 39- 44 (chave); Mathis e Rung, 2011: 358-359 (catálogo 

mundial). 

Diagnose.  Fronte amarela com mancha castanho-clara, pequena, na porção central, 

entre o triângulo ocelar e a base das antenas; triângulo ocelar castanho-claro; face 

amarelo-esbranquiçada, porção dorsal subtriangular e levemente convexa; gena e 

pós-gena amarelas, faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício 

estendendo-se até a gena; palpo amarelo com porção apical castanho-escura; 

escuto castanho, com uma faixa dorso-medial amarela ocupando a metade anterior 

escuto, com a porção anterior afunilada e posterior da largura do escutelo; pleuras 

amarelas; pernas amarelas; tíbia anterior com um anel castanho incompleto pré-

apical e média com um anel basal e um pré-apical castanhos incompletos, tarsos 

amarelo-esbranquiçados.  

Holótipo macho. Redescrição . Comprimento do corpo: 3,8 mm; asa 3,5 

mm. Cabeça. Fronte amarela com mancha castanho-clara pequena, oval, na porção 

central; triângulo ocelar castanho; face amarelo-esbranquiçada, com a porção dorsal 

subtriangular e levemente convexa, mais alta do que larga em vista frontal (Fig.2C) 

com cerdas curtas e finas ao longo da parafaciália; gena e pós-gena amarelas, faixa 

longitudinal branca com pruína prateada do occipício estendendo-se até a gena, 

com uma fileira de cerdas longas, finas e castanhas; pós-gena com cerdas longas e 

finas; gena com cerdas castanhas. Antena amarela; pedicelo com três cerdas 

dorsais robustas; pós-pedicelo cilíndrico, castanho dorsalmente; arista com dez 

ramos dorsais e quatro ventrais. Peças bucais amarelas, exceto palpo com a porção 

apical castanho-escura.  
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Tórax. Escuto castanho com a margem lateral castanho-clara e faixa 

dorso-medial amarela ocupando a metade distal do escuto, alcançando a área pré- 

sutural, com a porção anterior afunilando e posterior da largura do escutelo (Fig.2B); 

notopleura amarela com densa pruína prateada; escutelo amarelo com a margem 

lateral castanha em ângulo de 30º com o escuto; subescutelo castanho; lobo pós-

pronotal amarelo-esbranquiçado com densa pruína prateada; pleuras amarelas (Fig. 

2A). Cerdas (perdidas no holótipo, observadas no parátipo e em material adicional)): 

dorsocentrais anterior 3/4 do comprimento da posterior; catepistenais anterior 4/5 do 

comprimento da posterior, escutelares basal 5/6 do comprimento da distal. Halter 

amarelo. Pernas. Amarelas, exceto tarsos amarelo-esbranquiçados; tíbia anterior 

com um anel castanho incompleto pré-apical e tíbias média e posterior com um anel 

basal e um pré-apical castanhos incompletos. Fêmur anterior com cerdas postero-

ventrais robustas; tíbia média com espinho apico-ventral preto robusto. Asa 

castanho-clara com a base amarela, incluindo as células costal, cup e porção basal 

das células br e r1; mancha hialina transversal pré-apical completa e mancha hialina 

na margem apical na secção R2+3–R4+5 e 1/2 da secção R4+5–M1 e veia R1 amarela 

na base (Fig. 28A). 

Abdome. Tergitos e esternitos castanhos, exceto tergito 1+2 com lados 

amarelos e sintergoesternito 7+8 amarelo. Terminália (Figs. 3A-C): epândrio tão alto 

quanto largo em vista posterodorsal; cerco retangular em vista posterodorsal; pós-

gonito longo em vista lateral, com a porção apical mais larga e projeção posterior 

afilada na porção mediana em vista posterodorsal; hipândrio+falapódema longo em 

vista lateral; falo longo e estreito, duas vezes o comprimento do 

hipândrio+falapódema, membranoso, esclerotinizado lateralmente, apódema 

ejaculador afilado na porção apical. 
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Fêmea. Similar ao macho, exceto o escutelo no mesmo nível do escuto, 

esternito 8 amarelo. Terminália (Fig. 3D): tergito e esternito 7 formando um anel 

acuminado dorsal e lateralmente, e convexo ventralmente em vista posterior; 

esternito 8 em forma de semi-arco, profundamente côncavo dorsalmente; cerco 

triangular em vista posterior. 

Registros geográficos : Belize (Stann Creek), Guatemala, El Salvador 

(Cuscatlán), Nicarágua (Chinandega), Costa Rica (Guanacaste, Alajuela e 

Puntarenas), Panamá e Guiana (Cuyuni-Mazaruni) (Fig. 4). 

Material tipo examinado. Holótipo macho (NMNH). NICARÁGUA. 

Chinandega, (Coll. Baker), Nº 7806. Condição do holótipo: cerdas frontais 

quebradas, olho esquerdo amassado lateralmente; asa direita rasgada na margem 

costal; dorsocentrais, catepistenais e escutelares perdidas; não dissecado.  

Parátipo. NICARÁGUA. Chinandega, (Coll. Baker), 772, 1 macho (NMNH). 

 Material adicional examinado.  BELIZE, Stann Creek, Sittee Point, 22-

30.iv.1997, 1 fêmea (NMNH). COSTA RICA, [Guanacaste], Santa. Rosa, Gua. N. 

Park 300m, 13.ii.1995 (L. Masner) YPT, 1 fêmea (CNC); [Alajuela], Higuito, San 

Mateo, Paplo Schild, Coll., 3 machos (NMNH). Puntarenas, Puerto Jimenez, 8º32’N, 

83º19'W.10m, iv-v.1991, Malaise trap. (P. Hanson), 1 fêmea (NMNH). EL 

SALVADOR, Cuscatlán, 23.vii.[19]55 (P. A. Berry), 1 fêmea (NMNH). GUIANA, 

[Cuyuni-Mazaruni], Bartica (sem data), 1 macho (NMNH). 

Variações : Face amarela nos espécimes do material adicional; tíbias com 

dois anéis completos castanhos na porção basal e incompleto na porção apical. 
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Figura 2A-C. Scutops fascipennis Coquillett, Holótipo, macho. A, hábito, vista later al; 
B, tórax, vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. E scalas: A-B:1mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 3A-D. Scutops fascipennis Coquillett. A–C, macho: A, apódema ejaculador, 
vista lateral; B, terminália, vista lateral; C, epâ ndrio, cercos e pós-gonitos, vista 
posterodorsal. D, fêmea: terminália, vista posterio r. Abreviaturas: hi + fa- 
hipândrio+falapódema; fa- falo; ep- epândrio; ce-ce rco; pg- pós-gonito; su- surstilo; 
TG + ST 7- sintergoesternito; TG - tergito; TS este rnito. 
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Figura 4. Distribuição geográfica de Scutops fascipennis Coquillett e S. sp. nov. 6. 

 

 

Comentário : Na descrição original consta que S. fascipennis possui uma cerda 

esternopleural (= catepisternal). Após a análise do holótipo, foi observado que, 

embora perdidas as cerdas catepistenais, é bem visível a inserção das mesmas no 

catepisterno. O exame de material adicional confirmou que S. fascipennis possui 

duas e não uma cerda catepisternal 
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Scutops chapmani (Curran, 1934) 

(Figs. 5A-C, 7, 6A-D, 28B) 

Panamenia chapmani Curran, 1934: 323 (Figs. 6 e 9). 

Scutops chapmani; Sturtevant, 1954: 556 (combinação genérica); Prado, 1975: 2 

(catálogo neotropical); Mathis e Rung, 2011: 358 (catálogo mundial). 

Diagnose.  Fronte amarela com mancha central castanha, em forma de triângulo 

invertido, grande, ocupando toda a altura da fronte, com o ápice terminando entre as 

antenas; face amarela com a porção dorsal subtriangular; faixa longitudinal branca 

com pruína prateada do occipício estendendo-se até a gena; escuto castanho com 

uma mancha quadrangular amarelo-esbranquiçada ocupando a metade posterior do 

escuto. 

 Redescrição (baseada em um espécime macho da localidade tipo). 

Comprimento do corpo: 4,6 mm; asa: 3,5 mm. Cabeça. Fronte amarela com mancha 

central castanha em forma triângulo invertido, grande, ocupando toda a altura da 

fronte, com o ápice terminando entre as antenas (Fig. 5C); face plana, amarela, com 

a porção dorsal subtriangular, mais longa do que larga em vista frontal (Fig. 5C); 

gena e pós-gena amarelas; faixa longitudinal branca com pruína prateada do 

occipício estendendo-se até a gena com uma fileira de cerdas longas, finas e 

castanhas; pós-gena com cerdas longas, finas e castanhas; gena com cerdas curtas  

e finas castanhas. Antena amarela; pedicelo com cinco cerdas dorsais robustas e 

castanhas; pós-pedicelo cilíndrico; arista com dez ramos dorsais e quatro ventrais. 

