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Sinopse: 

As espécies brasileiras de Syneches Walker, 1852, foram aqui estudadas com base na 

morfologia externa e terminálias masculinas e femininas. Foram descritas dez espécies 

novas, revisadas outras três, fornecida uma chave de identificação e mapas de 

distribuição geográfica. 
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RESUMO 

Syneches Walker, 1852 (Diptera: Hybotidae: Hybotinae) são moscas de tamanho pequeno a 

médio (2-7,5mm), amarelas a pretas, com aproximadamente 200 espécies, distribuídas por 

todas as regiões biogeográficas, com exceção da Antártica. São distintos dos demais Hybotini 

por possuírem Rs longo, surgindo na 1/2 basal da célula br, probóscide longa, com labelo 

esclerosado, sem pseudotraquéias, terminália masculina simétrica e rotacionada entre 45º-90º 

para a direita. Para o Brasil estão registradas 23 espécies. As espécies brasileiras foram aqui 

estudadas, com base na morfologia externa e terminália masculina e feminina. O material foi 

obtido a partir de coleções zoológicas nacionais e estrangeiras. Chave de identificação, mapas 

com registros geográficos, descrição e redescrição de espécies foram fornecidas. Três espécies 

foram revisadas e foram acrescidas dez espécies novas ao gênero: S. atratus sp. nov. 

(Maranhão); S. digitatus sp. nov. (Santa Catarina); S. fasciatus sp. nov. (Goiás); S. fuscus sp. 

nov. (Rio de Janeiro); S. galbus sp. nov. (Amazonas); S. limeirai sp. nov. (Piauí); S. 

megalogaster sp. nov. (Paraná); S. oneratus sp. nov. (Minas Gerais); S. procerus sp. nov. 

(Santa Catarina); S. quasimodo sp. nov. (Rio de Janeiro). Além disso, as espécies já 

conhecidas tiveram uma nova diagnose e seus registros geográficos ampliados, contribuindo 

para o aumento no conhecimento das espécies brasileiras deste gênero. 

Palavras-chave: taxonomia; espécies novas; morfologia externa; chave de identificação; 

registro geográfico. 
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ABSTRACT 

Syneches Walker, 1852 (Diptera: Hybotidae: Hybotinae) is compound by small to medium 

size flies (2-7,5mm), yellow to black, with approximately 200 species, distributed throughout 

all biogeographical regions, except Antarctica. The genus can be distinguished 

from the other Hybotini by the long Rs, arising before middle of basal cell br, long proboscis, 

with sclerosed labellum, lacking pseudotracheae, symmetrical male terminalia and, rotated 

45-90 degrees to the right. Twenty three species were recorded from Brazil. The Brazilian 

species were studied here, based on the external morphology, male and female terminalia 

morphology. The material was obtained from national and foreign zoological collections. 

Identification key, maps with geographical registry, description, and redescription of each 

species were provided. Three species have been revised and ten new species were added to 

the genus: S. atratus sp. nov. (Maranhão); S. digitatus sp. nov. (Santa Catarina); S. fasciatus 

sp. nov. (Goiás); S. fuscus sp. nov. (Rio de Janeiro); S. galbus sp. nov. (Amazonas); S. 

limeirai sp. nov. (Piauí); S. megalogaster sp. nov. (Paraná); S. oneratus sp. nov. (Minas 

Gerais); S. procerus sp. nov. (Santa Catarina); S. quasimodo sp. nov. (Rio de Janeiro). In 

addition, the formerly known species had added a new diagnosis and their geographic records 

expanded, incrementing the knowledge of the Brazilian species of this genus. 

Key words: taxonomy; new species; external morphology; identification key; geographical 

registry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Hybotidae, histórico e aspectos gerais 

 

Pertence à Diptera, Brachycera, Eremoneura, Empidoidea e possui aproximadamente 

2.000 espécies em 75 gêneros (Pape et al., 2011). É composta quase que exclusivamente por 

moscas predadoras, com exceção dos gêneros Anthalia Zetterstedt, 1838 e Euthyneura 

Macquart, 1836 que se alimentam de pólen e néctar (Curran, 1934; Downes e Smith, 1969).  

São moscas de pequeno a médio porte, variando de 1,0-7,5mm de comprimento, 

coloração de amarelo a preto, nunca metálica (Ale-Rocha e Freitas-Silva, 2016). Existe pouco 

conhecimento sobre estágios imaturos, mas sabe-se que as larvas são terrestres, geralmente 

encontradas no solo, em madeira em decomposição e esterco, predando vários artrópodes, 

principalmente larvas de outros Diptera (Smith, 1967; 1980; Cumming e Cooper, 1993).  

Os adultos são normalmente encontrados em folhas, troncos e outras superfícies, ou 

em voo durante o deslocamento e forrageamento (Wilder, 1974). Ocydromiinae manteve o 

enxameamento como parte de seu comportamento reprodutivo, mas em Hybotinae e 

Tachydromiinae a atividade predatória e reprodutiva foi transferida para superfícies sólidas, 

como folhas, solo e troncos de árvores (Chvála, 1976). São comumente coletados por 

armadilhas de interceptação de voo do tipo Malaise e Suspensa com atrativo de coloração 

amarela (Ale-Rocha e Freitas-Silva, 2016). 

  Está amplamente distribuída por todas as regiões biogeográficas, com exceção da 

Antártica, e tem sido bastante estudada nas regiões Neártica e Paleártica, mas o conhecimento 

para região Neotropical ainda é escasso, com muitas espécies a serem descritas (Ale-Rocha e 

Vieira, 2008). 

Meigen (1803) foi o primeiro a descrever gêneros que posteriormente fariam parte da 

família, como: Tachydromia e Hybos, sem designar nenhuma espécie para ambos. Em 1804 

ele descreveu a primeira espécie para Hybos, H. funebris um sinônimo de Musca grossipes 

Linnaeus, 1767 (Meigen, 1804; Coquillett, 1910). Meigen (1820) descreveu dois novos 

gêneros, Oedalea e Ocydromia e os agrupou com Hybos em Hybotinae, esse primeiro 

agrupamento corresponde atualmente Hybotinae, Ocydromiinae e Oedaleinae. 

Posteriormente a família sofreu diversas modificações, sendo transferida por Latreille 

(1825) para a família Tanystoma e Hybotini, em seguida elevada a família novamente por 
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Macquart (1834). Schiner (1862) transferiu Hybotinae para Empididae, além desta, mais 

quatro subfamílias faziam parte deste agrupamento: Empidinae, Hemerodromiinae, 

Tachydromiinae e Ocydromiinae. 

Melander (1928) foi o primeiro a propor um agrupamento natural, baseado em 

caracteres morfológicos dos adultos e na venação das asas, tendo agrupado Empididae em 

sete subfamílias: Tachydromiinae, Hemerodromiinae, Clinocerinae, Empidinae, 

Ocydromiinae, Hybotinae e Brachystomatinae. 

Hennig (1970) dividiu Empididae em dois grandes grupos, compostos por 11 

subfamílias: Empidoinea (Oreogetoninae, Empidinae, Hemerodromiinae, Clinocerinae, 

Brachystomatinae, Ceratomerinae) e Ocydromioinea (Microphorinae, Atelestinae, 

Ocydromiinae, Hybotinae, Tachydromiinae). A elevação do grupo Ocydromioinea ao status 

de família já havia sido sugerida por outros autores como Krystoph (1961) e Tuomikoski 

(1966).  

Chvála (1983) dividiu Empididae em quatro famílias: Empididae sensu stricto restrita 

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

famílias: Hybotidae, Atelestidae e Microphoridae. Estas quatro famílias mais Dolichopodidae 

foram agrupadas na superfamília Empidoidea.  

Hybotidae sensu Chvála (1983) foi colocada como um grupo monofilético, sendo 

composta por três subfamílias, Ocydromiinae na condição de subfamília basal e Hybotinae + 

Tachydromiinae formando um subgrupo natural. O fóssil de Hybotidae mais antigo que se 

tem conhecimento é Trichinites cretaceous Hennig, 1970, proveniente do Cretáceo Inferior e 

considerado o precursor das subfamílias Hybotinae, Tachydromiinae e Ocydromiinae 

(Waters, 1989). De acordo com Chvála (1983), a presença de Pseudoarcaterus arapaensis 

Waters, 1989, Archiplatypalpus cretaceus Kovalev, 1974 e Cretoplatypalpus archeus 

Kovalev, 1978 durante o Cretáceo Superior indica que Hybotinae, Tachydromiinae e 

Ocydromiinae já se encontravam separadas neste período. 

Segundo Chvála (1983) as seguintes sinapomorfias sustentam a linhagem 

Ocydromiinae + Hybotinae + Tachydromiinae: hipopígio do macho mais ou menos 

assimétrico e rotacionado para a direita, epândrio desenvolvido, tíbia anterior com glândula 

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

palpos conectados a estipes por um esclerito especial, o palpífero. Essa classificação foi 

contestada por Woodley (1989), Cumming et al. (1995) e Sinclair (1995) por basear suas 

conclusões quase que totalmente em táxons holoárticos e desconsiderar grupos poucos 

conhecidos do hemisfério sul. 
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Sinclair e Cumming (2006) concordaram em parte com a classificação proposta por 

Chvála (1983) e Empidoidea passou a ser composta pelas seguintes famílias: Hybotidae, 

Atelestidae, Brachystomatidae, Dolichopodidae e Empididae sensu stricto. Sendo Hybotidae 

composta por cinco subfamílias: Trichininae, Ocydromiinae, Oedaleinae, Tachydromiinae e 

Hybotinae. De acordo com estes autores os Hybotidae são caracterizados pela presença do 

palpífero (Fig. 1A), glândula na tíbia anterior (Fig. 1B), apódema gonocoxal restrito à 

margem anterolateral do hipândrio (em processo de perda), ápice da antena muitas vezes com 

estilo antenal, laterotergito sem cerdas e veia R4+5 não ramificada (Fig. 1C). 

Moulton e Wiegmann (2007) testaram a monofilia de Hybotidae através de análises 

moleculares e corroboraram com os resultados de Sinclair e Cumming (2006), porém o 

suporte para o arranjo em Hybotidae (Tachydromiinae, Ocydromiinae e Hybotinae) implica 

em parafilia de Ocydromiinae.  

 

 

Figura 1 A-C: Características de Hybotidae. A. Palpífero em Syneches sp.; B. Glândula na tíbia 

anterior em Ocydromia sp.; C. Veia R4+5 não ramificada em Oropezella sp. Escalas A: 0,5mm; B: 

0,2mm; C: 1mm. B. Adaptado de Sinclair e Cumming (2006); C. Adaptado de Ale-Rocha e Freitas-

Silva (2014). 
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Hybotinae 

 

É uma das subfamílias mais diversificadas de Hybotidae, na região Neotropical possui 

oito gêneros e 154 espécies (Ale-Rocha e Vieira, 2008; Yang et al., 2007). Tendo sido 

registradas até agora sete gêneros e 56 espécies para o Brasil (Ale-Rocha e Freitas-Silva, 

2017). 

Os Hybotinae são caracterizados pela cabeça holóptica nas fêmeas (Fig. 2B), (exceto 

Lamachella Melander, 1928 e Leptocyrtoma Saigusa, 1986), com as facetas superiores 

maiores que as inferiores (Fig. 2A), probóscide frequentemente muito esclerosada e projetada 

para frente obliquamente ou horizontalmente, geralmente com lobo anal bem desenvolvido, 

célula discal presente emitindo duas veias e prosterno isolado e separado do pró-episterno 

(Fig. 2C) (Smith, 1969; Chvála, 1983; Sinclair, 1996). 

Hybotinae sensu Sinclair e Cumming (2006) possui duas tribos, Bicelariini ausente nas 

Regiões Neotropical e Afrotropical e Hybotini cosmopolita. Bicellariini inclui Bicellaria 

Macquart, 1823, Hoplocyrtoma Melander, 1928 e Leptocyrtoma Saigusa, 1986. Hybotini 

possui Acarterus Loew, 1858, Afrohybos Smith, 1969, Cerathybos Bezzi, 1909, 

Chillcottomyia Saigusa, 1986, Euhybus Coquillet, 1895, Hybos Meigen, 1803 Lactistomyia 

Melander, 1902, Lamachella Melander, 1928, Neohybos Ale-Rocha & Carvalho, 2003, 

Smithybos Ale-Rocha, 2000, Stenoproctus Loew, 1858, Syndyas Loew, 1857 e Syneches 

Walker, 1852 (Sinclair e Cumming, 2006; Sinclair, 2011). 
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Figura 2 A-C: Características de Hybotinae. A. Vista lateral da cabeça; B. Vista anterior da cabeça; C. 

Vista anterior do tórax. Escalas A: 0,3mm; B e C: 0,5mm. C. Adaptado de Menezes e Ale-Rocha 

(2016). Abreviações: cx ant – coxa anterior; lb pprn – lobo pós-pronotal; prepm – pró-epímero; prepst 

– pró-episterno; prn – pronoto; pros – prosterno. 

 

Ale-Rocha (1998) estudou as relações intergenéricas de Hybotini (como subfamília 

Hybotinae), descrevendo dois novos gêneros: Smithybos Ale-Rocha, 2000 e Neohybos Ale-

Rocha & Carvalho, 2003, além de diversas espécies novas para região Neotropical. Desde 

então os gêneros Neotropicais deste grupo vêm sendo revisados isoladamente: Ale-Rocha, 

2002, 2004, 2007, 2008. 

 

Syneches Walker, 1852 com ênfase no Brasil 

 

Possuí aproximadamente 200 espécies, distribuídas por todas as regiões 

biogeográficas, com exceção da Antártica, mas a maioria prospera nas regiões tropicais e 
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subtropicais (Menezes e Ale-Rocha, 2016). É formado por moscas que variam de 2,0 a 7,5 

milímetros de comprimento e distingue-se por possuir setor radial longo, surgindo na 1/2 

basal da célula br; probóscide longa com labelo rígido esclerosado, sem pseudotraquéias; pós-

pedicelo curto e oval, com cerda dorsal (exceto S. longiflagellatus e S. striatus), estilo antenal 

longo, o comprimento cerca de 3x o dos segmentos precedentes; palpos cerdosos, mais curtos 

que a probóscide; fronte plana e oblíqua; pós-crânio côncavo, com esclerito pós-ocelar 

distinto; terminália masculina simétrica e rotacionada entre 45º-90º para a direita (Ale-Rocha 

e Vieira, 2008; Sinclair, 2011). 

Os adultos são encontrados em abundância, principalmente em bosques, ao longo de 

córregos, lagoas e lagos (Curran, 1934). Espécies de Syneches têm sido observadas em 

folhagens, áreas de pastagem e de floresta (Wilder, 1974). Alimentam-se de pequenos insetos, 

principalmente dípteros, capturando-os com suas pernas posteriores e deslocando-se para uma 

folha próxima, esse comportamento alimentar, observado em ambos os sexos, foi descrito 

para a espécie neártica S. thoracicus (Say, 1823) por Wilder (1974). Como nos demais 

Hybotinae, em Syneches não foi observado enxameamento ou atividade de acasalamento no 

ar, sendo a cópula restrita ao solo (Ale-Rocha, 1998). Estágios imaturos são desconhecidos, 

mas acredita-se que sejam como os demais Hybotidae, em que as larvas são predadoras, 

vivendo no solo, nas folhagens e madeira em decomposição (Wilder, 1974). 

Syneches foi descrito por Walker (1852) para alocar a espécie neártica S. simplex 

Walker, 1852 por monotipia. No entanto, de acordo com Melander (1928), S. simplex já havia 

sido descrita por Walker (1849) como Gloma phthia e por muitos anos, baseado nesta 

presumida sinonímia, S. phthia (Walker, 1849) foi considerada a espécie-tipo do gênero. 

Smith (1962, 1971), após ter examinado o tipo de S. phthia no Museu Britânico, observou que 

as duas espécies eram distintas. Wilder (1974) revalidou S. simplex e S. phthia foi 

estabelecido como sinônimo de S. thoracicus. 

Bezzi (1904) considerou Epiceia Walker, 1860 e Harpamerus Bigot, 1859 como 

subgêneros de Syneches, baseado na posição das veias R4+5 e M1 (convergentes ou 

divergentes) e presença ou ausência de tubérculos na base das cerdas do fêmur posterior. 

Melander (1928) seguiu a classificação proposta por Bezzi, e sinonimizou Pterospilus 

Rondani, 1856 com Syneches. Frey (1953) considerou Parahybos Kertész, 1899 como um 

subgênero de Syneches. Entretanto, Parahybos foi considerado um gênero válido por Smith 

nos catálogos de Diptera da Região Oriental e Afrotropical (1977 e 1980). Smith (1989) 

sinonimizou Parahybos com Syneches no catálogo de Diptera da Região Australiana.  
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O grupo vinha sendo dividido em três subgêneros: Syneches (Epiceia), Syneches 

(Harpamerus) e Syneches (Syneches), principalmente para as Regiões Oriental e Australiana 

(Smith, 1975). Yang e Yang (2004) reconheceram Harpamerus, Parahybos e Syneches como 

gêneros distintos, baseado em uma combinação de modificações sexuais masculinas 

secundárias, presença ou ausência de cerdas no fêmur posterior. Posteriormente no catálogo 

mundial de Empididae, Epiceia foi considerado como sinônimo de Syneches (Yang et al., 

2007).  Sinclair (2011) sinonimizou Harpamerus e Parahybos com Syneches, baseado nas 

seguintes autapomorfias: cabeça larga (mais larga que alta em vista frontal), olhos achatados 

frontalmente, terminália masculina simétrica e rotacionda entre 45º-90º para a direita. Com 

essa reorganização, 33 espécies pertencentes a estes gêneros foram transferidas para Syneches. 

A primeira espécie descrita para o Brasil foi Hybos luteus Wiedemann, 1830, com 

material coletado por Wilhelm Freyreiss, naturalista alemão que realizou expedições pelos 

Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, entre os anos de 1812-1824 

(Papavero, 1971). Walker (1852) descreveu Hybos ruficollis, com material proveniente de 

diversas expedições ao país, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul (Papavero, 1973). 

Posteriormente as duas espécies foram transferidas por Bezzi (1909) para Syneches, quando 

Hybos foi dividido em vários gêneros (Bezzi, 1909; Smith e Chvála, 1982). 

Em um estudo realizado com os Empididae sensu lato brasileiros, Smith (1962) 

elaborou uma chave para as espécies de Syneches e descreveu quatro espécies: S. manaos para 

a cidade de Manaus (Amazonas), S. catarinae e S. tomentosus para a cidade de Nova Teutônia 

(Santa Catarina) e S. walkeri para a cidade do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), além de 

registrar S. pyramidatus Bezzi, 1905, para Nova Teutônia. O autor não revisou S. luteus 

(Wiedemann) e S. ruficollis (Walker), pois não teve acesso aos tipos, repetindo as descrições 

originais.  

Em um levantamento realizado no Parque Nacional do Jaú, localizado 

aproximadamente 200 km a noroeste de Manaus, Ale-Rocha e Vieira (2008) descreveram 

cinco espécies: S. hispidus, S. jauensis, S. longiflagellatus, S. rafaeli, S. vidali e obtiveram 

três novos registros: S. annulipes Bezzi, 1905, S. repletus Bezzi, 1905 e S. moraballi Smith, 

1963, elevando para 15 o número de espécies conhecidas para o Brasil. 

Recentemente Menezes e Ale-Rocha (2016) realizaram a revisão das espécies 

amazônicas, descrevendo oito espécies para o Brasil: S. amazonicus, S. angulatus, S. 

aplannatus, S. bilobatus, S. exilis, S. maculosum, S. striatus, S. tenebricus, obtiveram um 

novo registro: S. curvipes (Fabricius, 1805) e dois novos sinônimos: S. quadricinctus 
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(Fabricius, 1805) = S. curvipes e S. hispidus = S. repletus aumentando o número de espécies 

registradas para 23.   

Apesar dos trabalhos recentes, o conhecimento de Syneches para o Brasil ainda não 

reflete a real diversidade do país, dada à extensão territorial, a diversidade de biomas 

encontrados e a ausência de trabalhos para as regiões Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul, 

sendo que diversas espécies novas ainda podem ser encontradas. Assim, é importante a 

ampliação do conhecimento taxonômico do gênero através da revisão das espécies brasileiras, 

aliado a um estudo extenso do material depositado nas diversas coleções nacionais e 

estrangeiras. Além disso, de um modo geral, observa-se que as descrições elaboradas por 

Wiedemann (1830), Walker (1852) e Smith (1962) são insuficientes (muito breves, e não 

exploram a terminália masculina e feminina) para a identificação das mesmas, sendo 

necessário que sejam reestudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Realizar o estudo taxonômico das espécies brasileiras de Syneches Walker, 1852, 

através da análise dos caracteres morfológicos externos e da terminália masculina e feminina 

dos adultos. 

Específicos  

 

 Redescrever as espécies com descrições insuficientes e descrever as espécies novas; 

 Elaborar uma chave de identificação dicotômica para as espécies brasileiras; 

 Fornecer registros geográficos e mapas de distribuição atualizados das espécies. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Material examinado 

 

Foram estudados exemplares conservados em via úmida e seca de instituições 

científicas nacionais e estrangeiras, listadas a seguir em ordem alfabética, antecedidas dos 

acrônimos utilizados no texto, com o nome dos curadores entre parênteses.  