Peças bucais castanhas, exceto palpo com parte basal amarela e apical castanho-

escura.  
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 Tórax. Escuto castanho com uma mancha amarelo-esbranquiçada 

quadrangular ocupando a metade posterior do escuto, tão larga quanto o escutelo 

(Fig.5B); escutelo amarelo-esbranquiçado com a margem lateral castanha, em 

ângulo de 30º com o escuto; subescutelo castanho; lobo pós-pronotal amarelo-

esbranquiçado com densa pruína prateada; notopleura e área supra-alar amarelas, 

com densa pruína prateada; pleuras amarelas (Fig. 5A). Cerdas: 2 dorsocentrais 

pós-suturais, anterior cerca de 2/3 do comprimento da posterior; catepisternal 

anterior 3/5 do comprimento da posterior; cerda escutelar distal 3/4 do comprimento 

da basal. Halter amarelo. Pernas. Coxas castanhas, fêmures amarelos com a porção 

basal castanho-clara e mancha castanha na face posteroventral; tíbias com um anel 

castanho completo basal e um apical incompleto; tarsos amarelo-esbranquiçados. 

Fêmur anterior com cerdas posteroventrais robustas; tíbia média com espinho apico-

ventral preto e robusto. Asa castanho-clara com a base amarela, incluindo a porção 

basal da célula costal e da br; mancha hialina transversal pré-apical completa e 

mancha hialina na margem apical na secção R4+5–M1 (Fig. 28B). 

 Abdome. Tergitos e esternito castanhos. Terminália (Figs 6A–C): epândrio 

mais largo do que alto em vista posterodorsal; cerco elipsoide em vista 

posterodorsal; pós-gonito grande em vista lateral, com um lobo posterior 

arredondado, em vista posterodorsal; hipândrio+falapódema longo e estreito em 

vista lateral; falo longo e muito delgado, duas vezes o comprimento do 

hipândrio+falapódema, membranoso, esclerotinizado lateralmente; apódema 

ejaculador com a porção apical arredondada. 

Fêmea. Similar ao macho. Terminália (Fig. 6D): tergito e esternito 7 formando 

um anel levemente achatado dorso-ventralmente em vista posterior; esternito 8 em 
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forma de triângulo invertido com lados arredondados e margem dorsal levemente 

côncava; cerco elipsoide em vista posterior. 

 Registro geográficos : Costa Rica (Alajuela e San José) e Panamá (Colón e 

Panamá ) (Fig. 7). 

 Material examinado : COSTA RICA, [Alajuela], Hiquito, San Mateo, (Pablo 

Schild Coll), (sem data), 1 fêmea (NMNH). [San José], Pedregoso, (D. L. Rounds), A. 

L. Melander Collection, 1961, (sem data) 1 macho (NMNH). PANAMÁ, [Colón], Canal 

Zone, Barro Colorado Island, 21.iv.1956, (Carl W. e Marian E) 1 macho (NMNH); 

[Panamá], Alhajuelo, 5.v.[19]11, (August Busck), 1 macho (NMNH).  

 Comentário : A espécie S. chapmani pode ser facilmente diferenciada das 

demais espécies pelo grande triângulo castanho na fronte, exclusivo desta espécie, 

pela mancha amarelo-esbranquiçada quadrangular ocupando a metade posterior do 

escuto, e a mancha hialina transversal pré-apical completa na asa. A redescrição foi 

baseada em um espécime macho (identificado com base na descrição original) da 

mesma localidade do tipo (Barro Colorado Island, Canal Zone, PANAMÁ). Não foi 

possível o empréstimo em virtude do mesmo não ter sido encontrado na instituição 

de origem. Provavelmente encontra-se pedido. 
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Figura 5 A-C. Scutops chapmani (Curran), macho. A, hábito, vista lateral; B, tórax , 
vista dorsal; C,cabeça, vista frontal. Escalas: A-B : 1mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 6 A-D. Scutops chapmani (Curran). A–C, macho: A, terminália, vista lateral;  B, 
apódema ejaculador, vista lateral; C, epândrio, cer cos e pós-gonitos, vista 
posterodorsal. D, fêmea: terminália, vista posterio r. 
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Figura 7. Distribuição geográfica de Scutops chapmani (Curran) e  Scutops peruanus 

Hennig. 

 

Scutops peruanus Hennig, 1952 

(Figs. 7, 8A-C, 9A-D, 28C) 

Scutops peruanus Hennig, 1952: 615 (Figs. 21–23); Prado, 1975: 2 (catálogo 

neotropical); Amorim e Vasconcelos, 1989: 43 (chave); Mathis e Rung, 2011: 359 

(catálogo mundial).  

Diagnose: Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; face amarelo-esbranquiçada, 

tão longa quanto larga, porção dorsal plana com a margem apical arrendondada em 

vista frontal e densa pruína prateada entre as antenas; faixa longitudinal branca com 
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pruína prateada do occipício não alcançando a gena; escuto amarelo, pleuras 

castanhas, anepisterno castanho-escuro brilhante. 

 Holótipo macho. Redescrição . Comprimento do corpo: 3,3 mm; asa: 3,5 

mm. Cabeça. Fronte amarela; triângulo ocelar castanho; face amarelo-

esbranquiçada, tão longa quanto larga, com a porção dorsal plana, arredondada 

distalmente em vista frontal (Fig. 8C), com densa pruína prateada entre as antenas, 

margem lateral da face castanha com fileira de cerdas castanhas e finas; gena e 

pós-gena castanhas; faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício 

ultrapassando a metade da altura do occipício mas não alcançando a gena; gena e 

pós-gena com cerdas longas e finas, castanhas. Antena amarela; pedicelo com três 

cerdas dorsais robustas castanho-escuras; pós-pedicelo cilíndrico; arista com onze 

ramos dorsais e quatro ventrais. Peças bucais castanho-escuras.  

 Tórax. Escuto amarelo (Fig. 8B); escutelo amarelo e subescutelo castanho; 

lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado com densa pruína prateada, notopleura 

castanha, com densa pruína prateada; pleuras castanhas, anepisterno castanho-

escuro, brilhante. Cerdas: 2 dorsocentrais pós-suturais, anterior 2/3 do comprimento 

da posterior; catepistenal anterior 2,5 vezes maior que a posterior; escutelar distal 

cinco vezes maior que a basal. Halter amarelo com o capítulo castanho-claro. 

Pernas. Coxas castanho-escuras; trocânteres amarelos; fêmures castanho-escuros 

com ápice amarelo; tíbia anterior castanha com o ápice e base, amarelos; tíbia 

média e posterior amarelas; tarsos amarelos. Fêmur anterior com cerdas 

posteroventrais desenvolvidas; tíbia média com espinho apico-ventral preto 

desenvolvido. Asa castanha na metade distal e amarela no restante; mancha hialina 

transversal pré-apical incompleta (Fig.28C). 



31 

 

 

 Abdome. Tergitos castanho-escuros; esternitos castanhos. Terminália (Figs. 

9A–C): epândrio mais largo do que alto; cerco elipsoide em vista posterodorsal, 

subretangular em vista lateral; pós-gonito pequeno, triangular em vista lateral, com 

processo dorsal posterior acuminado; hipândrio+falapódema curto e estreito em vista 

lateral; falo longo, cerca de três vezes o comprimento do hipândrio+falapódema, 

membranoso, esclerotinizado lateralmente; apódema ejaculador com a porção apical 

retangular.  

 Fêmea. Similar ao macho. Terminália (Fig. 9D): tergito e esternito 7 formando 

um anel levemente achatado dorso-ventralmente, em vista posterior; esternito 8 em 

meia-lua com margem dorsal levemente côncava; cerco subretangular com os 

cantos arredondados. 

 Registro geográficos : Equador (Orellana), Peru (Madre de Dios, Meshagua), 

Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia) (Fig.7). 

 Material examinado : Holótipo macho (DEI). PERU, [Cusco], Meshagua, 

Urubambafl., 29. 09.[19]03, [Leg. W. Schnuse]. Etiqueta verde de localidade 

impressa, com a data manuscrita; etiqueta do tipo em vermelho. Condição do 

holótipo: asa esquerda rasgada na parte apical da célula r3+4; escutelo se 

desprendendo do escuto; perna média esquerda, perdida; não dissecado.  

 Parátipos. PERU, [Cusco], Meshagua, Urubambafl., 27.ix.[19]03, [Leg. W. 

Schnuse], 1 macho (DEI); idem, 29.ix.[19]03, [Leg. W. Schnuse], 2 machos (DEI). 

 Material adicional examinado : EQUADOR, Orellana, Res. Etnica Waorani 

0º39.4'S, 76º27.2'W, 216m, lot# 717, 20.vi.1994 (T. L. Erwin), 1 macho (NMNH); 

idem, lot# 681, 21.vi.1994, 1 macho (NMNH); idem, lot# 866, 4.x.1994, 1 fêmea 
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(NMNH); idem, lot# 1490, 2.vi.1995, 1 fêmea (NMNH); idem lot# 1490, 10.ii.1996, 1 

macho (NMNH); idem, 22.vi.1996, 1 macho (NMNH). PERU, Madre de Dios, Manu, 

Rio Manu, Cocha Salvador, 240 m, 14.ix.1988, 1 fêmea (NMNH); idem, Pakitza (5 

Km E), Aguajal, 19.ix.1988, (A. Freidberg), 1 fêmea (NMNH); idem, BIOLAT Bil. Sta. 

Pakitza, 356 m, 21.ix.1991, 11º56'47"S071º17'00"W, (T.L. Erwin), Insetcticidal fog of 

large tree with many lianas and accumulated debris, Tr. Tachigali/9, allvial terrace 

forest Lot 91, 1 fêmea (NMNH); idem, 04.x. 1991 (T.L. Erwin e M.G Pogue), 1 macho 

(NMNH). BRASIL, Amazonas, Reserva F[lorestal] Adolpho Ducke, Platô Trilha 

Norte/Sul, 21.vi.06-11.vii.07, Arm[dilha] suspensa amarela, Dossel (Feitosa M. & 

Freitas G. cols), 1 fêmea (INPA); Pará, Sítio Curio, 14º70'35''S, 55º 07'05''W, 29.viii-

08.ix.01, Suspensa (Rafael & Vidal), 1 macho (INPA); Rondônia, Nova Mamoré, 

Parque Estadual de Guajará- Mirim, Rio Formoso 10º19'26''S-64 º33'88''W, 20-

27.x.1995, (J. Vidal & L. S. Aquino), Arm[adilha] Malaise, 1 macho (INPA);  

 Variações : Alguns espécimes possuem a pleura castanho-escura.  
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Figura 8A-C. Scutops peruanus Hennig, Holótipo macho. A, hábito, vista lateral; B , 
tórax, vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. Esca las: A-B: 1mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 9A-D. Scutops peruanus Hennig. A–C, macho: A, epândrio, cercos e pós-
gonitos, vista posterodorsal; B, terminália, vista lateral; C, apódema ejaculador vista 
lateral. D, fêmea: terminália, vista posterior. 
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 Comentário : O parátipo fêmea de S. peruanus utilizado na descrição do 

trabalho original é um espécime da espécie S. sp.  nov. 1, após análise do material 

tipo que nos foi enviado junto com o material adicional, foi constatado que um 

parátipo fêmea de S. peruanus foi identificado erroneamente. A partir do material 

adicional examinado e comparado com o holótipo, concluímos que as fêmeas de S. 

peruanus possuem o mesmo padrão de coloração das pernas dos machos, e não 

pernas completamente amarelas como na descrição original. As espécies S. 

peruanus e S. sp.  nov. 1  são as únicas que possuem o escuto completamente 

amarelo. Além das diferenças na coloração das pernas citadas, S. peruanus possui 

hipândrio+falapódema curto e estreito em vista lateral; falo longo, cerca de três 

vezes o comprimento do hipândrio+falapódema; apódema ejaculador com a porção 

apical retangular enquanto S. sp. nov . 1 possui hipândrio+falapódema alargado 

ventralmente; falo curto, similar ao comprimento do hipândrio+falapódema, delgado, 

membranoso, apódema ejaculador pequeno, estreito, com a porção apical 

arredondada. As fêmeas também podem ser distinguidas facilmente pela morfologia 

da terminália. 

 

Scutops lopesi Amorim e Vasconcelos, 1989 

(Figs. 10A-C, 11A-D, 12, 28D) 

Scutops lopesi Amorim e Vasconcelos, 1989: 39 (Figs. 4-7); Mathis e Rung, 2011: 

359 (catálogo mundial). 

Diagnose. Fronte amarela com uma mancha mediana vertical pequena, oval, 

castanho-clara, acima da base das antenas; triângulo ocelar castanho, faixa 

longitudinal branca com pruína prateada do occipício alcançando a gena; escuto 
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castanho com uma mancha mediana amarela triangular alongada, alcançando a 

região pré-sutural; uma cerda dorsocentral; perna anterior com primeiro tarsômero 

dilatado; mancha hialina transversal pré-apical da asa incompleta. 

 Holótipo macho. Redescrição . Comprimento do corpo: 4,0 mm; asa: 3,6 

mm. Cabeça. Fronte amarela com uma mancha mediana vertical, pequena, oval, 

castanho-clara, acima da base das antenas; triângulo ocelar castanho (Fig.10C); 

face amarela-esbranquiçada com a porção dorsal levemente convexa e margem 

apical subtriangular, mais longa do que larga em vista frontal; gena e pós-gena 

amarelas, faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício alcançando a 

gena; gena e pós-gena com cerdas longas e finas, castanhas. Antena amarela; 

pedicelo com quatro cerdas dorsais robustas castanho-escuras; pós-pedicelo 

cilíndrico; arista com dez ramos dorsais e quatro ventrais. Peças bucais castanhas.  

Tórax. Escuto castanho com uma mancha mediana amarela triangular 

alongada, alcançando a região pré-sutural (Fig.10B); notopleura e área supra-alar 

amarelas, com densa pruína prateada; escutelo amarelo com margem lateral 

castanha; subescutelo castanho; lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado com 

densa pruína prateada; pleuras castanhas, anepisterno castanho brilhante (Fig. 

10A). Cerdas: 1 dorsocentral; 2 catepistenais, a posterior de comprimento similar à 

anterior; escutelar distal cerca de 4/5 do comprimento da basal. Halter amarelo. 

Pernas com coxas castanhas, trocânteres castanho-claros; fêmures castanhos com 

a porção apical amarela; tíbias amarelas com uma macha castanha formando um 

anel completo na porção basal e uma mancha pré-apical castanha formando anel 

completo na tíbia anterior e incompleto nas tíbias média e posterior; tarsos amarelos. 

Fêmur anterior com cerdas posteroventrais desenvolvidas; primeiro tarsômero da 
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perna anterior dilatado e tíbia média com espinho apico-ventral preto desenvolvido 

(trocânter, fêmur, tíbia e tarsos anteriores perdidos, a redescrição foi baseada no 

trabalho original e confirmada com os parátipos). Asa suavemente acastanhada, 

mais escurecida na metade distal anterior, e com a base da célula costal amarela; 

mancha hialina transversal pré-apical incompleta, curta (Fig. 28D ).  

 Abdome. Tergitos e esternito castanhos. Terminália (Figs. 11A-B e D): 

epândrio tão alto quanto largo em vista posterodorsal; cerco ovóide, alongado; pós-

gonito com a face dorsal côncava; hipândrio+falapódema com lóbulo anteroventral 

arredondado em vista lateral; falo estreito, longo, cerca de duas vezes e meia o 

comprimento do hipândrio+falapódema, membranoso, esclerotinizado lateralmente; 

apódema ejaculador truncado no ápice. 

 Fêmea. Como no macho. Terminália: tergito e esternito 7 formando um anel 

mais largo que alto; esternito 8 grande, hemisférico e com a margem dorsal 

levemente côncava; cerco subretangular (Fig. 11C). 

 Registros geográficos : Equador (Orellana), Brasil (Amazonas, Rio de 

Janeiro) (Fig.12). 

 Material-tipo examinado: Holótipo macho (MZUSP). [BRASIL], [Rio de 

Janeiro], Grajahú[Grajaú], (Lopes & Oliveira), 28.vii. [1]941, On foliage in shady 

places. Etiqueta identificação impressa em papel branco. Condição do holótipo: 

alfinetado no tórax; pernas anteriores, exceto as coxas, perdidas; asa direita 

danificada na secção R 2+3 - R 4+5; não dissecado.  
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Material-tipo examinado: Parátipos: [BRASIL], [Rio de Janeiro], Grajahú 

[Grajaú], (Lopes & Oliveira) 1 fêmea (MZSP), 10.viii.[1]941; idem 23.i.[19]36, (H. S. 

Lopes), 1 fêmea (MZSP).  

Material adicional examinado : EQUADOR, Orellana, Res. Etnica Waorani 

(0º39.4'S, 76º27.2'W 216m, lot# 1145), 1.vii.1995, (T. L. Erwin), 1 macho (NMNH); 

idem, lot# 1720, 2.x.1996, 1 fêmea (NMNH). BRASIL, Amazonas, Paraná do 

Xiboreninho, 03º15'S-06º00'W, 6.viii. 1979, (Adis, Erwin e Montgomery), mixed 

water, Innundation forest canopy fogget with Pyrethrum tray 337, 1 fêmea (NMNH);  

[Manaus], Reserva F[lorestal] Adolpho Ducke, Platô Trilha Norte/Sul, 26.xii.06-

11.i/07, Arm[dilha] suspensa amarela Dossel (Feitosa, M. e Freitas, G. cols), 1 

macho (INPA).  