CAS – California Academy of Science, São Francisco, EUA (Dra. Michelle Trautwein); 

CZMA – Coleção Zoológica do Maranhão, Caxias, Brasil (Dr. Francisco Limeira de 

Oliveira); 

DZUP – Coleção de Entomologia Padre Jesus Santiago Moure, Curitiba, Brasil (Dra. Luciane 

Marinoni); 

INPA – Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 

Brasil (Dr. Márcio Luiz de Oliveira); 

NHM – Natural History Museum, Londres, Inglaterra (Dra. Erica McAlister); 

NMNH – National Museum of Natural History, Washington, D. C., Estados Unidos (Dr. 

Torsten Dikow); 

MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (Dr. Carlos 

Lamas); 

SNG – Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt, Alemanha (Dr. Peter 

Haase); 

UFES – Coleção Zoológica da Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, Brasil 

(Dr. Marcelo Teixeira Tavares); 

UFMG – Coleção Zoológica da Universidade Federal de Minas Gerais (Dr. Fernando Amaral 

Silveira). 
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Identificação  

 

 O material foi identificado a gênero utilizando o trabalho de Ale-Rocha e Carvalho 

(2003), e a nível específico com os trabalhos de Smith (1962), Rafael e Ale-Rocha (1995), 

Ale-Rocha e Vieira (2008) e Menezes e Ale-Rocha (2016). Além disto, foram utilizadas as 

descrições originais e material comparado aos holótipos das espécies redescritas. 

Preparação 

 

 O material conservado em álcool 70% foi transferido e mantido por 30 minutos em 

álcool 80%, posteriormente 90% e absoluto, seco em papel toalha e em seguida transferido 

para xilol e mantido imerso por 15 minutos, seguido de montagem em triângulo e posterior 

secagem em estufa. 

 Para a visualização e ilustração da terminália o abdome dos espécimes foi seccionado 

no sétimo tergito (preferencialmente parátipos machos) e diafanizados em ácido lático 85% a 

quente, por tempo variável de acordo com o grau de esclerosação do abdome, seguindo o 

protocolo de Cumming (1992). Posteriormente, o abdome foi acondicionado individualmente 

em microtubo de vidro individual com glicerina e este afixado ao alfinete do respectivo 

espécime, após exame e eventual ilustração. 

A asa de alguns exemplares de cada espécie (preferencialmente parátipos machos) foi 

destacada e colocada em xilol por tempo variável, suficiente para a limpeza e desidratação da 

peça. Após esse processo, a asa foi imersa em bálsamo do Canadá e montada entre pedaços 

retangulares de lamínulas. Quando secas, o conjunto foi afixado ao alfinete do espécime 

correspondente através de um pequeno pedaço de cartolina colado na margem da lamínula. 

Fotografias e Ilustração 

 

O material foi examinado com o auxílio de microscópio estereoscópico Leica®. As 

fotografias do hábito, tórax, asa, terminálias e outras estruturas de importância taxonômica 

foram feitas com auxílio de estereomicroscópio binocular Leica® M205C com câmara digital 

acoplada, com uso do software Auto-Montage® posteriormente editadas e montadas em 

pranchas com o programa Adobe Photoshop®. As fotografias das terminálias e outras 

estruturas foram vetorizadas com uso do software Adobe Illustrator® CS6.  

Foram elaboradas pranchas para as espécies descritas e redescritas, com as principais 

estruturas utilizadas em suas identificações. Ao final, foram elaboradas pranchas 
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comparativas com a vista ventral e lateral da terminália masculina das espécies descritas e 

redescritas, além de pranchas com as asas de todas as espécies brasileiras. 

Mapas de distribuição 

 

Os mapas de distribuição geográfica foram elaborados a partir de informações 

contidas nas etiquetas dos exemplares examinados e com os registros presentes nos trabalhos 

de Smith (1962), Rafael e Ale-Rocha (1995), Ale-Rocha e Vieira (2008) e Menezes e Ale-

Rocha (2016).  Quando não constada a localidade exata, foi utilizado o websoftware Google 

Earth® para tentar aproximar ao local de coleta. As informações foram compiladas no 

websoftware Simplemappr® e posteriormente editadas no Adobe Photoshop®. Foram 

utilizados nos mapas os seguintes símbolos: “estrela” para localidade tipo, “bola” para 

registro prévio e “triângulo” para novo registro. 

Espécies revisadas 

 

 Para as espécies com descrições e redescrições completas, foi elaborada apenas uma 

diagnose diferencial, baseada nas descrições, revisões e material adicional examinado. 

Os holótipos de S. catarinae e S. tomentosus foram examinados por Ale-Rocha (1998) 

e material comparado foi depositado na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia. Suas redescrições foram complementadas, padronizadas e a 

terminália masculina e feminina foram ilustradas. 

O holótipo de S. luteus foi examinado e fotografado por Menezes (2010), uma fêmea 

em péssimo estado de conservação, não foi possível associa-la a nenhum espécime e a 

dissecção da terminália e remoção da asa não foi autorizada. Sua redescrição foi 

complementada e padronizada. 

O holótipo de S. ruficollis não foi encontrado, sua descrição original é muito sucinta e 

não foi possível chegar a nenhum espécime através dela. Sua descrição original foi traduzida 

livremente. 

Terminologia e levantamento de caracteres 

 

 A terminologia adotada para morfologia externa (Fig. 3 A-D) e terminália masculina e 

feminina (Fig. 4 A-E) foi de Cumming e Wood (2009), exceto para a antena que seguiu 

Stuckenberg (1999).  
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As principais estruturas referentes à morfologia geral da cabeça, asa, tórax (Fig. 3 A-

D) e terminália feminina e masculina (Fig. 4 A-E) são destacadas a seguir, compilando a 

terminologia adotada nas descrições do gênero e espécies. 

Alguns caracteres adicionados nas descrições referem-se a proporções e comparações 

com outras estruturas adjacentes e seus respectivos estados de caracteres. Os principais são 

apresentados a seguir. 

Para o comprimento, os espécimes foram medidos da cabeça ao final do abdome, 

excluindo o comprimento da antena, e foram utilizados três tamanhos: pequeno (2-3mm), 

médio (3,1-5,5mm) e grande (5,6-7,5mm). 

Chave de identificação  

 

 Foi elaborada uma chave dicotômica para a identificação das espécies brasileiras de 

Syneches Walker, baseada em caracteres morfológicos externos e da terminália masculina. 

Para auxiliar na separação das espécies, foram elaboradas pranchas comparativas, utilizando 

as asas (Figs. 69A-J, 70A-J, 71A-L) e terminálias masculinas (Figs. 72A-I, 73A-C, 74A-C, 

75A-I), estruturas que foram de grande importância na separação das espécies. 
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Figura 3 A-D: Morfologia de Syneches Walker. A. Cabeça, vista lateral; B. Asa; C-D. Tórax; C. Vista 

dorsal; D. Vista lateral. Abreviações: Cabeça. c oc – cerda ocelar; c plp – cerda do palpo; c poc – 

cerda pós-cranial; c pocl – cerda pós-oculares; esc – escapo; est ant – estilo antenal; fac inf – facetas 

inferiores; fac sup – facetas superiores; palp – palpífero; ped – pedicelo; plp – palpo; poc – pós-crânio; 

posp – pós-pedicelo; prob – probóscide; tri oc – triângulo ocelar. Asa. A1 – primeiro ramo da veia 

anal; bm – célula basal medial; br – célula basal radial; C – veia Costal; CuA1 – primeiro ramo anterior 

da veia cubital; CuA2 – segundo ramo anterior da veia cubital; cup – célula cubital posterior; dm – 

célula discal medial; h – veia transversal humeral; M1 – primeiro ramo da veia medial; ptero – 

pterostigma; r1 –  primeira célula radial; Rs – setor radial; R1, R2+3, R4+5 – combinações das 

ramificações do setor radial respectivamente; Sc – veia subcostal. Tórax. anepm – anepímero; anepst 

– anepisterno; c acr – cerda acrostical; c cal pal – cerda do calo pós-alar; c dc – cerda dorso-central; c 

esc ap – cerda escutelar apical; c esc lat – cerda escutelar lateral; c esc sub – cerda escutelar subapical; 

c npl – cerda notopleural; c prn – cerda pronotal; c presc acr – cerda prescutelar acrostical; c presc dc – 

cerda prescutelar dorso-central; cal pal – calo pós-alar; catpst – catepisterno; ctp – catepímero; cx ant – 

coxa anterior; cx med – coxa média; cx post – coxa posterior; disc presc – disco pré-escutelar; esc – 

escutelo; esp ant – espíraculo anterior; esp post – espíraculo posterior; laterot – laterotergito; lb pprn – 

lobo pós-pronotal; npl – notopleura; prepm – pró-epímero; prepst – pró-episterno; prn – pronoto; reg 

acr – região acrostical; reg dc – região dorso-central. 
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Figura 4 A-G: Morfologia de Syneches Walker. A. Abdome masculino, vista lateral; B. Abdome 

feminino, vista dorsal. Terminália masculina; C. Vista ventral; D. Vista dorsal; E. Vista lateral. 

Terminália feminina; F Vista dorsal; G. Vista ventral. Abreviações: ap gon – apódema gonocoxal; c d 

– cerda dorsal; c dl – cerda dorso-lateral; conx dors – conexão dorsal; epan – epândrio; est 8 – 

esternito 8; est 10 – esternito 10; hip – hipândrio; hipo – hipoprocto; lam epan – lamela epandrial; pgt  

- pós-gonito; tgt 8 – tergito 8; tgt 10 – tergito 10. 
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Para o comprimento do pós-pedicelo foram considerados três estados: curto, quando o 

comprimento é subigual ao escapo e pedicelo combinados (Fig. 5A), longo, quando o 

comprimento é cerca de 2x maior que o escapo e pedicelo combinados (Fig. 5B) e muito 

longo, quando o comprimento é 3x superior ao escapo e pedicelo combinados (Fig. 5C). 

 

Figura 5 A-C: Estados do comprimento do pós-pedicelo em Syneches spp. A. Curto; B. Longo; C. 

Muito longo. Escalas A-C: 0,3mm. 

 

Para o triângulo ocelar foram considerados dois estados: protuberante, quando acima 

da altura dos olhos (Fig. 6B), e plano, quando na mesma altura dos olhos (Fig. 6A). 
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Figura 6 A-B: Estados do triângulo ocelar em Syneches spp. A. Plano; B. Protuberante. Escalas A-B: 

0,3mm. 

 

Para o prosterno foram considerados dois estados: estreito, quando separado do pró-

epímero (Fig. 7B), e largo, quando unido ao pró-epímero (Fig. 7A). 

 

Figura 7 A-B: Estados do prosterno em Syneches spp. A. Largo; B. Estreito. Escalas A-B: 0,5mm. 

Adaptado de Menezes e Ale-Rocha, (2016). Abreviações: cc – cavidade cervical; cx ant – coxa 

anterior; escl cerv – esclerito cervical; lb pprn - lobo pós-pronotal; prepm – pró-epímero; prepst – pró-

episterno; prn – pronoto; pros – prosterno. 

 

Para a altura do escuto foram considerados três estados: baixo e arredondado, quando 

a altura do escuto era menor que a altura da pleura (Fig. 8A), alto e arredondado, quando o 

escuto era tão alto quanto a pleura (Fig. 8B), e alto e piramidal, quando a altura do escuto era 

superior a altura da pleura (Fig. 8C).  
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Figura 8 A-C: Estados do escuto em Syneches spp. A. Baixo, arredondado; B. Alto, arredondado; C. 

Alto, piramidal. Escalas A-C: 0,5mm. 

 

Para a dilatação do fêmur posterior foram considerados três estados: delgado, quando 

a circunferência do fêmur é homogênea e subigual à tíbia (Fig. 9A), pouco dilatado, quando a 

circunferência do fêmur vai aumentando em direção ao ápice, e pouco maior que a da tíbia 

(Fig. 9B) e muito dilatado, quando a circunferência do fêmur é distintamente maior que a da 

tíbia (Fig. 9C). 
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Figura 9 A-C: Estados da dilatação do fêmur posterior em Syneches spp. A. Delgado; B. Pouco 

dilatado; C. Muito dilatado. Escalas A-C: 0,5mm. 

 

Para as cerdas ântero-ventrais do fêmur posterior, foram considerados três estados: 

espiniformes e inseridas em tubérculos proeminentes (Fig. 10A), espiniformes e inseridas em 

tubérculos pequenos (Fig. 10B) e delgadas (Fig. 10C). 
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Figura 10 A-C: Estados das cerdas ântero-ventrais do fêmur posterior em Syneches spp. A. 

Espiniformes inseridas em tubérculos proeminentes. B. Espiniformes inseridas em tubérculos 

pequenos; C. Delgadas. Escalas A-C: 0,5mm. 

 

Para as asas, foi observada a inclinação no ápice da veia R2+3, considerando dois 

estados: pouco curvada (Fig. 69A, B) e muito curvada (Fig. 71B, H). Para veia CuA2 foram 

considerados dois estados, não arqueada (Fig. 69I, J) e pouco arqueada (Fig. 71C, G).  

 

Descrição e redescrição das espécies 

 

Foi seguida a seguinte sequência de tópicos nas descrições e redescrições das espécies: 

1- Lista sinonímica, presente apenas em redescrições e em espécies não redescritas; 

2- Diagnose; 

3- (Re)descrição: Cabeça, Tórax, Pernas, Asa, Abdome, Terminália masculina, Fêmea e 

Terminália feminina; 

4- Material examinado: Holótipo, Condição do Holótipo, Parátipos; 
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5- Material tipo examinado (presente apenas nas redescrições e nas diagnoses diferenciadas); 

6- Material adicional (presente apenas nas redescrições e nas diagnoses diferenciadas); 

7- Registro geográfico; 

8- Variação (quando observada); 

9- Discussão; 

10- Comentários (eventualmente); 

11- Etimologia (presente apenas para as espécies novas). 

Em “registro geográfico” países e estados foram citados no sentido norte para sul e 

oeste para leste, exceto o Brasil, que sempre antecedeu os demais países. Foi utilizado 

asterisco (*) junto ao nome do Estado para indicar um novo registro.  

Os dados das etiquetas no tópico material adicional e examinado foram transcritos 

(Ipsis litteris).  As linhas foram separadas por barras (/) apenas na etiqueta do holótipo, as 

demais etiquetas de material examinado e material adicional tiveram suas informações 

separadas por vírgulas (,) e cada etiqueta foi separada por ponto e vírgula (;). As informações 

entre colchetes ([]) indicam acréscimo de dados que não estão presentes nas etiquetas.  O 

nome dos Estados foi mantido em itálico. 

Após os dados das etiquetas é indicado o número de indivíduos com algarismos 

arábicos, seguido do símbolo indicando macho (♂), fêmea (♀), e indicada a 

sigla da instituição da coleção de origem entre parênteses. Cabe salientar o uso de “idem” no 

material adicional e material examinado, indicando repetição de informações da etiqueta 

anterior. 

 

4. RESULTADOS  

 

Foram estudados 834 espécimes, sendo 507 machos e 327 fêmeas, pertencentes a 32 

espécies. Até o presente, o gênero possuía 23 espécies para o Brasil, somando as dez novas 

descritas neste trabalho, Syneches possui agora 33 espécies. Isso corresponde um acréscimo 

de 43% ao número de espécies brasileiras. O gênero foi registrado pela primeira vez para os 
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seguintes Estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e 

São Paulo (Fig. 11). 

A maioria das espécies brasileiras ocorre na Região Amazônica, com 21 espécies, mas 

após este trabalho observou-se que o gênero está amplamente distribuído pelos biomas 

brasileiros (Apêndice A), ocorrendo 14 espécies na Mata Atlântica, seis no Cerrado e cinco na 

Caatinga, sendo o primeiro registro de Hybotinae e Syneches para este bioma. 

Das quatro espécies propostas para revisão, três foram revisadas, apenas S. ruficollis 

não pode ser redescrito, pois o tipo não foi localizado, sendo transcrita e traduzida livremente 

sua descrição original. 

 

Figura 11: Mapa com registro geográfico de Syneches Walker no Brasil. 
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Syneches Walker 

Syneches Walker, 1852: 165; Bezzi, 1904: 329 (citação, chave para subgêneros); Melander, 1928: 38 

(citação, chave para subgêneros); 1965: 448 (catálogo); Smith, 1967: 9; 1969: 84; 1977: 190; 

1980: 435; 1989: 389 (catálogos); Wilder, 1974: (revisão das espécies Neárticas); Chvála, 1983: 

104 (citação); Chvála e Kovalev, 1989: 184 (catálogo); Yang et al., 2007: 306 (catálogo); 

Menezes e Ale-Rocha, 2016: (revisão das espécies Amazônicas). Espécie-tipo: Syneches 

simplex Walker, 1852 (monotipia).  

Pterospilus Rondani, 1856: 152; Melander, 1928: 38 (sinonímia). Espécie tipo, Asilus muscarius 

Fabricius, 1794 (monotipia).  

Harpamerus Bigot, 1859: 306; Bezzi, 1904: 329 (como subgênero); Frey, 1938: 53 (chave); Yang e 

Yang, 2004: (como gênero); Yang et al., 2007: 301 (catálogo); Sinclair, 2011: 359 (sinonímia). 

Espécie-tipo, Harpamerus signatus Bigot, 1859 (monotipia). 

Epiceia Walker, 1860: 149; Bezzi, 1904: 329 (como subgênero); Frey, 1938: 53 (chave); Yang et al., 

2007: 301 (sinonímia). Espécie-tipo, Epiceia ferruginea Walker, 1860 (monotipia). 

Parahybos Kertész, 1899: 176; Melander, 1928: 45 (citação); Frey, 1938: 53 (chave); 1953: 67 (como 

subgênero); Smith, 1977: 188; 1980: 434 (catálogos); 1989: 389 (catálogo, sinonímia); Yang e 

Yang, 2004 (como gênero); Yang et al., 2007: 301 (catálogo); Sinclair, 2011: 359 (sinonímia). 

Espécie-tipo: Parahybos iridipennis Kertész, 1899 (monotipia). 

 

Diagnose. Comprimento: 2,0-7,5mm. Coloração: amarelos a pretos. Cabeça holóptica e 

hemisférica; facetas superiores maiores que as inferiores; pós-pedicelo curto e oval (exceto S. 

longiflagellatus e S. striatus); estilo antenal longo, o comprimento cerca de 3x o dos 

segmentos precedentes; palpos curtos e cerdosos, menor que o comprimento da probóscide, 

com uma cerda apical longa; probóscide longa, com labelo esclerosado, sem pseudotraquéias; 

pós-crânio côncavo, com esclerito pós-ocelar distinto; veia Rs longa, surgindo na 1/2 basal da 

célula br; terminália masculina simétrica e rotacionada entre 45º-90º para a direita. 

 

Distribuição. Cosmopolita. 

 

Chave para espécies brasileiras de Syneches Walker, 1852 

 

1 – Escuto piramidal (Fig. 8C); espécies de (2,0-3,0mm);.........................................................2 

1’ – Escuto arredondado (Figs. 8A-B); espécies de (3,0-7,5);....................................................7 

2 (1) – Escuto coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; tíbias 

amarelas......................................................................................................S. pyramidatus Bezzi 

2’ (1) – Escuto coberto por pruinosidade de coloração variada; tíbias castanhas a pretas, com 

base e ápice amarelos..................................................................................................................3 
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3 (2’) – Pterostigma dividido em duas manchas, uma posterior ao ápice da R1 e outra no ápice 

da R2+3 (Figs. 71B, G).................................................................................................................4 

3’ (2’) – Pterostigma não dividido e posterior ao ápice da R1 (Fig. 71J) ou inconspícuo (Fig. 

71D)............................................................................................................................................6 

4 (3) – Pós-pedicelo castanho-escuro; R2+3 muito curvada no ápice, (Fig. 

71B).....................................................................................S. angulatus Menezes & Ale-Rocha 

4’ (3) – Pós-pedicelo castanho a castanho-escuro, exceto o ápice amarelo; R2+3 pouco curvada 

no ápice (Fig. 71G).....................................................................................................................5 

5 (4’) – Palpo castanho; fêmur posterior pouco dilatado; margem distal do hipândrio 

ligeiramente convexa e com um par de cerdas apicais próximas entre si (Ale-Rocha e Vieira, 

2008, Fig. 30).................................................................................S. vidali Ale-Rocha & Vieira 

5’ (4’) – Palpo amarelo; fêmur posterior delgado;  margem distal do hipândrio ligeiramente 

côncava e com um par de cerdas apicais distantes entre si (Menezes e Ale-Rocha, 2016, Fig. 

60).....................................................................................S. maculosum Menezes & Ale-Rocha 

6 (3’) – Pós-pedicelo menor que o comprimento do escapo e pedicelo combinados; disco pré-

escutelar coberto por pruinosidade cinza; pterostigma pequeno, triangular, limitado a apenas 

uma enfuscação posterior ao ápice da R1 (Fig. 69A).......................................S. annulipes Bezzi 

6’ (3’) – Pós-pedicelo de comprimento subigual ao escapo e pedicelo combinados; disco pré-

escutelar coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; pterostigma inconspícuo (Fig. 

71D)......................................................................................S. bilobatus Menezes & Ale-Rocha 

7 (1’) – Escuto baixo e arredondado (Fig. 8A)...........................................................................8 

7’ (1’) – Escuto alto e arredondado (Fig. 8B).............................................................................. 

8 (7) – Pós-pedicelo muito longo, cerca de 3,5x o comprimento do escapo e pedicelo 

combinados (Fig. 5C); prosterno largo (Fig. 7A); escuto com uma mancha quadrangular 

castanho-escura no 1/3 anterior......................................S. longiflagellatus Ale-Rocha & Vieira 

8’ (7’) – Pós-pedicelo com comprimento subigual ao escapo e pedicelo combinados (Fig. 5A); 

prosterno estreito (Fig. 7B); escuto com coloração variada e 

homogênea..................................................................................................................................9 
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9 (8’) – Escuto castanho-claro; pleura amarela, exceto a 1/2 posterior do anepisterno e porção 

central do catepisterno castanhos (Fig. 36C); fêmur e tíbia posteriores 

amarelos...........................................................................................................S. galbus sp. nov. 