 Variações : Coloração da mancha vertical da fronte variando do castanho-

claro ao castanho-escuro. 

 Comentário : A espécie S. lopesi é facilmente identificada por possuir fronte 

amarela com uma macha medial castanha. A espécie S. chapmani também possui 

fronte amarela com uma mancha castanha medial, porém com o formato de 

triângulo invertido com ápice terminando entre as antenas, além disso possui dois 

pares dorsocentrais e mancha hialina da asa completa, enquanto S. lopesi possui 

apenas um par dorsocentral e a mancha hialina da asa é incompleta. 
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Figura 10A-C. Scutops lopesi Amorim e Vasconcelos, Holótipo, macho. A, hábito, vista 
lateral; B, tórax, vista dorsal; C cabeça, vista fr ontal;. Escalas: A-B: 1 mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 11A-D. Scutops lopesi Amorim e Vasconcelos. A-B, macho: A, epândrio, cer cos 
e pós-gonitos, vista posterodorsal; B, terminália, vista lateral. C, fêmea: terminália, 
vista posterior. D, macho, apódema ejaculador, vist a lateral. 

 

  



41 

 

 

 

Figura 12. Distribuição geográfica de Scutops lopesi Amorim e Vasconcelos, Scutops 
goianiensis Amorim e Vasconcelos e Scutops marcgrafi Amorim e Vasconcelos.  

 

 Scutops goianiensis Amorim e Vasconcelos, 1989 

(Fig. 12) 

Scutops goianiensis Amorim e Vasconcelos, 1989:42 (Figs. 8-10); Mathis e Rung, 

2011: 358 (catálogo mundial). 

Diagnose  (baseada em Amorim e Vasconcelos [1989]). Fronte amarela; face 

amarela abaixo da antena, lateralmente castanho-clara; gena e pós-gena castanho-

escuras, exceto parte dorsal da pós-gena amarelo-esbranquiçada; antena amarelo-

escura; escuto castanho com faixa mediana alaranjada curta e delgada; fêmures 

anterior e médio totalmente castanhos; tíbia média com manchas castanhas muito 

reduzidas; asa com microtríquias bastante longas, dando um aspecto mais escuro 
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para a asa; base das veias R1, Rs, R2+3 e R4+5 amarela, demais veias castanho-

escuras. 

 Material tipo . Holótipo fêmea (MZUSP): não examinado. O material-tipo não 

foi encontrado. Provavelmente perdido.   

Registros geográficos : Brasil (Goiás) (Fig. 12) 

Comentário : Scutops goianiensis destaca-se das demais espécies de 

Scutops por apresentar asa com microtríquias distintamente longas. 

 

 

Scutops marcgrafi Amorim e Vasconcelos, 1989 

(Figs. 12, 13A-C, 28E) 

Scutops marcgrafi Amorim e Vasconcelos, 1989: 42; Mathis e Rung, 2011: 359 

(catálogo mundial). 

Diagnose : Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; face branca brilhante; faixa 

longitudinal branca com pruína prateada do occipício estendendo-se até a gena; 

pedicelo amarelo com região mediana lateral externa e interna castanha; asa com 

mancha pré-apical hialina incompleta; primeiro tarsômero anterior dilatado. 

 Holótipo fêmea. Descrição . Comprimento do corpo: 3,5 mm; asa: 3,3 mm. 

Cabeça. Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; face branca, brilhante, mais 

longa do que larga, porção dorsal levemente convexa, margem apical subtriangular 

em vista frontal (Fig.13C), margem lateral da face amarela com série de cerdas 

castanhas e finas; gena e pós-gena amarelas, faixa longitudinal branca com pruína 
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prateada do occipício estendendo-se até a gena, com uma fileira de cerdas longas, 

finas e castanhas; pós-gena com cerdas longas e finas. Antena amarela, exceto 

pedicelo com região mediana lateral externa e interna castanha; pedicelo com quatro 

cerdas dorsais robustas e castanhas; pós-pedicelo, cilíndrico. Peças bucais 

castanhas com o palpo castanho-escuro. 

Tórax. Escuto castanho com margem lateral amarela e uma mancha 

longitudinal mediana amarela, triangular, estreita e alongada, alcançando a região 

pré-sutural (Fig.13B); notopleura e área supra-alar amarelas, com densa pruína 

prateada; escutelo com região central amarela e margem lateral castanha, 

levemente elevado em relação ao nível do escuto; subescutelo castanho; lobo pós-

pronotal amarelo-esbranquiçado com densa pruína prateada; pleuras castanhas, 

anepisterno castanho-escuro brilhante. Cerdas: 1 dorsocentral; 2 catepistenais 

(apenas as inserções observadas); escutelar distal cerca de 2/3 do comprimento da 

basal. Halter amarelo. Pernas. Coxas e trocânteres castanhos; fêmures castanhos 

com o ápice amarelo; tíbias anteriores castanhas com o ápice e base amarelos, tíbia 

média e posterior amarelas com uma mancha castanha formando um anel completo 

basal e uma mancha castanha apical formando um anel incompleto; tarsos 

amarelos. Fêmur anterior com cerdas posteroventrais desenvolvidas; tíbia média 

com espinho apico-ventral preto desenvolvido; tarso anterior com o primeiro 

tarsômero dilatado. Asa suavemente acastanhada, mais escura na metade distal 

anterior da célula r4+5, amarela na metade basal incluindo as células basais, cup, e 

metade basal da r1 e 1/3 basal da r2+ 3, e célula costal amarela com o ápice 

escurecido; mancha hialina transversal pré-apical incompleta, veia R1 amarela com 

1/4 apical castanho (Fig. 28E).  
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 Abdome. Tergitos e esternitos castanhos.  

Macho . Desconhecido. 

Registro geográfico : Brasil (Pernambuco) (Fig.12 ). 

Material-tipo examinado : Holótipo fêmea (MZUSP). BRASIL, Pernambuco, 

João Pessoa, Campus Universitário, malaise trap, xi.1987, (D. S. Amorim col.). 

Etiqueta de identificação impressa em papel branco. Condição do holótipo: perna 

anterior esquerda perdida, pós-pedicelo direito perdido, parte apical da arista 

esquerda e cerda catepisternal posterior perdidas; não dissecado. 

Comentário : As espécies S. marcgrafi, S. lopesi, S. sp.  nov . 3 e S. sp. nov 6  

são espécies similares compartilhando a mancha mediana dorsal amarela longa do 

escuto, atingindo a região pré-sutural, e um par de dorsocentrais. Entretanto, S. 

marcgrafi pode ser diferenciada de S. lopesi por não possuir mancha mediana 

vertical na fronte, de S. sp.  nov . 3 pelo pedicelo amarelo com região mediana lateral 

externa e interna castanha (em S. sp . nov 3 a antena é toda amarela) e pelo 

número de cerdas no pedicelo, e de S. sp. nov. 6  pelo número de cerdas no 

pedicelo, faixa longitudinal do occipício alcançando a gena, gena amarela e laterais 

da face amarela (faixa longitudinal do occipício curta, gena e laterais da face 

castanhas em S. sp. nov. 6 ). 
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Figura 13A-D. Scutops marcgrafi Amorim e Vasconcelos, Holótipo, fêmea. A, hábito, 
vista lateral; B, tórax, vista dorsal; C cabeça, vi sta frontal. Escalas: A-B: 1mm; C: 0,5 
mm. 
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Scutops sp.  nov. 1 

(Figs. 14A-C, 15A-D, 16, 28F) 

Scutops peruanus Hennig, 1952: 615 (part.) (identificação errônea de uma fêmea). 

Diagnose . Fronte amarela; face plana, branca, tão longa quanto larga; faixa 

longitudinal branca com pruína prateada do occipício estendendo-se até a gena; 

antena amarela, pós-pedicelo cilíndrico com a margem dorsal castanho-clara; escuto 

amarelo; 2 dorsocentrais, a anterior cerca de 2/3 do comprimento da posterior; 

pernas amarelas com tarsos amarelo-esbranquiçados. 

 Holótipo macho. Descrição . Comprimento do corpo: 4,0 mm; asa 2,7 mm. 

Cabeça. Fronte amarela; face branca, tão longa quanto larga, com a porção dorsal 

plana e margem apical arrendondada em vista frontal (Fig. 14C); gena e pós-gena 

amarelas, faixa longitudinal branca com pruína prateada estendendo-se do occipício 

até a gena, com uma fileira de cerdas longas, finas e castanhas; pós-gena com 

cerdas longas e finas; gena com cerdas curtas e finas, castanhas. Antena amarela; 

pedicelo com três cerdas dorsais robustas e castanhas ; pós-pedicelo cilíndrico com 

a margem dorsal castanho-clara; arista com dez ramos dorsais e quatro ventrais. 

Peças bucais amarelas, exceto palpo castanho-escuro.  

 Tórax. Escuto amarelo (Fig. 14B); escutelo amarelo, em ângulo de 45º com o 

escuto; escutelo amarelo; lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado; notopleura e 

área supra-alar amarelas, com densa pruína prateada; pleuras amarelas, 

anepisterno brilhante (Fig. 14A). Cerdas: 2 dorsocentrais, a anterior cerca de 2/3 do 

comprimento da posterior; cerda catepisternal posterior desenvolvida, quase o dobro 

da anterior; escutelar distal desenvolvida, cinco vezes maior que a basal. Halter 

amarelo. Pernas. Amarelas com tarsos amarelo-esbranquiçados. Fêmur anterior 
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com cerdas posteroventrais robustas; tíbia média com espinho apico-ventral preto 

robusto. Asa castanha na metade distal e amarela no restante; mancha hialina pré-

apical transversal incompleta (Fig. 28F). 

 Abdome. Tergitos e esternitos castanho-escuros. Terminália (Figs. 15A–C): 

epândrio mais largo do que alto em vista posterodorsal; cerco grande e ovóide em 

vista posterodorsal, fortemente protuberante em vista lateral; pós-gonito ovóide em 

vista lateral, com pequeno tubérculo posterior mediano na margem interna, em vista 

posterodorsal; hipândrio+falapódema alargado ventralmente; falo curto, do  

comprimento do hipândrio+falapódema, delgado, membranoso; apódema ejaculador 

pequeno, estreito, com a porção apical arredondada.  

Fêmea. Similar ao macho. Terminália (Fig.15D): tergito e esternito 7 formando 

um anel achatado dorsoventralmente em vista posterior; esternito 8 largo, em forma 

de triângulo invertido, com a margem dorsal levemente côncava; cerco retangular 

com o ângulo lateral arredondado em vista posterior. 

Registros geográficos : Equador (Orellana), Peru (Madre de Dios) e Brasil 

(Amazonas) (Fig. 16). 

 Material tipo examinado : Holótipo macho (NMNH). PERU, Madre de Dios: 

Manu, Rio Manu, Pakitza (5 km E), Guajal, 19.Sep.1988 (Amnon  Freidberrg). 

Condição do holótipo: boa; abdômen não dissecado.  

 Parátipos. EQUADOR: Orellana, Res. Etnica Waorani (0º 39. 4'S, 76º 27.2'W 

216m, lot# 935), 10.x.1994, (T. L. Erwin), 1 macho (NMNH); (lot# 1589), 26. vi. 1996, 

1 fêmea (NMNH).  PERU, [Cusco] Meshagua, 29.09.[19]03, (leg. W. Schouse), 1 

fêmea (DEI); idem, Quincemil, 700m, 1-15. xi. 1962 (L. Pena), 1 fêmea (CNC); 

Madre de Dios, Manu, Rio Manu, Erika (near Salvation) 550m, 5-6.ix.1988 (Amnon 
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Freidberg), 1 macho e 1 fêmea (NMNH); Choca Salvador, 240m, 14.ix.1988 (Amnon 

Freidberg), 9 machos e 8 fêmeas (NMNH); idem, (W. N. Mathis), idem, 6 machos e 4 

fêmeas (NMNH); Pakitza (5 km E), Guajal, 19.ix.1988 (Amnon Freidberg), 3 machos 

e 1 fêmea (NMNH); idem, (W. N. Mathis); idem, 1 macho; idem, Pakitza, 12º7'S, 

70º58'W, 9-23.ix.1988 (Amnon Freidberg), 1 macho e 2 fêmeas (NMNH); idem, 

(Wayne N. Mathis), 2 machos (NMNH). BRASIL, Amazonas, S[anta] Izabel [do] R[io] 

Negro, Maturacá, 11-12.x.1990, Arm[adilha] malaise (J. A. Rafael), 1 macho (INPA); 

idem, Manaus, Reserva Ducke, Igarapé Tinga, 6-6.xii.2004, Arm[adilha] Suspensa 

20 m (Henriques, A.), 1 fêmea (INPA).  

 Variações : algumas fêmeas possuem o tergito 1+2 amarelo; nos machos o 

tergito 1+2 pode se apresentar com as margens laterais amarelas, ou todos os 

tergitos podem ser amarelos com área central castanho-clara. 

 Comentário : Scutops sp. nov . 01 por ser facilmente diferenciada das outras 

espécies por possuir o tórax completamente amarelo, sem manchas no escuto, e a 

única espécie do gênero com falo curto, similar ao comprimento do 

hipândrio+falapódema. Uma fêmea de Scutops sp. nov . 01, foi identificada 

erroneamente como S. peruanus e fazia parte da série tipo daquela espécie (Dados 

da etiquetas: Peru, Meshagua, 03.10.03, Urubambah), como já discutido nos 

comentários sobre S. peruanus. 
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Figura 14A-C. Scutops sp. nov. 1, Holótipo macho. A, hábito, vista latera l; B, tórax, 
vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. Escalas: A- B: 1 mm; C: 0,5 mm.  
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Figura 15A-D. Scutops sp. nov. 1. A–C, macho: A, apódema ejaculador, vist a lateral; B, 
terminália, vista lateral; C, epândrio, cercos e pó s-gonitos,vista posterodorsal. D, 
fêmea: terminália, vista posterior. 
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Figura 16. Distribuição geográfica de Scutops sp. nov. 1, Scutops sp. nov. 2 e Scutops 
sp. nov. 4. 

 

Scutops sp.  nov. 2 

(Figs.16, 17A-C, 18A-C, 28G) 

Diagnose. Fronte amarela com pruína dourada; face amarela tão longa quanto 

larga; escuto castanho com pruína dourada, faixa amarela estreita na linha das 

cerdas dorsocentrais; asa com mancha transversal pré-apical hialina completa e 

uma mancha oval hialina apical; falo largo, com espinhos. 

Holótipo macho. Descrição . Comprimento do corpo: 3,5 mm; asa: 2,7 mm. 

Cabeça. Fronte amarela com pruína dourada; face amarela tão longa quanto larga, 

porção dorsal plana com margem apical arredondada em vista frontal (Fig. 17C), 

margem lateral com fileira de cerdas castanhas e finas; gena e pós-gena amarelas, 
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faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício estendendo-se até gena, 

com uma fileira de cerdas longas, finas e castanhas; pós-gena com cerdas longas e 

finas; gena com cerdas curtas e finas, castanhas. Antena amarela; escapo com 

cerdas curtas e castanhas dorsoapicais; pedicelo com cinco cerdas dorsais robustas 

e castanho-escuras ; pós-pedicelo cilíndrico; arista com sete ramos dorsais e apenas 

uma ventral (demais ramos ventrais perdidos). Peças bucais castanho-escuras.  

 Tórax. Escuto castanho com pruína dourada, com faixa amarela estreita na 

linha das cerdas dorsocentrais (Fig. 17B); escutelo amarelo com pruína amarela; 

subescutelo castanho; lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado com densa pruína 

prateada; notopleura e área supra-alar amarelas, com densa pruína prateada; 

pleuras castanhas com pruína dourada (Fig. 17A). Cerdas: 2 dorsocentrais, a 

anterior 1/2 do comprimento da posterior; 2 catepistenais, a posterior 3/4 do 

comprimento da anterior; escutelar distal 1/3 do comprimento da basal. Halter 

castanho. Pernas. Coxas e trocânteres amarelos; fêmures e tíbias castanhos; tarsos 

amarelos. Fêmur anterior com cerdas posteroventrais robustas; tíbia média com 

espinho apico-ventral preto robusto. Asa castanha com metade basal das células 

costal e br amarela, mancha hialina transversal pré-apical completa, uma mancha 

oval hialina ocupando o ápice das células r1, r2+3 e r4+5, veia R1 castanha (Fig. 28G).  

Abdome. Tergitos e esternitos castanho-escuros. Terminália (Figs. 18A-C): 

Epândrio tão alto quanto largo em vista posterodorsal; cerco pequeno, elipsoide em 

vista posterodorsal; pós-gonito delgado, falciforme em vista lateral, porção 

dorsoapical com cerdas; hipândrio+falapódema grande, globoso em vista lateral; falo 

longo e largo, mais de duas vezes o comprimento do hipândrio+falapódema, 
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membranoso e adornado com espinhos de comprimentos variados; apódema 

ejaculador alongado com a porção apical arredondada. 

 Fêmea:  Desconhecida. 

 Registros geográficos : Panamá (Panamá) (Fig. 16). 

 Material tipo examinado : Holótipo macho (NMNH). PANAMÁ, Panamá, 

Cerro Campana, 08º42'NO 79º55'-W, 900 mts, 24 June 1973, (Erwin & Hevel), 

Central American Expedition, 1973. Condição do holótipo: dissecado; asa esquerda 

montada em lâmina, asa direita danificada; arista quebrada; cerda dorsocentral 

anterior direita perdida; pernas anteriores e abdômen destacados do corpo e 

acondicionados em microtubo com glicerina. 