9’ (8’)  – Escuto castanho; pleura com coloração variável; fêmur e tíbia posteriores 

predominantemente castanhos..................................................................................................10 

10 (9’)  – Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho; palpo castanho; pleura castanho-

pálida; fêmur posterior pouco dilatado.............................S. amazonicus Menezes & Ale-Rocha 

10’ (9’)  – Antena castanha, exceto o pós-pedicelo amarelo; palpo amarelo; pleura amarela, 

exceto o anepisterno, 1/2 superior do anepímero e laterotergito castanhos (Fig. 26C); fêmur 

posterior muito dilatado (Fig. 26D)..............................................................S. digitatus sp. nov. 

11 (2) – Prosterno largo (Fig. 7A).............................................................................................12 

11’ (2) – Prosterno estreito (Fig. 7B)........................................................................................15 

12 (11) – Tamanho médio (3,4mm); fêmur posterior pouco dilatado; pterostigma curto e 

retangular, posterior ao ápice da R1 (Fig. 70G)............................S. rafaeli Ale-Rocha & Vieira  

12’ (11) – Tamanho grande (5,6-7,0mm); fêmur posterior muito dilatado; pterostigma oval ou 

quadrangular, com posição variável (Figs. 69C, 71L)..............................................................13 

13 (12’) – Fêmur posterior castanho a castanho-escuro, com anel subapical castanho-claro; 

pterostigma curto e quadrangular (Fig. 71L)......................................................S. walkeri Smith 

13’ (12’) – Fêmur posterior amarelo, com anel mediano largo e ápice castanhos, ou 

homogeneamente castanho-claro; pterostigma longo e oval, (Figs. 69C; 71E)........................14 

14 (13’) – Antena castanho-escura; probóscide e palpo castanho-claros; fêmur posterior 

castanho-claro; tíbia anterior castanho-escura..........................................S. curvipes (Fabricius) 

14’ (13’) – Antena castanha; probóscide e palpo amarelos; fêmur posterior amarelo com anel 

mediano largo e ápice castanhos (Fig. 22D); tíbia anterior amarela...............S. catarinae Smith 

15 (11’) – Triângulo ocelar plano (Fig. 6A).............................................................................16 

15’ (11’) – Triângulo ocelar protuberante (Fig. 6B).................................................................18 
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16 (15) – Fêmur anterior e médio castanhos, com ápice amarelo; tíbia posterior amarela, com 

anel mediano castanho; pterostigma não preenchendo o ápice da r1 (Fig. 

71C)...................................................................................S. applanatus Menezes & Ale-Rocha 

16’ (15) – Fêmur anterior e médio amarelos; tíbia posterior amarela, com 1/2 a 2/3 apicais 

castanhos; pterostigma preenchendo o ápice da r1 (Figs. 70H, 71H ).......................................17 

17 (16’) – Fêmur posterior totalmente castanho; R2+3 muito curvada no ápice, quase formando 

um ângulo reto com a Costal (Fig. 71H)............................................................S. manaos Smith 

17’ (16’) – Fêmur posterior castanho, com 1/2 a 1/3 basal amarelo; R2+3 pouco curvada no 

ápice (Fig. 70H).................................................................................................S. repletus Bezzi 

18 (15’) – Asa hialina; pterostigma inconspícuo (Fig. 69I)....................................................19 

18’ (15’) – Asa sub-hialina; pterostigma conspícuo (Figs. 69B-G).........................................21 

19 (18) – Escuto castanho-claro, disco pré-escutelar coberto por pruinosidade cinza; fêmur 

posterior delgado............................................................................................S. moraballi Smith 

19’ (19) – Escuto castanho a castanho-escuro, disco pré-escutelar coberto por pruinosidade de 

coloração variável; fêmur posterior pouco dilatado..................................................................20 

20 (19’) – Tamanho médio (5,0mm); antena amarela, exceto 2/3 apicais do pós-pedicelo 

castanho; escuto castanho........................................................................S. luteus (Wiedemann) 

20’ (19’) – Tamanho pequeno (3,0mm); antena castanho-escura; escuto castanho-

escuro.............................................................................................................S. limeirai sp. nov. 

21 (18’) – Escuto castanho-claro a castanho, com faixa longitudinal castanho-escura na região 

acr (Fig. 47D) ...........................................................................................................................22 

21’ (18’) – Escuto com coloração variável, sem faixa longitudinal na região acr (Figs. 33B, 

36B)...........................................................................................................................................23 

22 (21) – Faixa acr castanho-escura estendendo-se até o início do disco pré-escutelar (Figs. 

30B, D); perna posterior amarela, exceto o ápice do fêmur e tíbia e 5º tarsômero castanho-

escuros; pterostigma curto e arredondado, o comprimento cerca de 2,5x a largura (Fig. 

69E)..............................................................................................................S. fasciatus sp. nov. 
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22’ (21) – Faixa acr castanho-escura estendendo-se até a margem posterior do escuto (Fig. 

47D); perna posterior castanho-escura, exceto 1/2 basal do fêmur amarelo; pterostigma longo 

e oval, o comprimento cerca de 4x a largura (Fig. 70B)..................... S. megalogaster sp. nov. 

23 (21’) – Pterostigma retangular (Fig. 71J); pós-pedicelo longo, sub-retangular, amarelo-

pálido, quase 2x o comprimento do escapo e pedicelo combinados (Fig. 

5B)...........................................................................................S. striatus Menezes & Ale-Rocha 

23’ (21’) – Pterostigma alongado (Fig. 69B); pós-pedicelo curto, oval, coloração variável, o 

comprimento subigual ao escapo e pedicelo combinados........................................................24 

24 (23’) – Pterostigma preenchendo ou esmaecendo próximo ao ápice da r1 (Figs. 69H, 

70C)...........................................................................................................................................25 

24’ (23’) – Pterostigma não preenchendo ou esmaecendo próximo ápice da r1 (Fig. 

70I)............................................................................................................................................26 

25 (24) – Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho; pós-pedicelo com 2 cerdas dorso-

medianas; pleura amarela, exceto o anepisterno castanho (Fig. 51A); tíbia posterior castanho-

escura, exceto 1/2 basal amarelo-escura (Fig. 51D); margem distal do hipândrio com uma 

concavidade mediana pouco profunda, formando dois lóbulos pequenos (Fig. 49A, 

72I)..............................................................................................................S. oneratus sp. nov. 

25’ (24) – Antena castanha, exceto 1/4 basal do pós-pedicelo acinzentado; pós-pedicelo com 1 

cerda dorso-mediana; pleura castanha; tíbia posterior castanha; margem distal do hipândrio 

truncada (Ale-Rocha e Vieira, 2008, Fig. 9)..............................S. jauensis Ale-Rocha & Vieira  

26 (24’) – Escutelo com 2 pares de cerdas subapicais longas e robustas; fêmur posterior 

castanho, com um anel pré-apical amarelo; fêmur posterior muito 

dilatado...........................................................................................................S. atratus sp. nov. 

26’ (24’) – Escutelo com 1 par de cerdas subapicais longas e robustas; fêmur posterior com 

coloração variável; fêmur posterior delgado ou pouco dilatado...............................................27 

27 (26’) – Perna anterior predominantemente castanha; fêmur e tíbia posteriores 

amarelos....................................................................................................................................28 

27’ (26’) – Perna anterior predominantemente amarela a amarelo-escura; fêmur e tíbia 

posteriores de 1/3 apical a totalmente castanhos......................................................................30 
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28 (27) – Antena amarela; escuto castanho-escuro; pernas amarelas, exceto coxa, trocânter e 

fêmur anterior castanhos....................................................S. tenebricus Menezes & Ale-Rocha 

28’ (27) – Antena castanha a castanho-escura; tíbia e tarsos anteriores, 3º ao 5º tarsômeros 

médios e posteriores e ápice do fêmur posterior castanhos......................................................29 

29 (28’) – Antena castanha; fêmur médio amarelo; fêmur posterior delgado (Figs. 65A, D); 

margem distal do hipândrio com uma concavidade mediana pouco profunda, formando dois 

lóbulos pequenos; falo com ápice arredondado e projeção lateral curta e robusta (Figs. 63A, 

73C)..............................................................................................................S. tomentosus Smith 

29’ (28’) – Antena castanho-escura; fêmur médio castanho na 1/2 basal; fêmur posterior 

pouco dilatado (Figs. 33A, D); margem distal do hipândrio com uma concavidade mediana 

pouco profunda, formando dois lóbulos pequenos, cada lóbulo com um tubérculo digitiforme 

na margem interna; falo com ápice truncado e projeção lateral curta e delgada (Figs. 31A, 

72E)..................................................................................................................S. fuscus sp. nov. 

30 (27’) – Escuto coberto por pruinosidade cinza, exceto a região acr com pruinosidade 

castanho-avermelhada e região dc com pruinosidade dourado-pálida formando uma faixa 

longitudinal, estendendo-se até o início do disco pré-escutelar (Fig. 58D); fêmur posterior 

pouco dilatado; fêmur e tíbia posteriores amarelos, com 1/3 apical castanho a castanho-escuro 

(Fig. 58C)..................................................................................................S. quasimodo sp. nov. 

30’ (27’) – Escuto coberto por pruinosidade variável e homogênea, não formando faixa 

longitudinal; fêmur posterior delgado; fêmur e tíbia posteriores 

castanhos...................................................................................................................................31 

31 (30’) – Palpo amarelo; escutelo com um par de cerdas apicais; fêmur anterior amarelo; 

fêmur posterior castanho, exceto base e ápice amarelo-escuros (Figs. 54A, C); margem distal 

do hipândrio com uma protuberância mediana pré-apical larga (Figs. 52A, 

73A)..............................................................................................................S. procerus sp. nov. 

31’ (30’) – Palpo castanho; escutelo com cerdas apicais ausentes; fêmur anterior castanho-

claro; fêmur posterior totalmente castanho; margem distal do hipândrio ligeiramente convexa 

(Menezes e Ale-Rocha, 2016, Fig. 48).......................................S. exilis Menezes & Ale-Rocha 
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Syneches amazonicus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 12, 71A) 

 
Syneches amazonicus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 404-406, Figs. 3-9, 103, 118. 

 

Diagnose. Tamanho médio (4,7mm). Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho com a 

base amarela; palpo castanho com várias cerdas longas de comprimento igual ao palpo. 

Escuto castanho, baixo, arredondado, menor que a altura da pleura; pleura castanho-pálida, 

exceto o anepisterno e margem superior do catepisterno castanhos; escutelo castanho, exceto a 

margem anterior amarela. Fêmur posterior pouco dilatado; fêmures amarelos, exceto fêmur 

posterior castanho, com base amarela; tíbias castanhas, exceto tíbia média amarela; tarsos 

castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros médios e posteriores amarelos. Asa castanha; pterostigma 

curto, oval e castanho-escuro (Fig. 71A). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Querari (Pelotão), 

1°5′N-69°51′W / 08.iv-15.v.1993, João Vidal / Holótipo, Syneches amazonicus, Menezes & 

Ale-Rocha [etiqueta vermelha]. Condição do holótipo: asa esquerda danificada. 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas) (Fig. 12). 

 

Figura 12: Mapa com registro geográfico de S. amazonicus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

 



30 

Discussão. Espécie semelhante a S. digitatus sp. nov. devido o escuto castanho, baixo, 

arredondado, menor que a altura da pleura, tíbia anterior e posterior castanhas. Difere pela 

antena amarela, com o pós-pedicelo castanho, fêmur posterior pouco dilatado, hipândrio 

estreito no 1/3 apical e falo triangular. Enquanto S. digitatus sp. nov. possui antena castanha, 

com o pós-pedicelo amarelo, fêmur posterior muito dilatado, hipândrio com duas 

protuberâncias digitiformes e falo com ápice arredondado. 

 

Syneches angulatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 13, 71B) 

 
Syneches angulatus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 406-408, Figs. 10-16, 104, 118. 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (2,8mm). Antena castanho-escura; pós-pedicelo curto e oval, 

menor que o comprimento do escapo e pedicelo combinados. Escuto alto, piramidal, maior 

que a altura da pleura. Asa hialina; pterostigma dividido em duas manchas quadrangulares 

pequenas, uma posterior ao ápice da R1 e uma preenchendo o ápice da r1; R2+3 muito curvada 

no ápice, quase formando um angulo reto com a Costal (Fig. 71B). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Manaus, Res[erva 

Florestal Adolpho] Ducke / Igarapé Barro Branco, Armadilha Malaise 3 / 11-22.iv.2004, 

Henriques, A. Leg / Holótipo, Syneches angulatus, Menezes & Ale-Rocha [etiqueta 

vermelha]. Condição do holótipo: em excelentes condições. 

 

Material examinado. BRASIL, [Amazonas], Manaus, Res. Ducke, Igarapé Tinga, Armadilha 

Malaise 2, 13-23.ix.2004, A. Henriques Leg. (1♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas) (Fig. 13). 
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Figura 13: Mapa com registro geográfico de S. angulatus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. maculosum e S. vidali, devido o pterostigma dividido em 

duas manchas, uma posterior ao ápice da R1 e outra no ápice da R2+3. Difere de ambas por 

possuir o pós-pedicelo castanho-escuro, curto, menor que o comprimento do escapo e 

pedicelo combinados, asa hialina, R2+3 muito curvada no ápice, quase formando um ângulo 

reto com a Costal, enquanto S. maculosum e S. vidali possuem a asa  sub-hialina e a R2+3  

pouco curvada no ápice. 

 

Syneches annulipes Bezzi, 1909 

(Figs. 14, 69A) 

Syneches annulipes Bezzi, 1909: 316; Collin, 1933: 28 (citação); Smith, 1967: 9 (catálogo); Rafael e 

Ale-Rocha, 1995: 536 (revisão); Yang et al., 2007: 306 (catálogo); Ale-Rocha e Vieira, 2008: 

115 (registro para o Brasil); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 408-409, Figs. 17-18, 118 (chave, 

diagnose, descrição da fêmea, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (2,3mm). Antena castanha a castanho-escura; pós-pedicelo 

curto e oval, menor que o comprimento do escapo e pedicelo combinados. Escuto alto, 

piramidal, maior que a altura da pleura, coberto por pruinosidade castanha, exceto o disco pré-

escutelar com pruinosidade cinza. Pernas castanho-escuras a pretas, exceto ápice e base das 

tíbias amarelas, tarsos amarelos, exceto 1º tarsômero posterior castanho com base e ápice 
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amarelos e 5º tarsômeros castanhos. Asa hialina, com pterostigma pequeno, triangular, 

localizado posterior ao ápice da R1; R2+3 pouco curvada no ápice (Fig. 69A).  

 

Material examinado. BRASIL, [Rondônia], Vilhena, 12º46’55”S.60º22’18”W, 25.iv.2006, J. 

A. Rafael & F. F. Xavier Fº., arm. luz (1♀, INPA); [Maranhão], Mirador, Parque Est. 

Mirador, Base da Geraldina, 06º37’25”S.45º52’08”W, Varredura, 14-18.viii.2012, F. 

Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior & D. W. A. Marques (1♂, 1♀, CZMA); idem, 

Armadilha suspensa, 10-16.v.2013, F. Limeira-de-Oliveira, L. L. M. Santos & L. S. Santos 

(1♀, CZMA); idem, Base dos Cágados, 06º46’29”S.45º06’28”W, Armadilha de Malaise, 

26.xi.2011 (1♀, CZMA); Carolina, PARNA Chapada das Mesas, Água Fria, 212 m, 

07º04’14.11”S.47º17’16.40”W, Armadilha Suspensa (5 m), 20-13.viii.2014, J. A. Rafael, F. 

Limeira-de-Oliveira, T. L. Rocha & G. A. Reis, cols. (1♂, CZMA); Caxias, Zona Rural, Olho 

D’água das Moças, 04º39’43”S.43º03’13”W, Varredura, 24.vii.2012, J. A. Rafael, F. Limeira-

de-Oliveira & J. S. Pinto Junior (1♂, CZMA); [Piauí], Piracuruca, P. N. de Sete Cidades, 

Posto do ICMBio, 04º05’57”S.41º42’34”W, Varredura, 17-19.vii.2012, J. A. Rafael, F. 

Limeira de Oliveira, cols. (2♂, 1♀, CZMA); idem, malaise (1♀, CZMA).   

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Roraima, Rondônia*, Pará, Mato Grosso, 

Maranhão*, Piauí*); Bolívia (Fig.14). 

 

Figura 14: Mapa com registro geográfico de S. annulipes Bezzi, 1909. 
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Variação. Asa: alguns espécimes apresentam asa sub-hialina, castanho-clara, com o 

pterostigma limitado a apenas uma enfuscação posterior ao ápice da R1 ou pterostigma 

inconspícuo. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. maculosum e S. vidali, devido o disco pré-escutelar com 

pruinosidade cinza, 1º tarsômero posterior castanho, com base e ápice amarelos. Difere de 

ambas pelo pós-pedicelo castanho-escuro e muito curto, menor que o comprimento do escapo 

e pedicelo combinados e pterostigma pequeno, localizado posterior ao ápice da R1. Enquanto 

S. maculosum e S. vidali possuem o pterostigma dividido em duas manchas. 

 

Syneches applanatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs 15, 71C) 

 
Syneches applanatus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 409-411, Figs. 19-25, 105, 118. 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,6mm). Triângulo ocelar plano. Escuto alto, arredondado, tão 

alto quanto à pleura. Pernas amarelas, exceto coxas, trocânteres, 3/4 basais do fêmur anterior 

e médio, fêmur posterior, 5º tarsômeros e tíbia posterior com anel mediano castanho, 1º 

tarsômero posterior castanho com ápice amarelo; fêmur posterior muito dilatado, com fileira 

AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos e 3 a 4 cerdas AD espiniformes 

na 1/2 apical. Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma castanho, curto e arredondado, 

localizado próximo ao ápice da r1 (Fig. 71C). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF/WWF 

Proj[eto]: Bert Klein / Reserve 1301 / ii.1985, Malaise / Holótipo, Syneches applanatus, 

Menezes & Ale-Rocha [etiqueta vermelha]. Condição do holótipo: Antenas perdidas. 

Material adicional. BRASIL, [Amazonas], Careiro Castanho, BR 319, Km 181, Sítio São 

Paulo, 04º12’48”S.60º49’04”W, 13-27.vii.2016, Malaise grande 2, J. A. Rafael & F. F. 

Xavier Fº. (1♂, 1♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas) (Fig. 15). 
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Figura 15: Mapa com registro geográfico de S. applanatus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. repletus devido o triângulo ocelar plano, pterostigma 

castanho, curto, arredondado e fêmur posterior muito dilatado. Difere pelos fêmures 

castanhos, exceto o ápice do fêmur anterior e médio amarelos, tíbia posterior com anel 

mediano castanho, 1º tarsômero posterior castanho com ápice amarelo, fêmur posterior com 

fileira AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos e pterostigma não 

preenchendo o ápice da r1. Enquanto S. repletus possui fêmur posterior com fileira AV de 

cerdas espiniformes inseridas em tubérculos proeminentes e pterostigma preenchendo o ápice 

da r1 (Fig. 70H). 

 

Syneches atratus sp. nov. 

(Figs. 16A-C, 17, 18A-D, 69B, 72A, 75A) 

 

Diagnose. Tamanho médio (5,1mm). Coloração predominantemente castanho-escura (Fig. 

18A). Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho-escuro nos 2/3 apicais, podendo variar 

de totalmente castanho-escuro a amarelo; palpo castanho, com 2 cerdas mais longas que o 

palpo. Escuto castanho-escuro, alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada; escutelo com 2  pares de cerdas subapicais e 1 cerda 

lateral longas e robustas. Fêmur posterior muito dilatado, castanho, com um anel pré-apical 
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amarelo-escuro (Fig. 18C). Asa sub-hialina, castanho-escura, pterostigma longo, oval, o 

comprimento cerca de 4x a largura (Figs. 18D, 69B). 

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 5,1mm; asa: 4,3mm. 

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada, 2 

pares de cerdas ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face 

preta com pruinosidade cinza. Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho-escuro nos 2/3 

apicais; pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-

pedicelo curto, oval, comprimento cerca de 1,6x a largura,  de comprimento pouco maior que 

o escapo e pedicelo combinados, coberto por pruinosidade dourada, 1 cerda dorso-mediana, 

menor que o comprimento do pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o comprimento dos 

segmentos precedentes, coberto por pilosidade curta, exceto 1/6 apical glabro. Probóscide 

amarelo-escura; palpo e palpífero castanho-escuros; palpo curto, cerca de 1/6 do comprimento 

da probóscide, coberto por pruinosidade cinza, com 2 cerdas mais longas que o palpo, 1 

ventro-mediana e 1 apical, e 4 cerdas laterais curtas. Pós-crânio com pruinosidade dourada; 

cerdas pós-oculares curtas e castanhas; pós-craniais longas e amarelas, cerca de 2x o 

comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, coberto 

por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas marginais castanhas e longas. Escuto alto, 

arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro, exceto pela margem posterior do lobo 

pós-pronotal e calo pós-alar amarelo-escuros, escuto coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada (Fig 18B). Escutelo castanho-escuro, coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada. Pleura castanha, exceto pelo anepímero e margem posterior do catepisterno 

amarelo-escuros, coberta por pruinosidade castanho-avermelhada. Quetotaxia: escuto com 8 

séries acr e 1 série dc de cerdas castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 3 acr e 2 

dc longas, sendo a última acr e dc mais longas e curvadas no ápice; 2 cerdas npl longas, 

robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 cerdas, a anterior curta e delgada, posterior 

longa e robusta, o comprimento cerca de 3x o da anterior; escutelo com 1 par apical paralelo, 

2 pares subapicais robustos e pouco mais longos que o par apical, 1 cerda lateral semelhante 

ao par subapical, 7 cerdas laterais semelhantes ao par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco 

dilatado na 1/2 basal, fêmur médio sem dilatação, fêmur posterior muito dilatado (Fig. 18C).  

Coxas, trocânteres e fêmures castanhos, exceto 1/2 apical do fêmur anterior e médio amarelos 

e fêmur posterior com um anel pré-apical amarelo-escuro; tíbia anterior amarelo-escura, tíbia 

média amarela e tíbia posterior castanho-escura, exceto a base e o ápice da posterior amarelo-

escuros; tarsos anteriores e médios amarelos, exceto o 5º tarsômero castanho-escuro; tarsos 
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posteriores castanhos, exceto o 5º tarsômero castanho-escuro. Quetotaxia: tíbia anterior com 

fileira D de cerdas longas; fêmur médio com fileira AV e PV de cerdas longas, reduzindo de 

tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia média com 1 AD longa no 1/3 basal, 1  

PD longa antes do meio, 1 A curta e robusta, 1 AV e 1 PV longas e robustas subapicais; 

fêmur posterior com 5 cerdas AD curtas e robustas na 1/2 apical, fileira PD de cerdas curtas e 

robustas nos 2/3 apicais, fileira AV de cerdas espiniformes e inseridas em tubérculos 

pequenos, face V com várias cerdas espiniformes curtas na 1/2 apical; tíbia posterior com 1 

AD longa antes do meio,  1 AD, 1 D e 1 PD longas subapicais, 2 AV e 1 V curtas e robustas, 

subapicais; 1º tarsômero posterior com 1 AD, 1 PD e 1 A curtas e robustas, subapicais. Asa. 

Sub-hialina, castanho-escura, mais clara no 1/4 apical; pterostigma longo, oval e castanho-

escuro, o comprimento cerca de 4x a largura, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o 

ápice da r1 (Figs. 18D, 69B); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada. Halter 

castanho-escuro, exceto a base da haste amarela. Abdome. Longo, cerca de 2x o comprimento 

do tórax. Castanho-escuro, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas castanhas, 

dorsais curtas, dorso-laterais longas. Terminália. (Parátipo, mesma localidade do holótipo). 

Margem distal do hipândrio com uma concavidade mediana profunda, formando dois lóbulos 

grandes, cada um com uma cerda longa apical, alcançando 3/4 da parte externa do falo (Figs. 

16A, 72A). Falo longo, com ápice arredondado, alcançando o ápice da lamela epandrial (Figs. 

16A, 72A). Pós-gonito longo, membranoso, exceto margem externa esclerosada, pouco menor 

que o comprimento da parte externa do falo (Figs. 16A, 72A). Conexão dorsal entre as 

lamelas epandriais larga (Fig. 16B). Lamela epandrial larga em vista lateral, pouco mais 

estreita no 1/3 apical, com ápice truncado e um tubérculo pequeno dorso-apical (Figs. 16C, 

75A). Fêmea. Não conhecida. 
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Figura 16 A-C: S. atratus sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio em 

vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Escala A-C: 0,3mm. 

 

 Material examinado. Holótipo ♂ (CZMA): BRASIL, [Maranhão], Bom Jardim / REBIO-

Res.[erva] Biol.[ógica] [do] Gurupi / Armadilha Malaise / 17-27.i.2010, F. Limeira de 

Oliveira, J.T. Câmara & A.A.T. Sousa, cols. Condição do holótipo: cerdas ocelares, pós-

pedicelo direito, tíbia e tarsos anteriores da perna direita perdidos. Parátipos: mesmos dados do 

holótipo, Armadilha Luminosa Móvel (10♂, CZMA; 10♂, INPA); idem, 7-15.i.2011, (3♂, 

CZMA); idem, 7-15.i.2011,  Armadilha Luminosa (4♂, CZMA); idem, 1-5.i.2011, Armad. 

Luminosa base, M. M. Abreu, E. A. S. Barbosa & A. A. Santos, cols. (2♂, CZMA); Mirador, 

Parque Est. Mirador, Base do Mosquito, Armadilha luminosa, 04-08.ii.2011, F. Limeira de 

Oliveira (5♂, CZMA); Carolina, PARNA Chapada das Mesas, Riacho Corrente, 298m, 

07º04’29.2”S.47º05’42.2”W, Suspensa Simples (15m), 10-20.xi.2013, J. A. Rafael, F. 

Limeira de Oliveira, T. T. A. Silva, cols. (1♂, CZMA); [Piauí], Piracuruca, P. Q. Nacional de 

Sete cidades, Posto do ICMBio, 04º05’57”S.41º42’34”W, Armadilha Suspensa, 16-31.i.2013, 

F. Limeira de Oliveira, J. S. Pinto Junior, cols. (1♂, CZMA); idem, Poço, 09.ii.2013, Arm. 

Luz, D. M. Takiya (1♂, CZMA); [Ceará], Ubajara, Parque Nac. de Ubajara, Cachoeira do 

Cafundó, 03º50’13”S.40º54’35”W, Varredura, 14-19.ii.2013, F. Limeira de Oliveira, J. A. 

Rafael, J. T. Câmara, cols. (1♂, CZMA); [Rio Grande do Norte], Baía Formosa, Mata Estrela, 

06º23’19”S.35º01’05”W, 44m, 24.v.2007, J. A. Rafael & F. F. Xavier F., Luz (1♂, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte) (Fig. 17).  
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Figura 17: Mapa com registro geográfico de S. atratus sp. nov. 

 

Variação. Cabeça: escapo castanho; pós-pedicelo variando de totalmente amarelo a castanho-

escuro, com 2 cerdas dorso-medianas. Tórax: escuto castanho na região dc; escutelo com cerdas 

laterais variando de 7-9. Pernas: tíbia anterior castanha; 2/3 do fêmur anterior castanho; base do 

fêmur médio castanho; tíbia média castanha nos 2/3 basais. 

 

Comentários. Cerdas ocelares foram observadas nos parátipos, pois as do holótipo foram 

perdidas. 

 

Discussão.  Espécie semelhante a S. fuscus sp. nov. devido a coloração castanho-escura, escuto 

tão alto quanto à pleura, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada, fêmur anterior 

castanho na 1/2 basal e asa castanho-escura  com pterostigma alongado. Difere pelo 

comprimento (5,0mm), escapo e pedicelo amarelos, fêmur médio amarelo, fêmur posterior muito 

dilatado, castanho com um anel pré-apical amarelo-escuro. Enquanto S. fuscus sp. nov. possui 

tamanho médio (3,9mm), antena castanho-escura, fêmur médio castanho na 1/2 basal e fêmur 

posterior amarelo e pouco dilatado. 

 

Etimologia.  Do latim atratus = vestido de preto; faz referência à coloração predominantemente 

castanho-escura a preto.  
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Figura 18: A-D: S. atratus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, vista 

ântero-dorsal; C. Perna posterior, vista anterior; D. Asa esquerda (parátipo macho). Escalas A: 1,0mm; 

B-D: 0,5mm. 
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Syneches bilobatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 19, 71D) 

 
Syneches bilobatus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 411-413, Figs. 26-32, 106, 118. 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (2,0mm). Coloração predominantemente castanho-escura a 

preta. Escuto alto, piramidal, maior que a altura da pleura, coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada. Pernas castanho-escuras, exceto a base e ápice da tíbia anterior e média 

amarelas, 1º tarsômero posterior com base e ápice amarelos e 1º ao 4º tarsômeros anteriores e 

médios amarelos. Asa hialina; pterostigma inconspícuo; R2+3 pouco curvada no ápice (Fig. 

71D). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, [Amazonas] / Manaus, R.[eserva 

Adolpho] Ducke / 16–17.iii.1993 / Varredura-orla da mata, João Vidal / Holótipo, Syneches 

bilobatus, Menezes & Ale-Rocha [etiqueta vermelha].  

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas) (Fig. 19). 

 

Figura 19: Mapa com registro geográfico de S. bilobatus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. pyramidatus, pela asa hialina, pterostigma inconspícuo, 

escuto alto, piramidal e coberto por pruinosidade castanho-avermelhada. Difere pela r1 larga 

no ápice, tíbias predominantemente castanho-escuras, margem distal do hipândrio 
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ligeiramente côncava, formando dois pequenos lóbulos e lamela epandrial com projeção 

pequena dorso-apical. Enquanto S. pyramidatus possui r1 estreita no ápice, tíbias amarelas, 

margem distal do hipândrio ligeiramente convexa e lamela epandrial com projeção pequena 

apical. 

 

Comentários. Segundo a descrição de Menezes e Ale-Rocha (2016), a espécie apresenta a 

região dc com pruinosidade cinza, formando uma faixa longitudinal. Após observar o holótipo 

e parátipos não foi possível visualizar está faixa, todo o escuto é coberto por pruinosidade 

castanho-avermelhada. 

 

Syneches catarinae Smith, 1962 

(Figs. 20A-E, 21, 22A-F, 69C, 72B, 75B) 

 
Syneches catarinae Smith, 1962: 215, Fig. 16; 1967:9 (catálogo); Yang et al., 2007 (catálogo). 

 

 Diagnose. Tamanho grande (6,0mm). Antena castanha; pós-pedicelo variando entre amarelo 

e castanho. Prosterno largo; escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coberto por 

pruinosidade castanha, exceto por uma faixa na região dc e o disco pré-escutelar com 

pruinosidade cinza em vista lateral (Figs. 22A, B), disco pré-escutelar com área triangular 

pequena, aparentemente sem pruinosidade em vista posterior e pruinosidade cinza evidente em 

vista dorsal (Fig. 22C). Fêmur posterior amarelo, com anel mediano largo e ápice castanho, 

muito dilatado, com fileira AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos (Fig. 

22D). Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, oval e castanho, esmaecendo no 1/3 

apical (Figs. 22E, 69C). 

 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade dourada; 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com 

pruinosidade cinza. Antena castanha, exceto o pós-pedicelo castanho-claro; pedicelo com 

cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, 

comprimento cerca de 1,5x a largura, de comprimento igual ao escapo e pedicelo combinados, 

coberto por pruinosidade dourada, 2 cerdas dorso-medianas, 1 de comprimento superior e 1 de 

comprimento inferior ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 4x o comprimento dos  

segmentos precedentes, coberto por pilosidade curta, exceto 1/6 apical glabro. Probóscide, 

palpo e palpífero amarelos; palpo curto, cerca de 1/3 do comprimento da probóscide, coberto 
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por pruinosidade dourada, com 2 cerdas de comprimento igual ao palpo, 1 ventro-mediana e 1 

apical, 5 cerdas de comprimento menor, 3 V na 1/2 basal, 2 D na 1/2 apical. Pós-crânio com 

pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares curtas e castanhas; pós-craniais longas e amarelas, 

cerca de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno largo. Pronoto castanho-claro, 

coberto por pruinosidade dourada, cerdas marginais longas e amarelas. Escuto alto, 

arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho, exceto pela margem posterior do lobo pós-

pronotal e calo pós-alar castanho-claro, escuto coberto por pruinosidade castanha, exceto 

região dc com pruinosidade cinza formando uma faixa longitudinal (Figs. 22A, B) e disco 

pré-escutelar com pruinosidade cinza em vista lateral, com área triangular pequena, 

aparentemente sem pruinosidade em vista posterior e pruinosidade cinza evidente em vista dorsal 

(Fig. 22C). Escutelo castanho-claro, coberto por pruinosidade dourada. Pleura castanha, 

coberta por pruinosidade dourada. Quetotaxia: escuto com 8 séries acr e 1 série dc de cerdas 

curtas, castanhas e esparsas; disco pré-escutelar com 4 acr e 3 dc longas, sendo a última acr e  

dc mais longas e curvadas no ápice; 2 cerdas npl longas e robustas, bastante separadas entre 

si; calo pós-alar com 2 cerdas, anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, o 

comprimento cerca de 4x o da anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 2 pares 

subapicais longos, robustos e paralelos, cerca de 2x o comprimento do par apical, 6 cerdas 

laterais de comprimento semelhante ao par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 

1/2 basal, fêmur médio sem dilatação, fêmur posterior muito dilatado (Fig. 22D). Pernas 

amarelas, exceto coxa média e posterior, ápice dos fêmures, fêmur posterior com anel largo 

mediano, 1/3 apical da tíbia posterior e 5º tarsômeros castanhos (Fig. 22D). Quetotaxia: tíbia 

anterior com fileira D de cerdas longas e esparsas; fêmur médio com fileira AV e PV de 

cerdas longas e robustas, reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia 

média com 2 AD longas, 1 no 1/3 basal e 1 subapical, 4 AV longas nos 2/3 apicais, sendo 1 

subapical mais robusta, 3 PV longas, 2 na 1/2 basal e 1 subapical mais robusta, 4 D nos 2/3 

apicais; fêmur posterior com fileira AV de cerdas espiniformes e inseridas em tubérculos 

pequenos, face V com cerdas espiniformes mais curtas nos 2/3 apicais, 3 AD mais robustas no 

1/3 apical; tíbia posterior com 2 AD longas, 1 abaixo do meio e 1 subapical, 1 AV e 1 PV 

robustas subapicais. Asa. Sub-hialina, castanho-clara; pterostigma castanho nos 2/3 basais, 

esmaecendo no 1/3 apical, longo e oval, o comprimento cerca de 4x a largura, iniciando no 

ápice da R1 e não preenchendo o ápice da r1 (Figs. 22E, 69C); R2+3 pouco curvada no ápice; 

CuA2 pouco arqueada. Halter castanho-escuro, exceto base da haste amarela. Abdome. 

Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. Castanho, exceto 1/2 anterior do 1º tergito 

castanho-claro e 1/2 posterior amarelo-escuro, coberto por pruinosidade concolor, cerdas 
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dorsais curtas e castanhas, dorso-laterais longas e amarelas. Terminália. (Espécime da 

mesma localidade e comparado ao holótipo). Margem distal do hipândrio com uma 

concavidade mediana profunda, formando dois lóbulos grandes, cada um com uma cerda 

longa apical, alcançando 2/3 da parte externa do falo (Figs. 20A, 72B). Falo robusto, com 

ápice arredondado e projeção lateral longa e robusta (Figs. 20A, 72B). Pós-gonito longo e 

delgado, com ápice truncado e comprimento superior à parte externa do falo (Figs. 20A, 72B). 

Conexão dorsal entre as lamelas epandriais larga (Fig. 20B). Lamela epandrial larga em vista 

lateral, estreitando gradativamente em direção ao ápice, com ápice arredondado (Figs. 20C, 

75B). Fêmea. Similar ao macho, exceto pela npl com pruinosidade cinza e 1º e 2º tergitos 

abdominais amarelos. Terminália. Tergito 8 retangular, o comprimento cerca de 2x a largura, 

com cerdas laterais longas na margem distal (Fig. 20D); esternito 8 longo, o comprimento 

cerca de 3x a largura, mais estreito e membranoso na porção central da 1/2 proximal, margem 

distal ligeiramente côncava com cerdas longas; cercos longos e robustos, o comprimento igual 

ao esternito 10 (Fig. 20E).  

 

 

Figura 20 A-E: S. catarinae Smith, 1962. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e 

epândrio em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista 
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dorsal; C. Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina. D. Tergito 8-10 

e cercos; E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas: 0,3mm.  

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (NHM): BRASIL, [Santa Catarina] / Nova Teutônia / 

21.xi.1937 / Fritz Plaumann. / Hol. ♂ nº 1938-312. Condição do holótipo: asa direita montada 

entre lamínulas. Parátipos: mesmos dados do holótipo, 20.xi.1937 (1♂, NHM); idem, 21.xi.1937 

(1♀, NHM). 

 

 Material adicional: BRASIL, [Santa Catarina], xi.1970, Comparado com o tipo, Syneches 

catarinae Smith, 1962, Det. R. Ale-Rocha [etiqueta verde] (2♂, INPA); idem, 27º11’B.52º23’L, 

300-500 m, x.1970 (2♂, 1♀, MZUSP); idem, xi.1970 (8♂, 1♀, MZUSP; 6♀, INPA); idem, 

xi.1975, Cal. Acad. Sci. Coll. (11♂, 3♀, CAS); idem, x.1976 (26♂, 1♀, CAS); idem, x.1977 

(21♂, CAS; 40♂, INPA); [Espírito Santo], Alfredo Chaves, Picadão, mata, 714 m, 

20º27’53”S.40º42’35”W, 08-15.x.2007, Malaise, M. Tavares & C. Azevedo e eq., col. (1♀, 

UFES); [São Paulo], Cd. Jardim, 20.ii.1943, Carrera col. (1♂, MZUSP); [Paraná], Curitiba, 

xii.1985, A. Yamamoto (2♂, MZUSP); Guarapuava, Est. Águas Sta. Clara, 24.xi.1986, Lev. Ent. 

PROFAUPAR, Malaise (1♀, DZUP). 

 

Registro geográfico. Brasil (Espírito Santo*, São Paulo*, Paraná*, Santa Catarina) (Fig. 24). 

 

Figura 21: Mapa com registro geográfico de S. catarinae Smith, 1962. 
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Variação. Cabeça: coloração do pós-pedicelo variando entre amarelo e castanho. Tórax: 

escutelo com cerdas subapicais variando entre 1 e 2 pares e cerdas laterais variando de 5-7. 

Pernas: coxa anterior castanha, trocânteres castanhos, fêmur posterior com mancha mais larga e 

variando entre mais clara ou mais escura. Abdome: 1º tergito castanho na 1/2 anterior. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. walkeri e S. curvipes, devido o tamanho grande, prosterno 

largo, região dc com pruinosidade cinza formando uma faixa longitudinal e fêmur posterior 

muito dilatado. Difere de S. walkeri pelo pterostigma longo, oval, esmaecendo no ápice, fêmur 

posterior com anel mediano largo e ápice castanho e tíbia posterior castanha no 1/3 apical. 

Enquando S. walkeri possui pterostigma quadrangular e fêmur posterior com um anel no 1/3 

apical castanho-claro. Difere de S. curvipes pela antena castanha, palpo amarelo, tíbia anterior 

amarela, fêmur médio sem cerdas espiniformes e abdome castanho. Enquanto S. curvipes possui 

antena castanho-escura, palpo castanho e tíbia anterior castanha. 
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Figura 22 A-F: S. catarinae Smith, 1962, espécime comparado ao holótipo. A. Hábito, vista lateral; B. 

Cabeça e tórax, vista lateral; C. Cabeça e tórax, vista dorsal; D. Fêmur posterior, vista anterior. E. Asa 

esquerda (material comparado ao holótipo); F. Etiquetas. Escalas A: 1,0mm; B-E: 0,5mm. 
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Syneches curvipes (Fabricius, 1805) 

(Figs. 23, 71E) 

 
Damalis curvipes Fabricius, 1805: 147. 

Hybos curvipes: Wiedemann, 1828: 415. 

Damalis quadricinctus Fabricius, 1805: 148. 

Hybos quadricinctus: Wiedemann, 1828: 415. 

Syneches quadricinctus: Bezzi, 1909: 314 (chave); Smith, 1967: 10 (catálogo); Yang et al., 2007: 313 

(catálogo); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 413-415 (sinonímia). 

Syneches curvipes: Bezzi, 1909: 314 (chave); Collin, 1933: 28 (citação); Smith, 1962: 212 (citação); 

1967: 9 (catálogo); Yang et al., 2007: 307 (catálogo); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 413-415, 

Figs. 33-39, 107, 119 (chave, revisão, registro para o Brasil). 

 

Diagnose. Tamanho grande (7,0mm). Antena castanho-escura; palpo castanho. Prosterno 

largo; escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coberto por pruinosidade dourada, 

exceto região dc com pruinosidade cinza formando uma faixa longitudinal. Abdome castanho 

a castanho-escuro, exceto tergito 1 e laterais dos tergitos 2, 3 e 4 mais claros. Pernas castanho-

claras, exceto tíbia anterior e posterior e 5º tarsômeros castanhos; fêmur posterior muito 

dilatado com fileira AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos. Asa 

hialina; pterostigma longo, oval, castanho na base e esmaecendo no ápice (Fig. 71E). 

 

Material examinado. BRASIL, [Amapá], Calçoene, Balneário Asa Aberta, 

02º31’07.2”N.50º58’16.8”W, Malaise, 17-18.iv.2014, J. T. Câmara & J. A. Rafael (1♂, 1♀, 

INPA); idem, Ig. Asa. Aberta, Varredura, 17.iv.2014 (1♂, 2♀, INPA); Serra do Navio, Estr. 

Cach. Pedra Preta, 00º53’39.2”N.52º00’41.9”W, Malaise, 14-16.iv.2014, J. T. Câmara & J. A. 

Rafael (1♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará, Amapá*); Guiana (Fig. 23). 
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Figura 23: Mapa com o registro geográfico de S. curvipes (Fabricius, 1805). 

 

Variação. Pernas: tíbia anterior e posterior castanho-escuras. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. catarinae, como discutido anteriormente. Difere por 

possuir antena castanho-escura, palpo castanho, disco pré-escutelar com pruinosidade 

dourada, tíbia anterior e posterior castanhas e fêmur posterior sem anel mediano largo e 

castanho. 

 

Syneches digitatus sp. nov. 

(Figs. 24A-E, 25, 26A-E, 69D, 72C, 75C) 

 

Diagnose. Tamanho médio (5,0mm). Coloração predominantemente castanha (Fig. 26A). 