 Comentário: Scutops sp. nov 02  é a única espécie do gênero que possui 

face amarela e escuto castanho com pruína dourada e com duas faixas amarelas na 

linha das cerdas dorsocentrais, o que a distingue das demais espécies. A asa 

assemelha-se a das espécies S. chapmani e S. fascipennis por possuir uma  

mancha transversal hialina pré-apical completa, mas pode ser diferenciada pela 

presença da grande mancha apical hialina, ausente naquelas espécies. 
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Figura 17A-C. Scutops sp. nov. 2. A–C, Holótipo macho. A, hábito, vista l ateral; B, 
tórax, vista dorsal; C,cabeça, vista frontal. Escal as: A-B:1mm; C: 0,5 mm.  
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Figura 18A-C. Scutops sp. nov. 2. Holótipo macho: A, terminália, vista la teral; B, 
apódema ejaculador, vista dorsal; C, epândrio, cerc os e pós-gonitos, vista 
posterodorsal. 
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Scutops sp. nov . 3 

(Figs. 19A-C, 20A-C, 21, 28H) 

Diagnose : Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; face amarelo-esbranquiçada 

brilhante, na porção dorsal convexa; faixa longitudinal branca com pruína prateada 

do occipício estendendo-se até a gena; gena e pós-gena amarelas; escuto castanho 

com mancha longitudinal mediana amarela, estreitada anteriormente, longa, quase 

atingindo a margem anterior do escuto; pleuras castanhas, anepisterno castanho-

escuro brilhante; 1 dorsocentral; perna anterior com primeiro tarsômero dilatado.  

Holótipo macho. Descrição . Comprimento do corpo: 4,0 mm; asa: 3,8 mm. 

Cabeça. Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; margem lateral da fronte com 

série de cerdas diminutas amarelas; face amarelo-esbranquiçada brilhante, mais 

longa do que larga, porção dorsal convexa com margem apical arredondada, com 

densa pruína prateada em vista frontal (Fig. 19C), margem lateral da face castanha 

com série de cerdas castanhas e finas; gena e pós-gena amarelas, faixa longitudinal 

branca com pruína prateada do occipício estendendo-se até a gena, com uma fileira 

de cerdas longas, finas e castanhas; pós-gena com cerdas longas e finas; gena com 

cerdas curtas e finas,castanhas. Antena amarela; pedicelo com cinco cerdas dorsais 

robustas e castanhas; pós-pedicelo cilíndrico; arista com dez ramos dorsais e quatro 

ventrais. Peças bucais castanhas com o palpo castanho-escuro.  

Tórax. Escuto castanho com mancha longitudinal mediana amarela, estreitada 

anteriormente, alongada, quase alcançando a margem anterior do escuto (Fig. 19B); 

escutelo amarelo com a margem lateral castanha, levemente elevado em relação ao 

nível do escuto; subescutelo castanho; lobo pós-pronotal amarelo-esbranquiçado 

com densa pruína prateada; notopleura e área supra-alar amarelas com densa 
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pruína prateada; pleuras castanhas, anepisterno castanho-escuro brilhante (Fig. 

19A). Cerdas: 1 dorsocentral; 2 catepistenais, a posterior 1/2 do comprimento da 

anterior; escutelar distal similar à basal. Halter amarelo. Pernas. Coxa e trocânter 

anteriores castanho-escuros, médios e posteriores castanhos; fêmur anterior 

castanho-escuro, médio e posterior castanho, todos com o ápice amarelo; tíbia 

anterior castanho-escura com base amarela; tíbias média e posterior amarelas com 

a base castanha e uma mancha castanha apical quase formando um anel completo; 

tarsos amarelos. Fêmur anterior com cerdas posteroventrais desenvolvidas; tíbia 

média, com espinho apico-ventral preto desenvolvido; tarso anterior com o primeiro 

tarsômero dilatado. Asa castanha na metade anterior distal, amarela na metade 

basal incluindo as células basais, cup, e metade basal da r1 e 1/3 basal da r2+ 3, 

célula costal amarela com o ápice escurecido, e levemente castanha no restante; 

mancha hialina transversal pré-apical incompleta; veia R1 amarela com 1/4 apical 

castanho (Fig. 28G).  

Abdome. Tergitos e esternitos castanhos. Terminália (Figs. 20A-C): epândrio 

tão largo quando alto em vista posterodorsal; cerco ovóide; pós-gonito pequeno, 

com pequeno lobo cerdoso projetado posterodorsalmente, quadrangular em vista 

lateral, com uma projeção acuminada anteroventral; hipândrio+falapódema alargado 

anteriormente em vista lateral; falo delgado, longo, cerca de três vezes e meia o 

comprimento do hipândrio+falapódema, membranoso, esclerotinizado nas  laterais; 

apódema ejaculador com o ápice truncado. 

 Fêmea. Desconhecida. 

 Registros geográficos : Equador (Orellana), Brasil (Amazonas) (Fig. 21). 
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 Material-tipo examinado : Holótipo macho (NMNH). BRASIL, Amazonas: 

Reserva Rio Tarumã Mirim, 2m from Rio Negro; 03º02'S-06º17.2'W, 30.July.79, 

Igapó, Black water imundation forest canopy fogged with Pyrethrum, Canopy 

Fogging Project, TRS#03, Tray# 250 (Adis, Erwin, Montgomery et.al.,collectors). 

Condição do holótipo: Não dissecado.  

 Parátipo. EQUADOR, Orellana, Res. Etnica Waorani, 0º39.4'S, 76º27.2'W, 

216m, lot# 1542, 21.vi.1996, (T. L. Erwin), 1 macho ( NMNH). 

Variação : Parátipo com lateral do escuto castanho-escuro.  

 Comentário : S. sp. nov. 3 , é similar às espécies S. lopesi, S. goianiensis, S. 

marcgrafi e S. sp. nov. 6  por possuir um par de dorsocentral. Pode ser diferenciada 

de S. lopesi pela ausência de mancha vertical mediana castanha na fronte, de S. 

goianiensis pela faixa amarela do escuto alcançado a área pré-sutural e por não 

possuir microtríquias bem desenvolvidas na asa, de S. marcgrafi pela antena toda 

amarela e face amarelo-esbranquiçada, e de S. sp. nov. 6  pelo falo longo, a faixa 

longitudinal do occipício alcançando a gena, e a pós-gena amarela. 
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Figura 19 A-C. Scutops sp. nov. 3, Holótipo macho. A, habito, vista lateral; B, tórax, 
vista dorsal; C,cabeça, vista frontal. Escalas: A-B :1mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 20A-C. Scutops sp. nov. 3. Parátipo macho: A, terminália, vista l ateral; B, 
apódema ejaculador, vista lateral; C, epândrio, cer cos e pós-gonitos, vista 
posterodorsal. 
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Figura 21. Distribuição geográfica de Scutops sp. nov. 3 e Scutops sp. nov. 5. 

 

Scutops sp. nov. 4 

(Figs. 16, 22A-C, 23A-D, 29A) 

Diagnose: Face amarelo-esbranquiçada, mais longa do que larga, com porção 

dorsal plana e margem apical arredondada em vista frontal; gena e pós-gena 

castanha, faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício não 

alcançando a gena; escuto castanho-escuro com faixa amarela mediana 

quadrangular curta, não alcançado a área pré -sutural, halter amarelo com cerdas 

castanhas na parte mediana. 

 Holótipo macho. Descrição . Comprimento do corpo: 3,5 mm; asa: 2,8 mm. 

Cabeça. Fronte amarela; face amarelo-esbranquiçada, mais longa do que larga, 

porção dorsal plana com margem apical arredondada em vista frontal (Fig.22C); 
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gena e pós-gena castanhas, faixa longitudinal branca com pruína prateada do 

occipício ultrapassando a porção mediana do occipício mas não alcançando a gena, 

margem lateral com fileira de cerdas castanhas e finas; gena e pós-gena com cerdas 

longas castanhas . Antena amarela; pedicelo com três cerdas dorsais robustas e 

castanho-escuras; pós-pedicelo cilíndrico; arista com dez ramos dorsais e cinco 

ventrais. Peças bucais castanho-escuras.  