Antena castanha, exceto o pós-pedicelo amarelo. Escuto baixo, arredondado, menor que a 

altura da pleura (Fig. 26C), coberto por pruinosidade cinza; pleura amarela, exceto pelo 

anepisterno castanho, margem anterior do anepímero e laterotergito castanho-claros (Fig. 

26C). Fêmur posterior muito dilatado, amarelo, com um anel largo mediano e ápice castanho 

(Fig. 26D); tíbia média com 3 cerdas de comprimento maior que 1º tarsômero médio, 1 D antes 

do meio, 1 AV mediana e 1 PV subapical. Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, 

sub-retangular e castanho, o comprimento cerca de 3x a largura (Figs. 26E, 69D). 



49 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza; 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo e robusto, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta 

com pruinosidade cinza. Antena castanha, exceto o pós-pedicelo amarelo; pedicelo com 

cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, 

comprimento cerca de 1,4x a largura, pouco mais longo que o comprimento do escapo e 

pedicelo combinados, coberto por pruinosidade dourada,  1 cerda longa dorso-mediana, o 

comprimento superior ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3,5x o comprimento dos 

segmentos precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/6 apical glabro. Probóscide, 

palpífero e palpo amarelo-escuros; palpo curto, cerca de 1/3 do comprimento da probóscide, 

coberto por pruinosidade dourada, com 2 cerdas mais longas que o palpo, 1 ventro-mediana, 1 

apical e 4 cerdas de comprimento menor, 2 V na 1/2 basal, 2 D na 1/2  apical. Pós-crânio com 

pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares curtas, amarelas e curvadas no ápice; pós-craniais 

longas, amarelas e curvadas, cerca de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno 

estreito. Pronoto castanho, exceto pelas margens amarelas, coberto por pruinosidade dourada; 

cerdas marginais castanhas, longas e esparsas. Escuto arredondado, menor que a altura da 

pleura (Figs. 26A, C), castanho, exceto a margem posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-

alar amarelos, escuto coberto por fraca pruinosidade cinza. Escutelo castanho-claro, exceto 

margem anterior com uma mancha triangular castanho-escura, coberto por pruinosidade 

cinza. Pleura amarela, exceto pelo anepisterno, 1/2 superior do anepímero e laterotergito 

castanhos (Fig. 26C), coberta por pruinosidade dourada. Quetotaxia: escuto com 4 séries de 

cerdas acr e 1série dc de cerdas castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 1 acr e 2 

dc longas, sendo a última dc mais longa, robusta e curvada no ápice; 2 cerdas npl longas, 

robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 cerdas, a anterior curta e delgada, posterior 

longa e robusta, cerca de 4x o comprimento da anterior; escutelo com 1 par apical paralelos, 1 

par subapical longo e robusto, cerca de 2x o comprimento do par apical, 3  cerdas laterais  

semelhantes ao par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio sem 

dilatação, fêmur posterior muito dilatado (Fig. 26D). Coxas, trocânteres e fêmures amarelos, 

exceto fêmur posterior com um anel largo mediano e ápice castanhos; tíbia anterior amarelo-

escura, tíbia média amarela, tíbia posterior castanha; tarsos amarelos, exceto tarsômeros 

anteriores e 5º tarsômero médio e posterior castanhos. Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D de 

cerdas aumentando de tamanho em direção ao ápice; fêmur médio com fileiras de cerdas AV e 

PV longas e esparsas, mais longas na 1/2 basal; tíbia média com 3 cerdas de comprimento maior 

que 1º tarsômero médio, 1 D antes do meio, 1 AV mediana, 1 PV subapical, 3 cerdas de 
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comprimento menor, 1 PV mediana, 1 AV e 1 D subapicais; fêmur posterior  com fileira AV de 

cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos, face V com cerdas espiniformes de 

menor comprimento na 1/2 apical, 3 AD mais robustas na 1/2  apical; tíbia posterior com 1 D  

longa, antes do meio, 3 cerdas subapicais  1 AD, 1 D e 1 PV longas. Asa. Hialina; pterostigma 

longo, sub-retangular, castanho, cerca de 3x mais longo que largo, iniciando no ápice da R1 e não 

preenchendo o ápice da r1; R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 não arqueada (Figs. 26E, 69D). 

Halter castanho-escuro, exceto a base da haste amarela. Abdome. Longo, cerca de 2,5x o 

comprimento do tórax. Castanho-escuro, exceto 1º e 2º tergitos castanhos, coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada. Cerdas dorsais curtas e castanhas, dorso-laterais longas e 

alternando entre amarelo-pálido e castanhas. Terminália. (Parátipo, mesma localidade do 

holótipo). Margem distal do hipândrio com duas protuberâncias digitiformes pequenas, cada 

protuberância com uma cerda longa, de comprimento pouco menor que a parte externa do falo, 

três pares de cerdas longas no 1/3 distal do hipândrio (Figs. 24A, 72C). Falo longo com ápice 

arredondado, menor que o comprimento do pós-gonito, com projeção lateral curta (Figs. 24A, 

72C). Pós-gonito longo, largo na base e estreitando no ápice, alcançando o ápice da lamela 

epandrial (Figs. 24A, 72C). Conexão entre as lamelas epandriais estreita (Fig. 24B). Lamela 

epandrial larga em vista lateral, reduzindo gradativamente de largura em direção ao ápice, com 

ápice arredondado, em vista lateral (Figs. 24C, 75C). Fêmea. Similar ao macho. Terminália. 

Tergito 8  retangular, cerca de 2x mais longo que largo, margem distal ligeiramente côncava 

(Fig. 24D); esternito 8 2,5x mais longo que largo, mais estreito e membranoso na porção 

central da 1/2 proximal, margem distal com cerdas longas; cercos longos e delgados, de 

comprimento superior ao esternito 10 (Fig. 24E). 
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Figura 24 A-E: S. digitatus sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina. D. Tergito 8-10 e cercos; 

E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas A-E: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): BRASIL, [Santa Catarina], Nova Teutônia / 

300-500 m / 27º11’B.52º23’L / xii.1970 / Fritz Plaumann. Condição do holótipo: em boas 

condições. Parátipos: mesmos dados do holótipo (6♂, 1♀, MZUSP; 5♂, 1♀, INPA); idem, 

xi.1970 (4♂, 1♀, MZUSP); [São Paulo], Cubatão, 15.xii.[19]55 (1♀, MZUSP); idem, 

Salesópolis, Est. Biol. Boracéia, iii.1969 (1♀, MZUSP). 

 

Registro geográfico: Brasil (Santa Catarina, São Paulo) (Fig. 25). 
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Figura 25: Mapa com registro geográfico de S. digitatus sp. nov. 

 

Variação. Tórax: escutelo com cerdas laterais variando de 3-4. Pernas: fêmur posterior com 

mancha amarelo-escura; fêmur posterior com 3-5 cerdas AD na 1/2 apical. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. amazonicus, como discutido anteriormente. Difere por 

possuir antena castanha, exceto o pós-pedicelo amarelo, fêmur posterior muito dilatado, com 

cerdas espiniformes inseridas em tubérculos pequenos, pterostigma sub-retangular, falo com 

ápice arredondado e margem distal do hipândrio com duas protuberâncias digitiformes. 

 

Etimologia. Do latim digitus = dedos; faz referência às duas protuberâncias digitiformes na 

margem distal do hipândrio. 
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Figura 26 A-E: S. digitatus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Hábito, vista anterior; 

C. Pleura; D. Fêmur posterior; E. Asa esquerda (parátipo macho). Escalas A: 1,0 mm; B-E: 0,5mm. 

 

Syneches exilis Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 27, 71F) 

 
Syneches exilis Menezes & Ale-Rocha, 2016: 417-419, Figs. 47-53, 109, 119. 
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Diagnose. Tamanho médio (4,0mm). Antena e palpo castanhos. Escuto alto, arredondado, tão 

alto quanto à pleura; escutelo sem cerdas apicais. Pernas longas e delgadas; fêmures amarelos, 

exceto fêmur posterior castanho; tíbias amarelas, exceto 1/2 basal da tíbia anterior e tíbia 

posterior castanhas; tarsos castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros anteriores e médios amarelos; 

1º tarsômero anterior com 1 cerda AD longa; tíbia média com  1 D e 3 AD longas, o 

comprimento superior ao 1º tarsômero médio. Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma 

longo, oval e castanho (Fig. 71F). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (USNM): VENEZUELA, T.P.A. Basecamp, 0°51'N–

66°10'W, Cerro da Neblina, 140m, 20–24.iii.1984, O. Flint & J. Louton / Malaise trap over 

small stream at east side of basecamp / Holótipo, Syneches exilis, Menezes & Ale-Rocha 

[etiqueta vermelha]. Condição do holótipo: terminália dissecada. 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas); Venezuela (Fig. 27). 

 

Figura 27: Mapa com registro geográfico de S. exilis Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. procerus sp. nov. devido a antena castanha, pernas longas 

e delgadas, asa sub-hialina, castanho-claro, pterostigma longo, oval e castanho. Difere pelo 

escutelo sem cerdas apicais, tíbia média com cerdas longas, margem distal do hipândrio 

ligeiramente convexa, falo com projeção lateral longa e larga e pós-gonito curto. Enquanto S. 



55 

procerus sp. nov. possui margem distal do hipândrio com protuberância mediana pré-apical 

larga, falo com duas projeções, uma curta apical e uma longa lateral,  pós-gonito longo, 

sinuoso e muito esclerosado, maior que a parte externa do falo. 

 

Syneches fasciatus sp. nov. 

(Figs. 28A-C, 29, 30A-E, 69E, 72D, 75D) 

 

Diagnose. Tamanho médio (4,2mm). Antena amarela, exceto o escapo castanho. Escuto alto, 

arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-claro, exceto a região acr com uma faixa 

castanho-escura, estendendo-se até o início do disco pré-escutelar (Figs. 30B, D), margem 

posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-alar amarelos. Pleura amarela, exceto a 1/2 inferior 

do anepisterno, 2/3 superiores do anepímero e 1/2 inferior do laterotergito castanho-escuros 

formando uma faixa horizontal (Fig. 30A). Fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 30C); pernas 

amarelas, exceto o ápice do fêmur posterior, tíbia anterior, 1/3 apical da tíbia posterior, tarsos 

anteriores e 5º tarsômero médio e posterior castanho-escuros. Asa sub-hialina, castanha; 

pterostigma curto, arredondado e castanho, o comprimento cerca de 2,5x a largura (Figs. 30E, 

69E).  

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 4,2mm; asa: 3,7mm. 

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade dourada; 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo e robusto, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta 

com pruinosidade cinza. Antena amarela, exceto o escapo castanho; pedicelo com cerdas 

longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, 

comprimento cerca de 1,5x a largura, pouco maior  que o comprimento do escapo e pedicelo 

combinados, coberto por  pruinosidade dourada, 1 cerda longa dorso-mediana, o comprimento 

igual ao  pós-pedicelo; estilo antenal com cerca de 3x o comprimento dos segmentos 

precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/4  apical glabro. Probóscide, palpífero e 

palpo amarelo-escuros; palpo curto, cerca de 1/4 do comprimento da probóscide, coberto por 

pruinosidade dourada, com 2 cerdas longas de comprimento igual ao palpo, 1 ventro-mediana 

e 1 apical. Pós-crânio com pruinosidade dourada; cerdas pós-oculares curtas, castanhas e 

curvadas no ápice, pós-craniais longas e amarelo-escuras, cerca de 2x o comprimento das pós-

oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, coberto por pruinosidade 

dourada; cerdas marginais longas e castanhas. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à 

pleura, castanho-claro, exceto a região acr com uma faixa castanho-escura, estendendo-se até 
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o início do disco pré-escutelar (Figs. 30B, D); 2 manchas castanhas, 1  longa, acima do lobo 

pós-pronotal; 1 curta e estreita na margem anterior da  npl; margem posterior do lobo pós-

pronotal e calo pós-alar amarelos; coberto por pruinosidade dourada. Escutelo amarelo, 

coberto por pruinosidade dourada. Pleura amarela, exceto a 1/2 inferior do anepisterno, 2/3 

superiores do anepímero e 1/2 inferior do laterotergito castanho-escuros formando uma faixa 

horizontal (Fig. 30A); coberta por pruinosidade dourada. Quetotaxia: escuto com 6 séries acr 

e 1 dc de cerdas castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr curtas e 

convergentes e 1 dc longa e curvada no ápice; 2 npl longas, robustas e próximas entre si; calo 

pós-alar com 2 cerdas, a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, cerca de 2x o 

comprimento da anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par subapical, longo, 

robusto e convergente, cerca de 2x o comprimento do par apical, 4 cerdas laterais, pouco mais 

longas que o par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio 

sem dilatação, fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 30C). Pernas amarelas, exceto ápice do 

fêmur posterior, tíbia anterior, 1/3 apical da tíbia posterior, tarsos anteriores e 5º tarsômero 

médio e posterior castanho-escuros. Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D de cerdas pouco 

mais longa que as de revestimento; tíbia média com 1 AD longa, abaixo do meio, 1 AV e 1 

PV longas, subapicais; fêmur posterior com fileira AV de cerdas longas, delgadas e esparsas e 

PD de cerdas longas,  reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia 

posterior com 1 D longa, abaixo do meio, 1 AD, 1 D e 1 PD longas e subapicais. Asa. Sub-

hialina, castanha; pterostigma curto, arredondado e castanho, o comprimento cerca de 2,5x a 

largura, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice da r1; R2+3 pouco curvada no 

ápice; CuA2 não arqueada (Figs. 30E, 69E). Halter castanho-escuro, exceto a base da haste 

castanha. Abdômen. Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. Castanho-escuro, coberto 

por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas castanhas, dorsais curtas e dorso-laterais 

longas. Terminália. (Parátipo, mesma localidade do holótipo). Hipândrio estreito no 1/3 distal, 

margem distal com ápice triangular, formando um lóbulo mediano, com um par de cerdas 

longas apicais, de comprimento igual à parte externa do falo (Figs. 28A, 72D). Falo longo, 

largo e ovalado (Figs. 28A, 72D). Pós-gonito curto, subtriangular, pouco mais longo que o 

ápice do hipândrio (Figs. 28A, 72D). Conexão dorsal entre as lamelas epandriais estreita (Fig. 

28B). Lamela epandrial larga em vista lateral, estreitando gradativamente em direção ao 

ápice, com projeção afilada curta dorso-apical (Figs. 28C, 75D). Fêmea. Não conhecida. 
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Figura 28 A-C: S. fasciatus sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Escalas: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (NMNH): BRASIL, [Góias] / R. Saia Velha / 30 km 

Brasília / on Brazilia – B.H. / Highway, 1.x.1974 / L. Knutson. Condição do holótipo: em 

boas condições. Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♂, INPA). 

 

Distribuição Geográfica. Brasil (Goiás) (Fig. 29).  

 

Figura 29: Mapa com registro geográfico de S. fasciatus sp. nov. 
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Variação. Tórax: parátipo não apresenta mancha acima do lobo pós-pronotal; escutelo com 

cerdas laterais variando de 4-6. 

 

Discussão. Difere de todas as espécies brasileiras devido ao tórax com faixas castanho-escuras, 

uma na região acr estendendo-se até o início do disco pré-escutelar e uma na pleura. 

 

Etimologia.  Do latim fascia = faixa; faz referência às faixas no tórax.  
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Figura 30 A-E: S. fasciatus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, vista 

anteior; C. Fêmur posterior; D. Hábito, vista dorsal; E. Asa esquerda (parátipo macho). Escalas A e D: 

1,0mm; B,C e E: 0,5mm. 

 

Syneches fuscus sp. nov. 

(Figs.31A-C, 32, 33A-E, 69F, 72E, 75E) 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,9mm). Coloração predominantemente castanho-escura a preta 

(Figs. 33A, B). Antena castanho-escura. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, 
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coberto por  pruinosidade castanho-avermelhada. Coxas e trocânteres castanhos; fêmures 

amarelos, exceto 1/2 basal do fêmur anterior e médio e ápice do fêmur posterior castanhos 

(Fig. 33A); tíbias amarelas, exceto tíbia anterior castanha com base e ápice amarelo-escuro; 

tarsos castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros médios e posteriores amarelos. Asa sub-hialina, 

castanha; pterostigma longo, oval e castanho-escuro, cerca de 4x mais longo que largo, 

iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice da r1 (Figs. 33E, 69F). 

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 3,9mm; asa: 3,5mm. 

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza; 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com 

pruinosidade castanho-avermelhada.  Antena castanho-escura, exceto ápice do pedicelo e base 

do pós-pedicelo castanho; pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do 

pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, comprimento cerca de 1,5x a largura, pouco maior que 

o escapo e pedicelo combinados, coberto por pruinosidade castanha, 1 cerda longa dorso-

mediana, de comprimento igual ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o comprimento 

dos segmentos precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/6 apical glabro.  

Probóscide, palpífero e palpo castanhos, exceto 1/2 apical da probóscide amarelo-escura; 

palpo curto, cerca de 1/3 do comprimento da probóscide, coberto por pruinosidade concolor, 

com 2 cerdas mais longas que o palpo, 1 mediana-ventral e 1 apical, 3 cerdas de comprimento 

menor, 2 V na 1/2 basal e 1 D na 1/2 apical. Pós-crânio com pruinosidade castanho-

avermelhada; cerdas pós-oculares curtas e castanhas; pós-craniais longas e castanhas, cerca de 

2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, 

coberto por pruinosidade castanho-avermelhada. Escuto arredondado, tão alto quanto à pleura, 

castanho-escuro (Fig. 33A), exceto pela margem posterior do lobo pós-pronotal amarelo-

escuro, escuto coberto por  pruinosidade castanho-avermelhada. Escutelo castanho-escuro, 

coberto por pruinosidade castanho-avermelhada. Pleura castanha, coberta por pruinosidade 

castanho-avermelhada. Quetotaxia: escuto com 6 séries acr e 1 série dc de cerdas castanhas, 

curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr e 2 dc posteriores mais longas, sendo a última 

dc mais longa e curvada no ápice; 2 npl longas, robustas e próximas entre si; calo pós-alar 

com 2 cerdas, anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, o comprimento cerca de 3x o 

da anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par sub-apical, longo, robusto e paralelo, 

cerca de 2x o comprimento do par apical e 4 cerdas laterais de comprimento semelhante ao 

par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio sem dilatação, 

fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 33D). Coxas e trocânteres castanhos; fêmures amarelos, 
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exceto 1/2 basal do fêmur anterior e médio e ápice do fêmur posterior castanhos (Fig. 33A); 

tíbias amarelas, exceto tíbia anterior castanha com base e ápice amarelo-escuro; tarsos 

castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros médios e posteriores amarelos. Quetotaxia: tíbia anterior 

com fileira D de cerdas pouco mais longa que as de revestimento; fêmur médio com fileira 

AD de cerdas longas na 1/2 basal, fileira AV e PV de cerdas longas diminuindo 

gradativamente de tamanho em direção ao ápice; tíbia média com 1 AD longa no 1/3 basal, 2 

PD longas, 1 AV e 1 PV subapicais longas e robustas; fêmur posterior com  6 AV longas, 

delgadas e esparsas, face V com cerdas curtas, robustas e inseridas em tubérculos pequenos 

no 1/3 apical; tíbia posterior com 1 AD longa abaixo do meio, 1 AD longa subapical, 1  AV e 

1 PD robustas subapicais. Asa. Sub-hialina, castanha; pterostigma longo, oval e castanho-

escuro, cerca de 4x mais longo que largo, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice 

da r1; R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 não arqueada (Figs. 33E, 69F). Halter castanho-

escuro. Abdome. Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. Castanho-escuro, coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas dorsais curtas e castanho-escuras, dorso-laterais 

longas e castanhas, reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice. Terminália. 

(Parátipo, mesma localidade do holótipo). Margem distal do hipândrio com uma concavidade 

mediana pouco profunda, formando dois lóbulos pequenos, cada lóbulo com ápice truncado e 

uma protuberância digitiforme pequena na margem interna, tendo no ápice uma cerda longa, 

de comprimento igual à parte externa do falo (Figs. 31A, 72E). Falo curto com ápice 

truncado, com projeção lateral curta e delgada (Figs. 31A, 72E). Pós-gonito longo, largo e 

esclerosado, de comprimento igual à parte externa do falo (Figs. 31A, 72E). Conexão dorsal 

entre as lamelas epandriais estreita (Fig. 31B). Lamela epandrial larga em vista lateral, côncava 

no 1/3 apical, com uma projeção afilada longa dorso-apical (Figs. 31C, 75E). Fêmea. Não 

conhecida. 
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Figura 31 A-C: S. fuscus sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio em 

vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Escalas A-C: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): [BRASIL], [Rio de Janeiro], Est.[rada] do Rio / 

Itatiaia / Maromba / Barreto col. / ix.[1]946. Condição do holótipo: dupla montagem, 

notopleura perfurada pelo alfinete, escuto com uma pequena perfuração acima da notopleura. 

Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♂, MZUSP); [São Paulo], Eng. Lefevre, C. Jordão, 

1200 m,  28.xi.1962, L.T.F. Papavero, Rabello, L. Silva & Zanettin, (1♂, MZUSP; 2♂, 

INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo) (Fig. 32). 
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Figura 32: Mapa com registro geográfico de S. fuscus sp. nov. 

 

Variação. Tórax: escutelo com cerdas laterais variando de 3-4. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. atratus sp. nov. como discutido anteriormente. Difere pelo 

escutelo com um par de cerdas subapicais, tíbia e tarsos anteriores e do 3º ao 5º tarsômeros 

médios e posteriores castanhos. 

 

Etimologia. Do latim fuscus = escuro; faz referência à coloração predominantemente castanho-

escura. 
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Figura 33 A-E: S. fuscus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Hábito, vista dorsal; C. 

Cabeça e tórax, vista anterior; D. Perna posterior, vista anterior; E. Asa esquerda (parátipo macho). 

Escalas A-B: 1,0mm; C-E: 0,5mm. 

 

Syneches galbus sp. nov. 

(Figs. 34A-E, 35, 36A-E, 69G, 72F, 75F) 

 

Diagnose. Tamanho médio (4,3mm). Coloração predominantemente castanho-clara (Fig. 

39A). Antena amarela. Escuto baixo, arredondado, castanho-claro, menor que a altura da 
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pleura (Fig. 36C), coberto por pruinosidade cinza. Pleura amarela, exceto pela 1/2 posterior 

do anepisterno e porção central do catepisterno castanhos (Fig. 36C). Pernas amarelas, exceto 

o ápice dos trocânteres e do fêmur posterior castanhos (Figs. 36A, D). Asa sub-hialina, 

castanha; pterostigma longo, oval e castanho-escuro, o comprimento cerca de 5x a largura, 

iniciando no ápice da R1 e terminando próximo ao ápice da r1; R2+3 pouco curvada no ápice 

(Figs. 36E, 69G). 

 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade dourada, 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior de tamanho igual ao posterior. Face preta com pruinosidade cinza. 

Antena amarelo-escura; pedicelo com cerdas longas, alcançando 2/3 do comprimento do pós-

pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, comprimento cerca de 1,4x a largura, de comprimento 

igual ao escapo e pedicelo combinados, coberto por pruinosidade dourada, 1 cerda longa 

dorso-mediana, de comprimento igual ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o 

comprimento dos segmentos precedentes, glabro, 1/4 apical mais delgado. Probóscide, 

palpífero e palpo amarelos; palpo curto, cerca de 1/3 do comprimento da probóscide, coberto 

por pruinosidade dourada, com 2 cerdas de comprimento igual ao palpo, 1 ventro-mediana e 1 

apical. Pós-crânio com pruinosidade dourada; cerdas pós-oculares curtas e amarelas; pós-

craniais longas e amarelas, cerca de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno 

estreito. Pronoto castanho-claro, coberto por pruinosidade dourada, cerdas marginais longas e 

castanhas. Escuto baixo, arredondado, menor que à altura da pleura (Figs. 36A, C), castanho-

claro, exceto a margem posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-alar amarelos (Fig. 36B), 

escuto coberto por pruinosidade cinza. Escutelo amarelo, exceto a margem anterior castanho-

claro, coberto por pruinosidade dourada. Pleura amarela, exceto pela 1/2 posterior do 

anepisterno e porção central do catepisterno castanhos (Fig. 36C). Quetotaxia: escuto com 8 

séries acr e 1 série dc de cerdas amarelas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 1 acr e 1 

dc mais longas; 2 cerdas npl longas, robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 cerdas, 

a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, cerca de 3x o comprimento da anterior; 

escutelo com 1 par apical paralelo, 1 par sub-apical longo e robusto, cerca de 1,5x o 

comprimento do par apical, 4 cerdas laterais  de comprimento semelhante ao par apical. 

Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio sem dilatação, fêmur 

posterior pouco dilatado (Fig. 36D). Pernas amarelas, exceto o ápice dos trocânteres e do 

fêmur posterior com uma pequena mancha castanha. Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D 

de cerdas longa e esparsa; fêmur médio com fileira AV e PV de cerdas longas, reduzindo de 
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tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia média com 1 AD longa no 1/3 basal, 1 AV 

e 1 PV subapicais longas; fêmur posterior com fileira de AV cerdas longas, delgadas e 

esparsas, pouco mais longa que as de revestimento; tíbia posterior com fileira PD mais longa 

no 1/3 apical. Asa. Sub-hialina, castanha; pterostigma longo, oval e castanho-escuro, o 

comprimento cerca de 5x a largura, iniciando no ápice da R1 e terminando próximo ao ápice 

da r1 (Figs. 36E, 69G); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada. Halter castanho-

escuro, exceto a base da haste amarela. Abdome. Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. 

Castanho-escuro, exceto pelo 1º tergito amarelo-escuro na 1/2 anterior e castanho na 1/2 

posterior, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas castanho-escuras, dorsais 

curtas e dorso-laterais longas, exceto pelo 1º tergito com cerdas amarelas. Terminália. 

(Parátipo, mesma localidade do holótipo). Margem distal do hipândrio com três concavidades, 

duas laterais profundas e uma mediana pouco profunda e ladeada por tubérculos pequenos e 

com ápice truncado, cada um com uma cerda longa, alcançando 2/3 da parte externa do falo 

(Figs. 34A, 72F). Falo longo, com ápice arredondado e projeção lateral longa e robusta (Figs. 

34A, 72F). Pós-gonito unido ao hipândrio, longo, mais largo na base e estreitando no ápice, 

de comprimento igual à parte externa do falo (Figs. 34A, 72F). Conexão entre as lamelas 

epandriais estreita (34B). Lamela epandrial mais larga no 1/3 basal em vista lateral, com ápice 

arredondado (Fig. 34C, 75F). Fêmea. Similar ao macho, exceto pela mancha na pleura mais 

clara, asa hialina e pterostigma inconspícuo. Terminália. Tergito 8 retangular, o comprimento 

cerca de 2x a largura (Fig. 34D); esternito 8 longo, o comprimento cerca de 3x a largura, mais 

estreito e membranoso na porção central da 1/2, margem distal com cerdas longas; cercos 

longos, o comprimento igual ao esternito 10 (Fig. 34E). 
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Figura 34 A-E: S. galbus sp. nov. Terminália masculina: A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio em 

vista ventral; B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. Lamela epandrial, cerco e 

hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina: D. Tergito 8-10 e cercos, vista dorsal; E. Esternito 8-

10 e cercos, vista ventral. Escalas A-E: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, [Amazonas], Ipixuna / Rio Liberdade, 

Estirão da Preta / 07º21’46.7”S.71º52’07.1”W / 13.v.2011, 04:00 - 06:30 h / Arm.[adilha] 

luminosa baixa / J. A. Rafael, J. T. Câmara, R. F. Silva, A. Somavilla, C. Gonçalves, A. 

Agudelo, leg. Condição do holótipo: pós-pedicelo e palpo esquerdo perdidos, cerdas do escutelo 

quebradas. Parátipos: mesmos dados do holótipo, Arm. luminosa, dossel (1♂, INPA); idem, 

14.v.2011, 01:00 - 04:00 h (6♂, 3♀, INPA); idem, Rio Gregório, Com. Lago Grande, 

07º10'11.7"S.70º49'10.3"W, 18-23.v.2011, varredura (1♀, INPA); idem, Arm. malaise, (1♂, 

INPA); idem, 23.v.2011, Arm. Luminosa dossel, 04:00 - 06:30 (1♂, 1♀, INPA); [Pará], Belo 

Monte, Rio Xingu, Rodovia Transamazônica, 03º05’52”S.51º41’31”W, 07.iv.2008, armadilha 

luz, J. A. Rafael & F.F. Xavier F. (1♂, INPA); PERU, Iquitos, iii-iv.1931, RCShanonn (1♂, 

NMNH). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará); Peru (Fig. 38).  
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Figura 35: Mapa com registro geográfico de S. galbus sp. nov. 

 

Variação. Cabeça: Coloração da antena variando entre amarelo e castanho-claro. Tórax: cerdas 

laterais do escutelo variando entre 4-5. 

 

Discussão. Difere de todas as espécies brasileiras devido ao escuto baixo, arredondado, menor 

que a altura da pleura, pleura amarela, exceto 1/2 posterior do anepisterno e porção central do 

catepisterno castanhos, pernas amarelas, exceto o ápice dos trocânteres e do fêmur posterior 

castanhos. 

 

Comentários. Cerdas do escutelo observadas nos parátipos. 

 

Etimologia. Do latim galbus = amarelo; faz referência à coloração da antena e pernas amarelas. 
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Figura 36 A-E: S. galbus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, vista 

dorsal; C. Cabeça e tórax, vista lateral; D. Fêmur posterior, vista anterior; E. Asa esquerda (parátipo 

macho); Escalas A: 1,0 mm; B-E: 0,5mm. 

 

Syneches jauensis Ale-Rocha & Vieira, 2008 

(Figs. 37, 69H) 
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Syneches jauensis Ale-Rocha & Vieira, 2008: 116, Figs. 8-14, 37; Menezes e Ale-Rocha, 2016: 420, 

Fig. 119 (chave, citação, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,6mm). Predominantemente castanho-escuro. Antena castanha, 

exceto 1/4 basal do pós-pedicelo cinza. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura. 

Pernas delgadas, amarelo-escuras, exceto tíbia anterior e posterior castanhas, tarsos castanhos, 

exceto 1º e 2º tarsômeros médios amarelo-escuros. Asa sub-hialina; pterostigma longo, oval e 

castanho, preenchendo ou terminando próximo ao ápice da r1 (Fig. 69H). 

 

Material tipo examinado. Parátipo: ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Pq. N. do Jaú, Ig. 

Miratucu/Ig. Do Gerlei, 015700S-614900W, 23-28.vii.1995 / Arm. Malaise, J. A. Rafael & J. 

Vidal / Parátipo, Syneches jauensis Ale-Rocha & Vieira [etiqueta amarela]. 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas) (Fig. 37). 

 

Figura 37: Mapa com registro geográfico de S. jauensis Ale-Rocha & Vieira, 2008. 

 

Variação. Asa: pterostigma não preenchendo o ápice da r1. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. tomentosus, pela coloração predominantemente castanho-

escura e pernas delgadas. Difere pela tíbia e tarsos posteriores castanhos, pterostigma longo, 

oval, preenchendo o ápice da r1 e margem distal do hipândrio com protuberância larga. 
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Enquanto S. tomentosus possui tíbia posterior e 1º e 2º tarsômeros posterior amarelos, 

pterostigma não preenchendo o ápice da r1 e margem distal do hipândrio com uma 

concavidade mediana. 

 

Syneches limeirai  sp. nov. 

(Figs. 38A-E, 39, 40A-E, 69I, 72G, 75G) 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (3,0mm). Coloração predominantemente castanho-escura (Figs. 

40A-C). Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coberto por pruinosidade 

castanho-avermelhada (Fig. 40A). Fêmur posterior pouco dilatado; pernas amarelas, exceto o 

ápice do fêmur posterior e do 1º ao 4º tarsômeros anteriores castanhos, 5º tarsômeros 

castanho-escuros (Fig. 42D). Asa hialina; pterostigma inconspícuo (Fig. 40E, 69I).  

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 3,0mm; asa: 2,7mm. 

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, 2 pares de cerdas ocelares, par anterior longo, o 

comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com pruinosidade castanho-

avermelhada. Antena castanho-escura, exceto pedicelo e 1/3 basal do pós-pedicelo castanhos; 

pedicelo com cerdas curtas, alcançando 1/3 basal do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto e oval, 

comprimento cerca de 1,4x a largura, de comprimento igual ao escapo e pedicelo combinados, 

coberto por  pruinosidade castanha, 1 cerda longa dorso-mediana, de comprimento igual ao 

pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o comprimento dos segmentos precedentes, glabro, 

mais delgado no 1/6 apical. Probóscide amarela, exceto 1/3 basal castanho; palpo e palpífero 

castanhos; palpo curto, cerca de 1/4 do comprimento da probóscide, com 2 cerdas de 

comprimento igual ao palpo, 1 ventro-mediana e 1 apical. Pós-crânio com pruinosidade 

castanho-avermelhada; cerdas pós-oculares curtas e castanhas; pós-craniais longas e 

castanhas, cerca de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto 

castanho-escuro, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada, cerdas marginais longas e 

castanhas. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro (Fig. 42A), 

exceto margem posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-alar castanho-claros, escuto coberto 

por  pruinosidade castanho-avermelhada. Escutelo castanho-escuro, coberto por pruinosidade 

castanho-avermelhada. Pleura castanho-escura, exceto o anepímero castanho, coberta por 

pruinosidade castanho-avermelhada. Quetotaxia: escuto com 6 séries acr e 1 série dc de 

cerdas castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr curtas e 1 dc longa e 

curvada no ápice; 2 cerdas npl longas, robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 
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cerdas, a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, o comprimento cerca de 2x o da 

anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par subapical longo e robusto, pouco mais 

longo que o comprimento do par apical, 4 cerdas laterais de comprimento e espessura 

semelhantes ao par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio 

sem dilatação, fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 40D). Pernas amarelas, exceto o ápice do 

fêmur posterior e do 1º ao 4º tarsômeros anteriores castanhos, 5º tarsômero anterior, médio e 

posterior castanho-escuros (Figs. 40A, D). Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D de cerdas 

pouco mais longa que as de revestimento; fêmur médio com fileira AV e PV de cerdas longas,  

reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia média com 1 D longa no 1/3 

basal, 1 AV e 1 PV longas, robustas e amarelas subapicais; fêmur posterior com fileira AV e 

PV  de cerdas longas e esparsas; fêmur posterior com fileira AV e PV de cerdas longas e 

delgadas; tíbia posterior com 1 AD longa antes do meio, 1 D longa subapical, 1 A, 1 AD, 1 P 

e 1 PD longas, subapicais. Asa. Hialina; pterostigma inconspícuo (Fig. 40E, 69I); R2+3 pouco 

curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada. Halter castanho-escuro, exceto a base da haste 

amarela. Abdome.  Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. Castanho-escuro, coberto 

por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas castanhas, dorsais curtas; dorso-laterais 

longas. Terminália. (Parátipo, Maranhão). Margem distal do hipândrio com uma concavidade 

mediana profunda, formando dois lóbulos grandes triangulares, cada um com uma cerda longa 

apical, alcançando 1/2 do comprimento da parte externa do falo (Figs. 38A, 72G). Falo longo 

com ápice arredondado, com projeção lateral curta (Figs. 38A, 72G). Pós-gonito longo e 

delgado, de comprimento pouco maior que a parte externa do falo (Figs. 38A, 72G). Conexão 

entre as lamelas epandriais estreita (Fig. 38B). Lamela epandrial larga em vista lateral, 

reduzindo gradativamente de largura em direção ao ápice, com ápice truncado (Figs. 38C, 

75G). Fêmea. Similar ao macho. Terminália. Tergito 8 retangular, pouco mais longo que 

largo, margem distal com cerdas laterais longas (Fig. 38D); esternito 8 longo, o comprimento 

cerca de 2x a largura, mais estreito e membranoso na porção central da 1/2 proximal, margem 

distal com cerdas longas; cercos curtos, de comprimento igual ao esternito 10 (Fig. 38E). 
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Figura 38 A-E: S. limeirai sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina. D. Tergito 8-10 e cercos; 

E. Esternito 8-10 e cercos. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (CZMA): BRASIL, [Piauí], Piracuruca / P.[arque] 

N.[acional] de Sete Cidades / Posto do ICMBio / 04º05’57”S.41º42’34”W / Varredura, 08-

12.ii.2013, F. Limeira de Oliveira, J. A. Rafael, J. T. Câmara. Condição do holótipo: em boas 

condições. Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♀, CZMA); [Maranhão], Bom Jardim, 

REBIO-Res. Biol. Gurupi, Armadilha Luminosa Móvel, 17-27.i.2010, F. Limeira de Oliveira, 

J. T. Câmara & M.B. Aguiar Neto, cols. (3♂, 6♀, CZMA; 5♂, 5♀, INPA); idem, Armad. 

Luminosa Base (1♂, 1♀, CZMA); idem, 7-15.i.2011, Armad. Luminosa, F. Limeira de 

Oliveira, M. M. Abreu & E. A. S. Barbosa (1♂, 1♀, CZMA); Mirador, Parque Est. Mirador, 

Base do Mosquito, Armadilha Luminosa, 04-08.ii.2011, F. Limeira de Oliveira (2♂, 5♀, 

CZMA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Maranhão, Piauí) (Fig. 39). 
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Figura 39: Mapa com registro geográfico de S. limeirai sp. nov. 

 

Variação. Cabeça: probóscide castanha, palpífero e 1/3 basal da probóscide castanho-escuros. 

Tórax: escutelo com cerdas laterais variando de 4-6. Pernas: coxas e trocânteres castanhos, 

fêmures amarelo-escuros, 3º e 4º tarsômeros posteriores castanhos.  

 

Discussão. Difere de todas as espécies brasileiras devido a coloração predominantemente 

castanho-escura, asa hialina com pterostigma inconspícuo e margem distal do hipândrio 

formando dois lóbulos grandes e triangulares. 

 

Etimologia. Em homenagem ao Dr. Francisco Limeira de Oliveira, curador da Coleção 

Zoológica do Maranhão, pela sua imensa contribuição para fauna brasileira de invertebrados, 

coletando diversos espécimes utilizados neste trabalho, incluindo o holótipo e os parátipos desta 

espécie. O epíteto especifico limeirai foi escolhido por ser o nome pelo qual é conhecido entre os 

pesquisadores. 
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Figura 40 A-E: S. limeirai sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, vista 

anterior; C. Hábito, vista dorsal; D. Perna posterior, vista anterior; E. Asa esquerda (parátipo macho). 

Escalas A e C: 1,0mm; B, D e E: 0,5mm. 

 

Syneches longiflagellatus Ale-Rocha & Vieira, 2008 

(Figs. 41, 69J) 
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Syneches longiflagellatus Ale-Rocha & Vieira, 2008: 117, Figs. 15-21, 38; Menezes e Ale-Rocha, 

2016: 420, Fig. 120 (chave, citação, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,6mm). Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho; pós-

pedicelo muito longo, cerca de 3x o comprimento do escapo e pedicelo combinados, com 3 

cerdas dorsais próximas a base; palpo amarelo. Prosterno largo; escuto baixo, arredondado, 

menor que a altura da pleura, amarelo a castanho-claro, com mancha quadrangular castanho-

escura no 1/3 anterior. Asa sub-hialina; pterostigma castanho-claro, pequeno e arredondado, 

localizado posterior ao ápice da R1 (Fig. 69J). 

Material tipo examinado. Parátipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Manaus, F. Esteio, BR-

174, km-41 ZF3, 24-27.viii.1993, F. F. Xavier / Parátipo, Syneches longiflagellatus Ale-

Rocha & Vieira [etiquieta amarela]. 

 

Material examinado. BRASIL, [Roraima], Xitei (Xidea), 02º36’24”N.63º52’17”W, 

20.ix.1995, L. S. Aquino, Arm. Malaise (1♀, INPA); [Amazonas], Manaus, Res. Ducke, 

Igarapé Barro Branco, Arm. Suspensa 20 m, 06-16.xii.2004, Henriques, A. Leg. (1♂, INPA).  

 

Registro geográfico. Brasil: (Roraima*, Amazonas) (Fig. 44). 

 

Figura 41: Mapa com registro geográfico de S. longiflagellatus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Variação. Cabeça: base do pós-pedicelo amarelo. Tórax: escuto castanho-claro. 
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Discussão. Espécie facilmente distinta pelo pós-pedicelo muito longo, cerca de 3x o 

comprimento do escapo e pedicelo combinados, prosterno largo e pterostigma castanho-claro, 

pequeno e arredondado, localizado posterior ao ápice da R1. 

 

Syneches luteus (Wiedemann, 1830) 

(Figs. 42A-D, 70A) 

 
Hybos luteus Wiedemann, 1830: 647. 

Syneches luteus: Bezzi, 1909: 314 (chave); Smith, 1962: 213 (chave, citação); 1967: 10 (catálogo); 

Yang et al., 2007: 310 (catálogo). 

 

Diagnose. Tamanho médio (5,0mm). Antena amarela, exceto 2/3 apicais do pós-pedicelo 

castanho (42C); probóscide e palpo castanhos. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à 

pleura (42A), castanho, coberto por pruinosidade dourado-pálida. Fêmur posterior pouco 

dilatado, pernas amarelo-escuras (42B). Asa hialina; pterostigma inconspícuo (Figs. 42D, 

70A).  

 

Redescrição. Holótipo fêmea. Comprimento do corpo (5,0mm); asa (4,3mm). 

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza. Face preta com 

pruinosidade cinza. Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho nos 2/3 apicais; pedicelo 

com cerdas marginais longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo 

curto, oval, comprimento cerca de 1,6x a largura, de comprimento igual ao escapo e pedicelo 

combinados, coberto por  pruinosidade dourado-pálida, 2 cerdas longas dorso-medianas, o 

comprimento igual ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o comprimento dos segmentos 

precedentes, coberto por pilosidade curta, exceto 1/5 apical glabro. Probóscide castanho-

avermelhada; palpo castanho, curto, coberto por pruinosidade concolor, com 2 cerdas longas, 

1 apical e 1 ventro-mediana. Pós-crânio com pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares curtas, 

castanhas e curvadas no ápice; pós-craniais longas e curvadas, cerca de 2x o comprimento das 

pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho, coberto por pruinosidade dourada, 

cerdas marginais longas e castanhas. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, 

castanho, coberto por pruinosidade dourado-pálida. Pleura castanho-clara, com catepisterno e 

mero mais escuros. Quetotaxia: disco pré-escutelar com 1 dc longa e robusta e 1 acr longa e 

delgada; 2 npl longas e robustas; calo pós-alar com 2 cerdas, anterior curta e delgada, 

posterior longa e robusta; escutelo com cerca de nove pares de cerdas longas, sendo três pares 

mais longos e robustos que os demais. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, 
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fêmur médio sem dilatação, fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 42B). Pernas amarelo-

escuras. Quetotaxia: tíbia média com 1 PV subapical longa, ultrapassando a metade do 1º 

tarsômero, 1 PD mediana e 1 AD pré-apical, 1 AV apical amarela; fêmur posterior com 2 AD 

longas e robustas no 1/3 distal, 2 AV 1 mediana e 1 pré-apical espiniformes, 3 V espiniformes 

no 1/3 distal; tíbia posterior com 2 AD 1 pré-apical e 1 subapical longas e robustas, 2 PD 

subapicais longas alcançando a metade do primeiro tarsômero, 1 A apical. Asa. Hialina; 

pterostigma inconspícuo; R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada (Fig. 69A). 