 Tórax. Escuto castanho-escuro com faixa amarela mediana, quadrangular, 

curta, não alcançado a área pré-sutural (Fig.22B); escutelo amarelo, levemente 

elevado em relação ao nível do escuto; subescutelo castanho; lobo pós-pronotal 

amarelo-esbranquiçado com densa pruína prateada, notopleura castanha e área 

supra-alar castanha com 1/3 da área amarela com densa pruína prateada; pleuras 

castanhas, catepisterno com a margem superior amarela. Cerdas: 2 dorsocentrais, a 

anterior 1/2 do comprimento da posterior; 2 catepistenais, a posterior 2/3 do 

comprimento da anterior; escutelar basal 2/5 do comprimento distal. Pernas: coxas 

castanhas, trocânteres amarelos, fêmures castanhos com o ápice amarelo, tíbias e 

tarsos amarelos. Fêmur anterior com cerdas posteroventrais robustas; tíbia média 

com espinho apico-ventral preto robusto. Asa castanha na metade distal e amarela 

no restante incluindo as células costal, basais, cup e porção basal das células r1 e r2+ 

3,; mancha hialina transversal pré-apical incompleta (Fig. 29A).  

 Abdome. Tergitos e esternitos castanho-escuros. Terminália (Figs. 23A-C): 

epândrio tão alto quanto largo em vista posterodorsal; cerco pequeno, elipsoide; 

pós-gonito subretangular em vista lateral, com projeção posterodorsal cerdosa; 

hipândrio+falapódema alongado anteriormente; falo longo e delgado, cerca de três 
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vezes o comprimento do hipândrio, membranoso, levemente esclerotinizado nas 

laterais; apódema com a porção apical alargada. 

 Fêmea. Similar ao macho. Terminália (Fig. 23D): tergito e esternito 7 

formando um anel mais alto que largo; esternito 8 grande com margem dorsal 

levemente côncava; cerco oval. 

Registro geográfico : Brasil (Amazonas) (Fig. 16). 

Material examinado : Holótipo macho (INPA). BRASIL: Amazonas, Ipixuna, 

Rio Gregório, Com[unidade] Lago grande, 07°10'11.7''S-70º 49'10.3''W, 22-

23.v.2011, 22:00-01:00h, Arm[adilha] luminosa baixa, (J. A. Rafael J. T. Câmara, R. 

F. Silva, A. Somavilla, C. Gonçalves, A. Agudelo, Leg.). Condição do holótipo: cerda 

dorsocentral anterior direita e escutelares distal e basal direitas perdidas; fêmur, tíbia 

e tarsos esquerdos colados no triângulo de papel; halter esquerdo perdido; abdome 

dissecado a partir do primeiro segmento, acondicionado em microtubo com glicerina. 

 Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, Res[erva] km 41, P[rojeto] 

D[inâmica] B[iológica] de F[ragmentos] F[lorestais], 05-06.viii.2004, Trilha B[orda]-

S[ub] B[osque], (R. Querino), 1 fêmea (INPA); idem, 29-30.ix.2004, Interior Dossel,  1 

fêmea (INPA).  

 Comentário: Pode ser diferenciada das outras espécies por possuir uma 

faixa retangular amarela no escuto, a qual é similar a de S. chapmani porém podem 

ser diferenciadas desta última pela mancha hialina pré-apical vertical incompleta da 

asa, coloração da fronte, gena, pleuras e pernas, além da faixa longitudinal de 

pruína prateada do occipício. 
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Figura 22 A-C. Scutops sp. nov. 4, Holótipo macho. A, hábito, vista latera l; B, tórax, 
vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. Escalas: A- B: 1 mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 23A-D. Scutops sp. nov. 4. A–C, Holótipo macho. A, epândrio, cerco s e pós-
gonitos, vista posterodorsal; B, terminália, vista lateral; C, apódema ejaculador, vista 
lateral. D, fêmea: terminália, vista posterior. 
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Scutops sp. nov. 5 

(Figs. 21, 24A-C, 25A, 29B) 

Diagnose. Fronte amarela; face amarelo-esbranquiçada, mais longa do que larga, 

porção dorsal levemente convexa com  margem apical arredondada em vista frontal; 

faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício alcançado a gena; escuto 

amarelo com faixas dorsocentrais castanhas não alcançando a região pré-sutural; 

escutelo amarelo com estrias transversais. 

 Holótipo fêmea. Descrição . Comprimento do corpo: 4,5 mm; asa: 4,0 mm. 

Cabeça. Fronte amarela, margem lateral da fronte com série de cerdas diminutas 

castanhas; face amarelo-esbranquiçada, mais longa do que larga, porção dorsal 

levemente convexa com margem apical arredondada em vista frontal (Fig. 24C), 

margem lateral inferior com faixa castanha e cerdas castanhas e finas; gena e pós-

gena amarelas, faixa longitudinal branca com pruína prateada do occipício 

alcançado a gena, com uma fileira de cerdas longas, finas e castanhas; pós-com 

cerdas longas e finas, castanhas; com cerdas s, curtas e finas, castanhas. Antena 

amarela; pedicelo com quatro cerdas dorsais castanho-escuras; pós-pedicelo 

cilíndrico com a margem dorsal castanho-claro; arista com dez ramos dorsais e cinco 

ventrais. Peças bucais amarelas, exceto palpo castanho com parte basal amarela.  

 Tórax. Escuto amarelo com faixas castanhas dorsocentrais não alcançando a 

região pré-sutural (Fig. 24B); escutelo amarelo com as margens laterais castanhas, 

em ângulo de 30º com o escuto; subescutelo amarelo (Fig. 24B); lobo pós-pronotal 

amarelo-esbranquiçado com densa pruína prateada; notopleura e área supra-alar 

amarelas com densa pruína prateada; pleuras amarelas (Fig. 24A). Cerdas: 2 

dorsocentrais; 2 catepisternais; 2 escutelares. Halter amarelo com cerdas castanhas 
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na parte mediana. Pernas amarelas. Fêmur anterior com cerdas posteroventrais 

robustas; tíbia média com espinho apico-ventral preto robusto. Asa amarela na maior 

parte, com metade distal anterior castanha, mancha hialina transversal pré-apical 

incompleta; veia R1 amarela com 1/3 da porção apical castanha (Fig. 29B). 

 Abdome. Tergitos 1+2 amarelo; tergitos 3-7 amarelos com a parte mediana 

castanha; esternitos amarelos. Terminália (Fig. 25A): tergito e esternito 7 formando 

um anel sublosangular; esternito 8 em meia-lua, com a margem dorsal 

profundamente côncava; cerco losangular em vista posterior. 

 Macho . Desconhecido. 

Registro geográfico : Brasil (Amazonas) (Fig. 21). 

 Material-tipo examinado : Holótipo fêmea (INPA). BRASIL, Amazonas, 

Manaus, Res[erva] km 41 P[rojeto] D[inâmica] B[iológica] de F[ragmentos] 

F[lorestais], 13-14.x.2004, Borda-Dossel (R. Querino). Condição do holótipo: 

dorsocentrais anteriores e posterior esquerda perdidas; escutelares distais e basal 

esquerda perdidas; asa esquerda destacada (montada entre dois pedaços de 

lamínulas, colada na extremidade em um pequeno pedaço de papel resistente e 

fixada no alfinete do espécime), abdome dissecado a partir do primeiro segmento, 

acondicionado em microtubo com glicerina. 

 Comentário : Scutops sp. nov. 5 , é facilmente separada das demais espécies 

do gênero por possuir o escuto amarelo com faixas castanhas dorsocentrais não 

alcançando a região pré-sutural (Fig. 24B), escutelo com estrias transversais e 

abdômen amarelo com a porção central dos tergitos castanho. 
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Figura 24 A-C. Scutops sp. nov. 5, Holótipo fêmea. A, hábito, vista latera l; B, tórax, 
vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. Escalas: A- B: 1 mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 25 A. Scutops sp. nov. 5, Holótipo fêmea:A, terminália, vista pos terior. 

 

  

 

Scutops sp. nov. 6 

(Figs. 4, 26A-C, 27A-D, 29C) 

Diagnose : Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; face amarelo-esbranquiçada, 

mais longa do que larga, porção dorsal levemente convexa com margem apical 

arredondada em vista frontal; faixa longitudinal branca com pruína prateada do 

occipício muito curta, não alcançando a porção mediana do occipício; escuto 

castanho com mancha longitudinal dorsal amarela, alongada, estreitando-se 

anteriormente e alcançando a margem anterior do escuto; pleuras castanhas, 

anepisterno brilhante com pruína prateada na parte superior; 1 dorsocentral; perna 

anterior com o primeiro tarsômero dilatado. 

Holótipo macho. Descrição . Comprimento do corpo: 4,1 mm: asa: 4,0 mm. 

Cabeça. Fronte amarela, triângulo ocelar castanho; margem lateral da fronte com 
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série de cerdas diminutas castanhas; face amarela-esbranquiçada, mais longa do 

que larga, porção dorsal levemente convexa com margem apical arredondada em 

vista frontal (Fig. 26C), margem lateral inferior da face castanha com série de cerdas 

curtas e finas, castanhas; gena e pós-gena castanho-escuras, faixa longitudinal 

branca com pruína prateada do occipício muito curta, não alcançando a metade do 

occipício; gena com uma série de cerdas longas, finas e castanhas; pós-gena com 

cerdas longas e finas, castanhas. Antena amarela; pedicelo com seis cerdas dorsais 

robustas e castanho-escuras na região mediana dorsolateral externa, cinco cerdas 

robustas e castanhas na região mediana dorsolateral interna e uma série de cerdas 

finas e amarelas na região lateral interna; pós-pedicelo cilíndrico; arista com dez 

ramos dorsais e quatro ventrais. Peças bucais castanho-escuras; palpo com pruína 

dourada.  

Tórax. Escuto castanho com mancha longitudinal dorsal amarela, alongada, 

estreitando-se anteriormente e alcançando a margem anterior do escuto (Fig.26B); 

notopleura castanha; escutelo amarelo com a margem lateral castanha, em ângulo 

de 20º com o escuto; subescutelo castanho; lobo pós-pronotal amarelo-

esbranquiçado com densa pruína prateada, notopleura castanha com densa pruína 

prateada; pleuras castanhas (Fig. 26A), anepisterno brilhante com pruína prateada 

na parte superior. Cerdas: 1 dorsocentral; 2 catepisternais, a posterior 3/4 do 

comprimento da anterior; 2 escutelares, a distal 3/4 do comprimento da basal. Halter 

amarelo, exceto capítulo castanho-escuro. Pernas. Coxas castanhas, trocânteres 

amarelos, e fêmures castanhos; tíbia anterior castanha; tíbias média e posterior 

amarelas com a parte basal castanha e uma mancha castanha na parte apical 

formando um anel incompleto; tarsos amarelos. Fêmur anterior com cerdas 

posteroventrais desenvolvidas; primeiro tarsômero anterior dilatado; tíbia média com 
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espinho apico-ventral preto desenvolvido. Asa amarela na maior parte, com metade 

distal anterior castanha, mancha hialina transversal pré-apical incompleta; veia R1 

amarela com 1/3 da porção apical castanha (Fig. 29C).  

 Abdome. Tergitos e esternitos castanho-escuros. Terminália (Figs. 27A-C): 

epândrio tão largo quanto alto em vista posterodorsal; cerco elipsoide; pós-gonito 

subretangular em vista lateral, com um lobo posterior dorsal arredondado em vista 

lateral; hipândrio+falapódema estreito e alongado em vista lateral; falo um pouco 

maior que o comprimento do hipândrio+falapódema, delgado, membranoso, 

esclerotinizado nas laterais; apódema ejaculador com a porção apical truncada. 

 Fêmea. Similar ao macho. Terminália: tergito e esternito 7 formando um anel 

levemente achatado dorsalmente e convexo ventralmente, mais largo que alto; 

esternito 8 largo, triangular; cerco subquadrado (Fig.27D). 

 Registros geográficos : Equador (Orellana), Brasil (Amazonas), Bolívia 

(Santa Cruz) (Fig. 4)  

 Material examinado : Holótipo macho (NMNH). EQUADOR, Orellana, Res. 

Etnica Waorani, 0º39.4'S, 76º27.2'W, 216m, lot# 1694, 10.Oct.1996, T. L. Erwin. 

Condição do holótipo: asa direita colada em triângulo de papel, cerda ocelar direita 

danificada; cerdas escutelar distal e basal direita perdidas, catepisternais esquerdas 

perdidas, asa esquerda rasgada no ápice; abdome dissecado a partir do primeiro 

segmento, acondicionado em microtubo com glicerina. 

 Parátipos: EQUADOR, Orellana; Res. Etnica Waorani, 0º39.4'S, 76º 27.2'W, 

216m, lot# 912, 9.x.1994, (T. L. Erwin), 1 fêmea (NMNH). BRASIL, Amazonas, 

Reserva Ducke, 26Km, N Of Manaus, 16.ix.1982, (J. A. Rafael), Ar[madilha]. 

Malaise, 1 fêmea (INPA). BOLÍVIA, Santa Cruz, Dept. Ichilo Prov., Hotel Flora y 
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Fauna, 4-6 km SSE Buena Vista, 17º29.95'S, 63º33.15'W, 400-500m, 11.xi.2003, (N. 

E. Woodley), 2 fêmeas, (NMNH). 

 Variação: Alguns espécimes possuem coloração castanho-escura das 

pleuras, tergitos e esternitos.  

 Comentário: Scutops sp. nov. 6 , pode ser diferenciado das demais espécies 

que possuem um par de cerdas dorsocentrais. Difere de S. goianiensis, S. lopesi e 

S. marcgrafi e S. sp. nov. 4 , pela faixa longitudinal de pruína prateada do occipício 

muito curta, não alcançando a gena (Fig. 26A), Scutops sp. nov. 6 , difere também 

por possuir o falo curto, um pouco maior que o comprimento do hipândrio+ 

falapódema. 
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Figura 26A-C. Scutops sp. nov. 6, Holótipo macho. A, hábito, vista latera l; B, tórax, 
vista dorsal; C, cabeça, vista frontal. Escalas: A- B: 1 mm; C: 0,5 mm. 
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Figura 27A-D. Scutops sp. nov. 6. A–C, Holótipo macho. A, apódema ejacula dor, vista 
lateral; B, terminália, vista lateral; C, epândrio,  cercos e pós-gonitos, vista 
posterodorsal. D, parátipo fêmea: terminália, vista  posterior. 
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Figura 28A-H: Asas Scutops Coquillett: A, Scutops fascipennis (espécime macho); B, 
Scutops chapmani (espécime macho); C, Scutops peruanus (espécime fêmea); D, 
Scutops lopesi (espécime macho); E, Scutops marcgrafi (holótipo fêmea) ; F, Scutops 
sp. nov. 1 (parátipo macho); G, Scutops sp. nov. 2 (holótipo macho); H, Scutops sp. 
nov. 3 (holótipo macho).  

 

 

 



76 

 

 

 

Figura 29A-C. Asas Scutops Coquillett: A, Scutops sp. nov. 4 (parátipo fêmea); B, 
Scutops sp. nov. 5 (holótipo fêmea); C, Scutops sp. nov. 6 (parátipo fêmea).   

 

Espécie removida de Scutops 

 

Periscelis (Myodris) striatus (Hennig, 1969) comb. nov.  

(Figs. 36A-G) 

Scutops striatus Hennig, 1969: 601,604 (Fig. 25); Prado, 1975: 2 (catálogo 

neotropical); Amorim e Vasconcelos, 1989: 42 (chave); Mathis e Rung, 2011: 359 

(catálogo mundial).  

 

 A espécie Scutops striatus Hennig, 1969 está sendo transferida para o gênero 

Periscelis Loew no subgênero Myodris Lioy. A decisão foi tomada depois da análise 

do holótipo através de fotos de alta resolução que foram enviadas pelo CNC 

(Canadian National Collection) (Figs. 36A–G) e da análise da descrição original da 

espécie.  
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 A espécie S. striatus não é congenérica com Scutops com base nos seguintes 

caracteres que identificam os indivíduos de Periscelis do subgênero Myodris e que 

estão presentes na espécie citada: carena transversal na face; cerdas pré-

escutelares acrosticais bem desenvolvidas; CuA1 curta não alcançando a margem da 

asa (Fig. 30A) (Mathis, 1993). 

 Uma nova combinação é proposta, Periscelis (Myodris) striatus (Hennig, 

1969) comb. nov ., elevando o número de espécies do subgênero para nove. Neste 

subgênero são conhecidas quatro espécies fósseis para a Região Neotropical, três 

espécies atuais para a Região Paleártica e uma para a Região Neártica (Mathis & 

Rung, 2011), sendo esta a primeira reconhecida para a região Neotropical. 

 Distribuição. Peru (Madre de Dios). 

 Material tipo examinado. Holótipo fêmea (CNC). PERU, Madre de Dios, 

Avispas, 10-20.ix.1962, 400 m (L. Pena).  
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Figura 30 A-G: Periscelis striatus (Hennig, 1969)  comb. nov. Holótipo, fêmea. A, hábito, 
vista lateral; B, vista dorsal; C, cabeça e tórax, vista lateral, D, cabeça, vista frontal; E, 
etiqueta de localidade; F, G,  etiquetas de tipos ( fotos cedidas pelo CNC). 

 

 

6. Conclusão 

 
 O presente estudo levou ao reconhecimento de seis novas espécies, três 

novos registro do gênero Scutops, para Belize, Equador e Bolívia, primeiro registro 

de S. peruanus para o Equador e Brasil e de S. lopesi para Equador e norte do 
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Brasil (Amazonas). Uma nova combinação é proposta com a transferência de S. 

striatus para o gênero Periscelis. Foram adicionados novos caracteres nas 

redescrições, acompanhadas de fotos e desenhos das genitálias masculina e 

feminina. Os registros geográficos do gênero foram atualizados e agora incluem: 

Belize, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Guiana, Equador, 

Peru, Brasil e Bolívia.  
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