Abdome. Longo, cerca de 2x o comprimento do tórax. Castanho-escuro, coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas dorsais curtas e castanhas, dorso-laterais longas e 

amarelas. Macho. Não conhecido. 

 

Material tipo examinado: Holótipo ♀ (SNG): Brasilia [BRASIL], [Georg Wilhelm] Freyreiss. 

Condição do holótipo: corpo coberto por fungos, tórax danificado pelo alfinete, abdome não 

dissecado.  

 

Registro geográfico. Brasil. 

 

Discussão. Difere de todas as espécies brasileiras devido ao tamanho médio (5,0mm), antena 

amarela, com o pós-pedicelo castanho nos 2/3 apicais, asa hialina com pterostigma 

inconspícuo e pernas predominantemente amarelas. 

 

Comentários. Os danos no escuto não permitiram uma avaliação melhor das séries de cerdas 

acr e dc. Não foi possível associar a fêmea a nenhum macho. Wiedemann descreveu esta 

espécie com material coletado por Wilhelm Freyreiss, naturalista alemão que realizou 

expedições pelos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, entre os 

anos de 1812-1824. 
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Figura 42 A-D: S. luteus (Wiedemann, 1830), holótipo fêmea. A. Hábito, vista lateral; B. Fêmur 

posterior, vista anterior; C. Cabeça, vista lateral; D. Asa direita (holótipo fêmea). Fotos: Menezes 

(2010). Fotografias não possuíam escala. 

 

Syneches maculosum Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 43, 71G) 

 
Syneches maculosum Menezes & Ale-Rocha, 2016: 421-422, Figs. 59-65, 110, 120. 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (2,5mm). Predominantemente castanho-escuro a preto. Escuto 

alto, piramidal, maior que a atura da pleura. Perna anterior e média castanhas, exceto ápice 

dos fêmures, base e ápice das tíbias e do 1º ao 4º tarsômeros amarelos; fêmur posterior 

castanho; tíbia posterior amarela, exceto por um anel largo mediano castanho; tarsos 

posteriores amarelos, exceto 1º tarsômero castanho com a base e ápice amarelos e 5º 

tarsômero castanho. Asa sub-hialina, castanho-claro; pterostigma dividido em duas manchas 

retangulares, uma posterior ao ápice da R1 e outra no ápice da r1 (Fig. 71G). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, P[ar]q[eu]. N[acional] 

[do] Jaú, Ig[arapé] Miratucu, Ig[arapé] do Gerlei, 01°57′00″S-61°49′00″W, 23–28.vii.1995 / 

Arm[adilha] Suspensa, 15 mts, J. A. Rafael & J. F. Vidal / Holótipo, Syneches maculosum, 
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Menezes & Ale-Rocha [etiqueta vermelha]. Condição do holótipo: pós-pedicelo esquerdo 

perdido, asa esquerda montada entre lamínulas. 

 

Material examinado. BRASIL, [Amazonas], Barcelos, Rio Aracá, Comun. Bacuquara, 

00º09’17.5”N.63º10’35.2”W, Arm. Luminosa baixa, 18 às 21:00h, 12.vi.2010, P. Dias, J. A. 

Rafael & R. Machado (1♂, INPA); Boca Rio Curuduri,  00º05’50.2”N.63º17’22.3”W, 15-

19.vi.2010,  Suspensa septo amarelo 2m, J. A. Rafael & R. Freitas Silva (1♀, INPA); Rio 

Nhamundá, Ig. Areias, 01º35’11”S.57º37’32”W, 25 m, 17-20.v.2008, J. A. Rafael e equipe, 

Arm. suspensa amarela (1♂, INPA); idem, 19.v.2008, R. Ale-Rocha, coleta manual (1♂, 

INPA); PERU, Cusco, Quincemil, Río Araza, 13º21’18”S.70º53’22”W, 1000 m, 22-

26.viii.2012, sweep, J. A. Rafael & R. R. Cavichioli (1♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas); Peru (Fig. 43). 

 

Figura 43: Mapa com registro geográfico de S. maculosum Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Variação. Asa: asa hialina. Perna: 4º tarsômero posterior castanho. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. angulatus e S. vidali, como discutido anteriormente. 

Difere de S. angulatus pela R2+3 pouco curvada no ápice e de S. vidali pelo pós-pedicelo 

castanho-escuro de comprimento igual ao escapo e pedicelo combinados e margem distal do 

hipândrio ligeiramente côncavo e com um par de cerdas apicais distantes entre si. Enquanto S. 
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angulatus possui R2+3 muito curvada no ápice e S. vidali possui margem distal do hipândrio 

ligeiramente convexa com um par de cerdas apicais próximas entre si. 

 

Syneches manaos Smith, 1962 

(Figs. 44, 71H) 

 
Syneches manaos Smith, 1962: 215; 1967: 10 (catálogo); Yang et al., 2007: 311 (catálogo); Ale-Rocha 

e Vieira, 2008: 118 (citação); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 422-424, Figs. 66-72, 111, 120 

(chave, revisão, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho médio (4,0mm). Triangulo ocelar plano; antena castanho-escura. Escuto 

alto, arredondado, tão alto quanto à pleura. Abdome castanho-escuro, tergitos 7-8 e terminália 

masculina com cerdas onduladas. Pernas amarelas, exceto coxas, trocânteres e 5º tarsômeros 

castanhos; fêmur posterior e 2/3 apicais da tíbia posterior castanho-escuros; fêmur posterior 

muito dilatado, com fileira AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos proeminentes. 

Asa hialina, pterostigma castanho, largo, quadrangular, preenchendo o ápice da r1; R2+3 muito 

curvada no ápice, quase formando um ângulo reto com a Costal (Fig. 71H). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará) (Fig. 44). 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. repletus, devido o triangulo ocelar plano, fêmur posterior 

muito dilatado, com fileira AV de cerdas espiniformes inseridas em tubérculos proeminentes, 

tergito 7-8 e terminália masculina com cerdas onduladas. Difere por possuir fêmur posterior 

castanho, R2+3 muito curvada no ápice em direção à Costal e falo sem projeção lateral. 

Enquanto S. repletus possui fêmur posterior com 1/3 a 1/2 basal amarelo, R2+3 pouco curvada 

no ápice e falo com duas projeções laterais. 

 

Comentários. Fêmeas possuem o fêmur posterior pouco dilatado. 

 

Material examinado. BRASIL, [Amazonas], Manaus, Res. Km41, PDBFF, 21-22.vii.2004, 

Trilha C I – SB, R. Querino (1♂, INPA); idem, 12-13.v.2004 (1♀, INPA). 
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Figura 44: Mapa com registro geográfico de S. manaos Smit, 1962. 

 

Syneches megalogaster sp. nov. 

(Figs. 45A-E, 46, 47A-E, 70B, 72H, 75H) 

 

Diagnose. Tamanho médio (5,3mm). Coloração predominantemente castanha (Fig. 47A). 

Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-claro, exceto pela região acr com 

uma faixa castanho-escura, estendendo-se até a margem posterior do escuto (Fig. 47D), 2 

manchas subtriangulares castanho-escuras, 1 curta e estreita acima do lobo pós-pronotal e 1 

larga na npl. Fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 47C); coxas, trocânteres e fêmures 

amarelos, exceto fêmur posterior castanho-escuro no 1/4 apical, face anterior castanho-

avermelhada nos 3/4 apicais (Fig. 47A). Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, 

oval e castanho-escuro, o comprimento cerca de 4x a largura (Figs. 47E, 70B). Abdome 

longo, cerca de 3x o comprimento do tórax. 

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 5,3mm; asa: 4,6mm.  

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante; 2 pares de cerdas ocelares, par anterior longo e 

robusto, o comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com pruinosidade cinza. 

Antena castanho-escura, exceto o ápice do pedicelo e a base do pós-pedicelo amarelos; 

pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo 

curto, oval, comprimento cerca de 1,6x a largura, pouco mais longo que o escapo e pedicelo 
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combinados, coberto por pruinosidade castanha, 1 cerda longa dorso-mediana, de 

comprimento superior ao pós-pedicelo; estilo antenal com cerca de 3,5x o comprimento dos 

segmentos precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/4 apical glabro. Probóscide 

amarela; palpífero castanho; palpo amarelo, exceto 1/2 basal amarelo-escuro, curto, cerca de 

1/3 do comprimento da probóscide, coberto por pruinosidade dourada, com 2 cerdas mais 

longas que o palpo, 1 ventro-mediana e 1 apical, 3 cerdas mais curtas, 1 V na 1/2 basal, 2 D 

na 1/2  apical. Pós-crânio com pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares curtas, castanhas e 

curvadas no ápice; pós-craniais longas e castanhas, cerca de 2x o comprimento das pós-

oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, coberto por pruinosidade 

dourada; cerdas marginais castanhas, longas e esparsas. Escuto alto, arredondado, tão alto 

quanto à pleura, castanho-claro, exceto a região acr com uma faixa castanho-escura, 

estendendo-se até a margem posterior do escuto (Fig. 47D); 2 manchas subtriangulares 

castanho-escuras, 1 curta e estreita logo acima do lobo pós-pronotal e 1 larga na npl (Fig. 

47A), escuto coberto por pruinosidade dourada. Escutelo castanho-escuro, coberto por 

pruinosidade dourada. Pleura castanha, exceto pelo anepímero com manchas amarelas, 

coberta por pruinosidade dourada. Quetotaxia: escuto com 6 séries acr e 1 série  dc de cerdas 

castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr e 2 dc mais longas e robustas, 

sendo 1 acr e 1 dc posteriores curvadas no ápice;  2 cerdas npl longas, robustas e próximas 

entre si; calo pós-alar  com 2 cerdas, a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, 

cerca de 4x o comprimento da anterior; escutelo com 1 par apical paralelas, 1 par subapical, 

robusto e divergente, pouco maior que o comprimento do par apical, 4 cerdas laterais de 

comprimento menor que o par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, 

fêmur médio sem dilatação, fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 47C). Coxas, trocânteres e 

fêmures amarelos, exceto fêmur posterior castanho-escuro no 1/4 apical, face anterior 

castanho-avermelhada nos 3/4 apicais; tíbia anterior castanho-avermelhada, exceto a base e o 

ápice amarelos, tíbia média amarela, tíbia posterior castanho-escura, exceto face dorsal 

castanha; tarsos castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros médios amarelos. Quetotaxia: tíbia 

anterior com fileira D de cerdas pouco mais longa que as de revestimento; fêmur médio com 

fileira AV, AD e PV de cerdas longas e esparsas, reduzindo de tamanho gradativamente em 

direção ao ápice; tíbia média com 1 D longa, no 1/3 basal, pouco menor que o comprimento 

do 1º tarsômero médio, 1 D subapical de menor comprimento, 2 AV e 2 PV no 1/3 apical, 

pouco maiores que as de revestimento, 1 AV e 1 PV longas, subapicais, pouco menores que o 

comprimento do 1º tarsômero médio; fêmur posterior com fileira AV de cerdas longas, 

delgadas e esparsas; tíbia posterior com fileira PD, mais longas no 1/3 apical, 1 D e 1 AV 
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longas, subapicais. Asa. Sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, oval e castanho-

escuro, cerca de 4x mais longo que largo, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice 

da r1 (Figs. 47E, 70B); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 não arqueada. Halter castanho-

escuro, exceto a base da haste amarela. Abdome. Longo, cerca de 3x o comprimento do tórax 

(Fig. 47A). Castanho, coberto por pruinosidade dourada; cerdas dorsais castanhas e curtas, 

dorso-laterais longas e amarelas, reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice. 

Terminália. (Parátipo, mesma localidade do holótipo). Margem distal do hipândrio 

ligeiramente convexa, com um par de cerdas longas apicais, alcançando 1/2 do comprimento 

da parte externa do falo (Figs. 45A, 72H). Falo longo, com ápice arredondado e projeção 

lateral curta e delgada (Figs. 45A, 72H). Pós-gonito longo, o comprimento igual à parte 

externa do falo, com ápice arredondado, esclerosado na 1/2 basal e membranoso na 1/2 apical 

(Figs. 45A, 72H). Conexão entre as lamelas epandriais larga (Fig. 45B). Lamela epandrial 

mais estreita no 1/3 apical em vista lateral, formando uma projeção afilada longa dorso-apical 

(Figs. 45C, 75H). Fêmea. Similar ao macho. Terminália. Tergito 8 retangular, pouco mais 

longo que largo, margem distal ligeiramente côncava, com cerdas laterais longas (Fig 45D); 

esternito 8 longo, o comprimento cerca de 2x a largura, mais estreito e membranoso da porção 

central da 1/2  proximal; cercos longos, o comprimento igual ao esternito 10 (Fig. 45E). 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (DZUP): [BRASIL], [Paraná], S.[ão] José [dos] Pinhais, / 

Ser[ra] [do] Mar Br277 Km 54 / 10.xi.1986 / Lev.[antamento] Ent.[omológico], 

PROFAUPAR / MALAISE. Condição do holótipo: em boas condições. Parátipos: mesmos 

dados do holótipo (4♀, DZUP); idem, 31.x.1986 (3♀, DZUP); idem, 01.xi.1986 (1♂, 4♀, 

DZUP); idem, 02.xi.1986 (4♂, 3♀, INPA); idem, 03.xi.1986 (1♂, 4♀, DZUP); idem, 

04.xi.1986 (2♂, 12♀, DZUP); idem, 17.xi.1986 (3♀, DZUP); Manancial, 04.xii.2006, J.A. 

Rafael (1♀, INPA); Jundiaí do Sul,  Fazenda monte Verde, 10.xi.1986, Malaise (1♀, DZUP); 

[São Paulo], Est.[rada] [de] [São Paulo], S.[erra] [da] Cantareira, Cantareira, Barreto col., 

x.[1]945 (5♂, 11♀, MZUSP). 

 

Registro geográfico. Brasil (São Paulo, Paraná) (Fig. 46). 
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Figura 45 A-E: S. megalogaster sp. nov. Terminália Masculina: A. Hipândrio, falo, pós-gonito e 

epândrio em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista 

dorsal; C. Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina: D. Tergito 8-10 

e cercos; E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas A-E: 0,3 mm. 
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Figura 46: Mapa com registro geográfico de S. megalogaster sp. nov.  

 

Variação. Tórax: escuto castanho, mancha na npl mais curta, escutelo com 3-5 cerdas laterais. 

Pernas. Fêmur posterior com face anterior castanha apenas no 1/3 apical, 1º e 2º tarsômeros 

posteriores com face V amarelo-escura.  

 

Discussão. Espécie semelhante a S. quasimodo sp. nov. devido a antena castanho-escura, escuto 

alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coxas, trocânteres e fêmures amarelos, exceto fêmur 

posterior com 1/3 a 1/2 apical castanho. Difere por possuir uma faixa castanho-escura na região 

acr, estendendo-se até a margem posterior do escuto e escuto coberto por pruinosidade dourada. 

Enquanto S. quasimodo sp. nov. possui escuto homogeneamente castanho-escuro, coberto por  

pruinosidade cinza, exceto região acr com pruinosidade castanho-avermelhada e dc com 

pruinosidade dourado-pálida, estendendo-se até o início do disco pré-escutelar. 

 

Etimologia. Do grego mega = grande, largo e gaster = abdome, estômago; faz referência ao 

comprimento do abdome, cerca de 3x o do tórax. 
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Figura 47 A-E: S. megalogaster sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, 

vista anterior; C. Perna posterior, vista anterior; D. Tórax, vista dorsal; E. Asa esquerda. Escalas A: 

1,0 mm; B-D: 0,5mm. 

 

Syneches moraballi Smith, 1963 

(Figs. 48, 71I) 



88 

Syneches moraballi Smith, 1963: 155; 1967: 167 (catálogo); Yang et al., 2007: 311 (catálogo); Ale-

Rocha e Vieira, 2008: 118 (registro para o Brasil); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 424-426, Figs. 

73-79, 112, 121 (chave, revisão, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (3,0mm). Antena amarela, exceto pós-pedicelo variando de 

castanho-claro a castanho-escuro. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, de 

castanho-claro a castanho, disco pré-escutelar coberta por  pruinosidade cinza. Fêmur 

posterior delgado; pernas predominantemente amarelas. Asa hialina, pterostigma inconspícuo 

(Fig. 71I). 

 

Material examinado. BRASIL, [Amapá], Oiapoque, Ramal km 7, 03º49’19”N.51º45’52”W, 

16.xi.2014, Arm. Malaise, J. A. Rafael & F. F. Xavier Fº. (5♀, INPA); [Maranhão], Carolina, 

PARNA Chapada das Mesas, Riacho Sucuruiu, 240 m, 07º07’05.6”S.47º18’31.6”W, 

Suspensa simples (5 m), 10-20.iii.2014, J. A. Rafael, F. Limeira de Oliveira, T. L. Rocha & 

G. A. Reis, cols. (1♀, CZMA); idem, Suspensa simples (20 m), 10-20.iv.2014 (1♂, CZMA); 

idem, Armadilha Malaise, 1-10.vii.2014 (1♂, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 10-

20.ix.2014 (1♂, 2♀, CZMA); idem, Riacho Corrente, 288 m, 07º04’24.2”S.47º05’25.2, 

Armadilha Malaise, 10-20.vii.2014 (1♂, 1♀, CZMA); idem, 298 m, 

07º04’29.2”S.47º05’42.2”W, 10-20.ix.2014 (1♂, CZMA); idem, Suspensa simples (15 m), 

20-30.iv.2014 (1♀, CZMA); idem, Riacho Cancela, 225 m, 07º06’44.2”S.47º17’56.8”W, 

Armadilha Malaise, 1-15.vii.2013 (2♀, CZMA); 11-14.vi.2014 (1♂, CZMA); Pov. Canto 

Grande, Balneário Urupuxete, Armadilha luminosa, 23-27.ii.2009, Limeira de Oliveira, A. L. 

Costa & M. M. Abreu, cols. (1♂, 1♀, CZMA); idem, Perímetro Urbano, 

07º19’40”S.47º27’14.5”W, Armadilha Luminosa, 25-26.xii.2013 (1♂, CZMA); Mirador, 

Parque Est. Mirador, Base dos Cágados, 06º46’29”S.45º06’28”W, Armadilha Malaise, 26.xi – 

03.xii.2011, F. Limeira de Oliveira & D. W. A. Marques, cols. (3♂, 3♀, CZMA); idem, 

Armadilha Suspensa (2♂, CZMA); idem, Base Geraldina, 419 m, 06º37’25”S/45º52’08”W, 1-

15.vi.2014, F. Limeira de Oliveira, L. L. M. Santos & L. S. Santos (1♀, CZMA); idem, 

Armadilha Malaise (1♀, CZMA); idem, 16.iv.2007 (1♂, CZMA); idem Posto avançado do 

Mel, 06º43’50”S.44º58’59”W, Arm. Luminosa Móvel, 02-08.iv.2011, F. Limeira de Oliveira, 

G. A. Reis & M. S. Oliveira, cols. (2♀, CZMA); idem, Base do Mosquito, 04-08.ii.2011 (1♀, 

CZMA); Riachão, Fazenda Altos, Armadilha Malaise, 18-22.viii.2009 (1♂, CZMA); Bom 

Jardim, REBIO-Res. Biol. Gurupi, 17-27.i.2010 (1♀, CZMA); idem, 01-06.iii.2011 (1♂, 

CZMA); Caxias, Res. Ecol. Inhamum, Arm. Malaise, 15-19.xi.2005, G. A. Cunha, col. (1♀, 

CZMA); idem, 01-06.viii.2006 (1♂, 1♀, CZMA); [Piauí], Piracuruca, P. N. de Sete Cidades, 
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Posto do ICMBio, 04º05’57”S.41º42’34”W, Armadilha Luminosa Móvel, 18-20.iv.2012, J. T. 

Câmara, J. S. Pinto Junior cols. (1♂, CZMA); idem, Armadilha malaise, 15-30.vi.2013, J. A. 

Rafael, F. Limeira de Oliveira, T. T. A. Silva (1♀, CZMA); Piracuruca, Rio Jacareí, BR 343, 

Ponte, 03º43’58.7”S.41º40’54.2”W, 02.vi.2011, Hamada, N. & Cruz, P. V., col. (3♂, INPA); 

[Espírito Santo], Alfredo Chaves, mata, 714 m, 20º27’53”S.40º42’35”W, 08-15.x.2007, 

Malaise, M. Tavares & C. Azevedo e eq. col. (4♀, UFES); Domingos Martins, Mata Pico do 

Eldorado, 20º22’17”S.40º39’29”W, 23.xi-03.xii.2004 (1♀, UFES). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Mato Grosso, 

Maranhão, Goiás, Piauí*, Espírito Santo*, Rio Grande do Sul); Guiana, Peru e Venezuela 

(Fig. 50). 

 

Figura 48: Mapa com registro geográfico de S. moraballi Smith, 1963. 
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Variação. Cabeça: pós-pedicelo castanho-escuro. Tórax: escuto castanho. Pernas: fêmures 

amarelo-escuros, tíbia posterior sem mancha mediana castanha. 

 

Discussão. Difere das demais espécies brasileiras pelo tamanho pequeno (3,0mm), escuto 

alto, arredondado, castanho-claro a castanho, disco pré-escutelar coberto por  pruinosidade 

cinza, pernas predominantemente amarelas e asa hialina com pterostigma inconspícuo. 

 

Syneches oneratus  sp. nov. 

(Figs. 49A-E, 50, 51A-E, 70C, 72I, 75I) 

 

Diagnose: Tamanho médio (4,5mm). Antena amarela, exceto pós-pedicelo castanho, com 2 

cerdas dorso-medianas. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro 

(Figs. 51A, C); pleura amarela, exceto o anepisterno castanho (Fig. 51A). Pernas longas e 

delgadas; amarelas, exceto o ápice do fêmur posterior castanho-escuro, tíbia anterior e 

posterior amarelo-escuras, com 1/2 apical da posterior castanho-escura, tarsos anteriores 

amarelo-escuros, exceto 5º tarsômero castanho, 5º tarsômero médio e posterior castanhos. Asa 

sub-hialina, castanho-clara; pterostigma largo, castanho, o comprimento cerca de 2,5x a 

largura, preenchendo o ápice da r1 (Figs. 51E, 70C). 

 

Descrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 4,5mm; asa: 3,8mm. 

Cabeça: Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza; 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com 

pruinosidade dourada. Antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho-escuro com a base 

amarela; pedicelo com cerdas longas, alcançando o ápice do pós-pedicelo; pós-pedicelo com 

curto, oval, o comprimento cerca de 1,4x a largura, de comprimento igual ao escapo e 

pedicelo combinados, coberto por  pruinosidade dourada, 2 cerdas dorso-medianas, 1 com 

quase 2x o comprimento do pós-pedicelo e 1 de comprimento igual ao pós-pedicelo; estilo 

antenal cerca de 3x o comprimento da antena,  coberto por curta pilosidade, exceto 1/4  apical 

glabro. Probóscide e palpo amarelos; palpífero castanho; palpo curto, cerca de 1/4 do 

comprimento da probóscide, coberto por pruinosidade dourada, com 2 cerdas mais longas que 

o palpo, 1 ventro-mediana e 1 apical. Pós-crânio com pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares 

curtas, amarelas e curvadas; pós-craniais longas, alternando entre amarelas e castanhas, cerca 

de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, 
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coberto por pruinosidade dourada. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, 

castanho-escuro, exceto a margem posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-alar amarelo-

pálido (Fig. 51C), escuto coberto por pruinosidade dourada. Escutelo castanho, exceto a 

margem anterior amarelo-pálida, coberto por pruinosidade dourada. Pleura amarela, exceto o 

anepisterno castanho, anepímero e laterotergito amarelo-escuros. Quetotaxia: escuto com 6 

séries acr e 1 série dc de cerdas castanhas curtas e irregulares; disco pré-escutelar com 2 acr e 

2 dc longas, sendo a última acr e dc mais longas e curvadas no ápice; 2 cerdas npl longas, 

robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 cerdas, anterior curta e delgada, posterior 

longa e robusta, cerca de 4x o comprimento da anterior; escutelo com 1 par apical 

convergente, 1 par subapical longo, robusto e divergente, cerca de 2x o comprimento do par 

apical, 3 cerdas laterais semelhantes ao par apical. Pernas. Longas e delgadas (Fig. 51A). 

Pernas amarelas, exceto o ápice do fêmur posterior castanho-escuro, tíbia anterior e posterior 

amarelo-escuras, com 1/2 apical da posterior castanho-escura, tarsos anteriores amarelo-

escuros, exceto 5º tarsômero castanho, 5º tarsômero médio e posterior castanhos. Quetotaxia: 

tíbia anterior com fileira D de cerdas longas e esparsas; fêmur médio com fileira AV e PV de 

cerdas longas, reduzindo de tamanho gradativamente em direção ao ápice; tíbia média com 1 

D longa no 1/3 basal, 1 AV e 1 PV subapicais longas e robustas; fêmur posterior com 1 cerda 

AV longa e delgada depois do meio; tíbia posterior com 1 D longa mediana, 1  AD e 2 PD 

subapicais longas. Asa. Sub-hialina, castanho-clara; pterostigma castanho, largo, o 

comprimento cerca de 2,5x a largura, iniciando no ápice da R1 e preenchendo o ápice da r1 

(Figs. 51E, 70C); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 não arqueada. Halter castanho escuro, 

exceto a base da haste amarela. Abdome. Longo e delgado, cerca de 2,5x o comprimento do 

tórax. Castanho, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas dorsais curtas e 

castanho-escuras, dorso-laterais longas e amarelas. Terminália. (Holótipo). Margem distal do 

hipândrio estreita, com uma concavidade mediana pouco profunda e dois lóbulos pequenos, 

cada um com uma cerda longa, alcançando 1/2 do comprimento da parte externa do falo (Figs. 

49A, 72I). Falo largo e curto, com ápice arredondado e projeção lateral curta (Figs. 49A, 72I). 

Pós-gonito longo, pouco maior que a parte externa do falo, mais esclerosado na 1/2 basal 

(Figs. 49A, 72I). Conexão dorsal entre as lamelas epandriais estreita (Fig. 49B). Lamela 

epandrial larga em vista lateral, mais estreita no 1/3 apical, com uma projeção afilada curta 

dorso-apical (Figs. 49C, 75I). Fêmea. Similar ao macho. Terminália. Tergito 8 retangular, o 

comprimento cerca de 2x a largura, cerdas laterais longas (Fig. 49D); esternito 8 longo, o 

comprimento cerca de 3x a largura, mais estreito e membranoso na porção central da 1/2 

proximal; cercos longos, de comprimento superior ao esternito 10 (Fig. 49E). 
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Figura 49 A-E: S. oneratus sp. nov. Terminália masculina: A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral; B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. Lamela epandrial, cerco e 

hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina: D. Tergito 8-10 e cercos; E. Esternito 8-10 e cercos. 

Escalas A-E: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): BRASIL, [Minas Gerais], Botelhos / Córrego 

da Onça / 21º40’90”S.46º22’05”W / Varredura – mata / 02-05.xi.2006 / Amorim, Falaschi & 

Oliveira col., BIOTA-FAPESP. Condição do holótipo: fêmur posterior esquerdo quebrado, 

tarsos da perna posterior direita perdidos, asa esquerda montada entre lamínulas, terminália 

dissecada e acondicionada em microtubo. Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♀, MZUSP; 

1♀, INPA). 

 

Registro Geográfico. Brasil (Minas Gerais) (Fig. 50). 
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Figura 50: Mapa com registro geográfico de S. oneratus sp. nov. 

 

Discussão.  Espécie semelhante a S.exilis e S. procerus sp. nov.  pelas pernas longas e delgadas. 

Mas difere de ambas pela antena amarela, exceto o pós-pedicelo castanho, com 2 cerdas dorso-

medianas, pernas predominantemente amarelas e pterostigma largo, preenchendo o ápice da r1. 

Enquanto em S. exilis e S. procerus sp. nov. o pterostigma não preenche o ápice da r1. 

Etimologia. Do latim oneratus = preenchido; faz referência ao pterostigma largo, preenchendo o 

ápice da r1. 
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Figura 51 A-E: S. oneratus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, vista 

anterior; C. Hábito, vista dorsal; D. Perna posterior, vista anterior; E. Asa esquerda (holótipo macho). 

Escalas A e C: 1,0mm; B, D e E: 0,5mm. 

 

Syneches procerus sp. nov. 

(Figs. 52A-E, 53, 54A-D, 70D, 73A, 74A) 
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Diagnose. Tamanho médio (4,3mm). Antena castanha, exceto o ápice do pedicelo e a base do 

pós-pedicelo castanho-claro; palpífero castanho; palpo amarelo. Escuto alto, arredondado, tão 

alto quanto à pleura, castanho-escuro, exceto a margem posterior do lobo pós-pronotal e calo 

pós-alar amarelo-pálido (Fig. 54A). Pernas longas e delgadas (Figs. 54A, C); coxas, 

trocânteres e fêmures amarelos, exceto fêmur posterior castanho com base e ápice amarelo-

escuros; tíbia anterior amarelo-escura, tíbia média amarela, tíbia posterior castanho-escura; 

tarsos castanho-escuros, exceto 1º e 2º tarsômeros anteriores amarelo-escuros, 1º e 2º 

tarsômeros médios amarelos. Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, oval e 

castanho, cerca de 4x mais longo que largo, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o 

ápice da r1 (Figs. 54D, 70D). 

 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza; 2 pares de cerdas 

ocelares,  par anterior longo e robusto cerca, comprimento cerca de 2x o do par posterior. 

Face castanha com pruinosidade cinza. Antena castanha, exceto o ápice do pedicelo e a base 

do pós-pedicelo castanho-claro; pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento 

do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, comprimento cerca de 1,4x a largura, de 

comprimento igual ao escapo e pedicelo combinados, coberto por pruinosidade concolor,  1 

cerda longa dorso-mediana, comprimento cerca de 2x o do pós-pedicelo; estilo antenal cerca 

de 4x o comprimento dos segmentos precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/4 

apical glabro. Probóscide amarela; palpífero castanho; palpo amarelo, curto, cerca de 1/3 do 

comprimento da probóscide, coberto por pruinosidade dourada, com 2 cerdas mais longas que 

o palpo, 1 ventro-mediana e 1 apical, 2 V na 1/2 basal de menor comprimento. Pós-crânio 

com pruinosidade cinza; cerdas pós-oculares curtas, castanhas e esparsas; pós-craniais longas 

e amarelas, cerca de 2x o comprimento das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto 

castanho, coberto por pruinosidade dourado-pálida; cerdas marginais longas e castanhas. 

Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro, exceto a margem 

posterior do lobo pós-pronotal e calo pós-alar amarelo-pálido, escuto coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada (Figs. 54A, B). Escutelo castanho, exceto a margem 

anterior amarelo-pálido, coberto por pruinosidade cinza. Pleura castanho-clara, coberta por 

pruinosidade cinza. Quetotaxia: escuto com 6 séries de cerdas acr, 1 série dc de cerdas 

castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr e 2 dc longas, sendo a última acr e 
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dc curvadas no ápice; 2 cerdas npl longas, robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 

cerdas, a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, o comprimento cerca de 4x o da 

anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par subapical, longo, robusto e divergente, 

cerca de 2x o comprimento do par apical, 3 cerdas laterais, semelhantes ao par apical. Pernas. 

Longas e delgadas (Figs. 54A, C). Coxas, trocânteres e fêmures amarelos, exceto fêmur 

posterior castanho com base e ápice amarelo-escuros; tíbia anterior amarelo-escura, tíbia 

média amarela, tíbia posterior castanho-escura; tarsos castanho-escuros, exceto 1º e 2º 

tarsômeros anteriores amarelo-escuros, 1º e 2º tarsômeros médios amarelos. Quetotaxia: tíbia 

anterior com fileira D pouco mais longa que as de revestimento, 1 D subapical mais longa; 

fêmur médio com fileira AV e PV de cerdas esparsas e mais longas na 1/2 basal; tíbia média 

com 3 cerdas longas, de comprimento semelhante ao 1º tarsômero, 1 D antes do meio, 1 V 

mediana e 1 PV subapical, 4 cerdas de comprimento menor, 1 PV mediana, 1 D, 1 AV e 1 V 

subapicais; fêmur posterior com  4 AV longas, delgadas e esparsas; tíbia posterior com 2 D 

longas, 1 mediana e 1 subapical, 1 AD longa e 1 PV robusta subapicais. Asa. Sub-hialina, 

castanho-clara; pterostigma longo, oval e castanho, o comprimento cerca de 4x a largura, 

iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice da r1 (Figs. 54D, 70D); R2+3 pouco 

curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada. Halter castanho-escuro, exceto a base da haste 

amarela. Abdome. Longo, cerca de 2,5x o comprimento do tórax. Castanho, coberto por 

pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas dorsais curtas e castanhas, dorso-laterais longas e 

amarelas. Terminália. (Parátipo, mesma localidade do holótipo). Margem distal do hipândrio 

com protuberância mediana pré-apical larga, com um par de cerdas longas apicais medianas, o 

comprimento igual à parte externa do falo (Figs. 52A, 73A). Falo largo e curto, com duas 

projeções, uma curta apical dirigida lateralmente e uma longa lateral dirigida para a base 

(Figs. 52A, 73A). Pós-gonito longo, sinuoso e muito esclerosado, largo na base e estreitando 

no ápice, de comprimento superior à parte externa do falo (Figs. 52A, 73A). Conexão dorsal 

entre as lamelas epandriais larga (Fig. 52B). Lamela epandrial larga em vista lateral, 

estreitando abruptamente no 1/3 apical, com uma projeção afilada dorso-apical (Figs. 52C, 

74A). Fêmea. Similar ao macho, exceto pela npl castanho-clara e pleura castanho-

avermelhada. Terminália. Tergito 8 retangular, o comprimento cerca de 2x a largura, margem 

distal ligeiramente côncava, cerdas laterais longas (Fig. 52D); esternito 8 longo e delgado, o 

comprimento cerca de 3x a largura, mais estreito na 1/2 proximal e membranoso na porção 

central dos 4/5 proximais, margem distal com cerdas longas; cercos longos e robustos, o 

comprimento igual ao esternito 10 (Fig. 52E). 
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Figura 52 A-E: S. procerus sp. nov. Terminália masculina: A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina: D. Tergito 8-10 e cercos; 

E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas A-E: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): BRASIL, [Santa Catarina], Nova Teutônia / 

27º11’B.52º23’L / Fritz Plaumann / xi.1970 / 300-500 m. Condição do holótipo: em boas 

condições. Parátipos: mesmos dados do holótipo (10♂, 10♀, MZUSP; 7♂, 8♀, INPA). 

 

Variação. Cabeça: antena castanho-escura; Tórax: escutelo com 4 cerdas laterais; Pernas: 

fêmur posterior com cerdas AV variando de 4-6 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. exilis, como discutido anteriormente. Difere pelo palpo 

amarelo, escutelo com um par de cerdas apicais, fêmur posterior com base e ápice amarelo-

escuros, tíbia média sem cerdas de comprimento superior ao 1º tarsômero e falo com duas 

projeções, uma apical e uma lateral. 

Distribuição Geográfica. Brasil (Santa Catarina) (Fig. 53). 
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Figura 53: Mapa com registro geográfico de S. procerus sp. nov. 

 

Etimologia. Do latim procerus = delgado, longo; faz referência as pernas longas e delgadas. 
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Figura 54: A-D: S. procerus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. cabeça e tórax, vista 

anterior; C. Perna posterior, vista anterior; D. Asa esquerda (parátipo macho). Escalas A: 1,0mm; B-

D: 0,5mm. 
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Syneches pyramidatus Bezzi, 1905 

(Figs. 55, 70E) 

 

Syneches pyramidatus Bezzi, 1905: 428; 1909: 314 (chave); Collin, 1933: 128 (citação); Smith, 1962: 

213, Fig. 14 (registro para o Brasil); 1967: 10 (catálogo); Rafael e Ale-Rocha, 1995: 543, Figs. 

50–51, 67 (revisão); Yang et al., 2007: 311 (catálogo); Ale-Rocha e Vieira, 2008: 120 (citação); 

Menezes e Ale-Rocha, 2016: 427, Fig. 122 (citação, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho pequeno (2,7mm). Escuto alto, piramidal, cerca de 2x a altura da pleura, 

coberto por pruinosidade castanho-avermelhada. Pernas castanho-escuras, exceto tíbias 

amarelas, fêmur posterior com 3 cerdas AV longas. Asa hialina, pterostigma inconspícuo; 

célula r1 estreita no ápice (Fig. 70E). 

 

Material examinado. BRASIL, [Amazonas], Manaus, RFAD, 18.vi.1996, J. C. H. Guerrero, 

Fogging in Pouteria glomerata (Sapotaceae), (1♂, INPA); idem, 01.vi.1996, Corythophora 

alta (Lecythidaceae), (1♀, INPA); idem, 21.vii.1995, Eschweilera wachenheimii (Lecyth), 

(1♀, INPA); idem, 26.vii.1995, Eschweilera pseudodecolarans, (1♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Santa Catarina); Peru (Fig. 57). 

 

Figura 55: Mapa com registro geográfico de S. pyramidatus Bezzi, 1905. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. bilobatus¸ como discutido anteriormente. Difere por 

possuir o escuto com cerca de 2x a altura da pleura, todas as tíbias e 1º tarsômero posterior 
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amarelos, célula r1 estreita próxima ao ápice. Enquanto S. bilobatus possui tíbias 

predominantemente castanhas e célula r1 larga no ápice. 

 

Syneches quasimodo sp. nov. 

(Figs. 56A-E, 57, 58A-E, 70F, 73B, 74B) 

 

Diagnose. Tamanho médio (4,4mm). Antena castanho-escura. Escuto alto, arredondado, tão 

alto quanto à pleura, coberto por pruinosidade cinza, exceto a região acr castanho-

avermelhada e região dc dourado-pálida, estendendo-se até a margem anterior do disco pré-

escutelar em vista dorso-lateral (Fig. 58D). Coxas, trocânteres e fêmures amarelos, exceto 

fêmur posterior castanho no 1/3 apical (Fig. 58C); tíbia anterior e posterior amarelo-escuras, 

exceto 1/3 apical da posterior castanho-escura, tíbia média amarela; tarsos castanhos, exceto 1º e 

2º tarsômeros médios amarelos. Asa sub-hialina, castanho-claro; pterostigma longo, oval e 

castanho, o comprimento cerca de 4x a largura (Figs. 58E, 70F). 

 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade cinza, 2 pares de cerdas 

ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face preta com 

pruinosidade cinza. Antena castanho-escura; pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do 

comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo curto, oval, comprimento cerca de 1,6x a largura, 

de comprimento igual ao escapo e pedicelo combinados, coberto por  pruinosidade castanha, 1 

cerda longa dorso-mediana, o comprimento igual ao pós-pedicelo; estilo antenal cerca de 3x o 

comprimento dos segmentos precedentes, coberto por pilosidade curta, exceto 1/4 apical 

glabro. Probóscide amarelo-escura, exceto a base castanha; palpífero castanho; palpo amarelo, 

curto, cerca de 1/4 do comprimento da probóscide, coberto por pruinosidade dourada, com 2 

cerdas mais longas que o palpo, 1 ventro-mediana e 1 apical, 4 cerdas de comprimento menor 

que o palpo, 2 V na 1/2 basal e 2 D na 1/2 apical. Pós-crânio com pruinosidade cinza; cerdas 

pós-oculares curtas, castanhas e curvadas no ápice; pós-craniais longas, amarelas e curvadas, 

cerca de 2x o comprimento das pós-oculares Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-

escuro, coberto por pruinosidade dourado-pálida; cerdas marginais longas e castanhas. Escuto 

alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro, exceto a margem posterior do 

lobo pós-pronotal e calo pós-alar castanho-claros, escuto coberto por  pruinosidade cinza, 

exceto a região acr castanho-avermelhada e região dc dourado-pálida, estendendo-se até a 
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margem anterior do disco pré-escutelar em vista dorso-lateral (Fig. 58D). Escutelo castanho-

escuro, coberto por pruinosidade cinza. Pleura castanho-avermelhada, exceto mero castanho-

escuro, coberta por pruinosidade cinza. Quetotaxia: escuto com 8 séries acr e 1 série dc de 

cerdas castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr e 3 dc amarelas e mais 

longas, última dc mais longa, robusta e curvada no ápice; 2 npl longas, robustas e próximas 

entre si; calo pós-alar com 2 cerdas, anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, o 

comprimento cerca de 4x o da anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par subapical 

longo, robusto e divergente, cerca de 2x o comprimento do par apical e 4 cerdas laterais de 

comprimento semelhante ao par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, 

fêmur médio sem dilatação, fêmur posterior pouco dilatado (Fig. 58C). Coxas, trocânteres e 

fêmures amarelos, exceto fêmur posterior castanho no 1/3 apical; tíbia anterior e posterior 

amarelo-escuras, exceto 1/3 apical da tíbia posterior castanho-escuro, tíbia média amarela; tarsos 

castanhos, exceto 1º e 2º tarsômeros médios amarelos. Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D de 

cerdas pouco mais longa que as de revestimento, 1 D subapical mais longa que as anteriores; 

fêmur médio com fileiras AV e PV de cerdas  longas,  reduzindo de tamanho gradativamente em 

direção ao ápice; tíbia média com 1 AD longa no 1/3 basal, pouco menor que o comprimento do 

1º tarsômero, 1 AD subapical, cerca de 1/2 do comprimento da anterior, 1 AV  e 1 PV longas, 

subapicais, pouco menores que o comprimento do 1º tarsômero; fêmur posterior com fileira AV 

de cerdas longas, delgadas e esparsas; tíbia posterior com fileira PD mais longa no 1/3 apical, 1 

AD, 1 D e 1 PD longas, subapicais. Asa. Sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, oval e 

castanho, o comprimento cerca de 4x a largura, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o 

ápice da r1 (Figs. 58E, 70F); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 não arqueada. Halter castanho-

escuro, exceto a base da haste amarelo-escura. Abdome. Longo e delgado, cerca de 2x o 

comprimento do tórax. Castanho-escuro, exceto 1/2 posterior do 1º e 2º tergitos castanho-

avermelhados, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas amarelas dorsais curtas, 

dorso-laterais longas. Terminália. (Parátipo, mesma localidade do holótipo). Margem distal do 

hipândrio com três concavidades, sendo a mediana menos profunda, formando dois lóbulos 

pequenos, cada um com uma longa cerda apical, estendendo-se até 1/2 do comprimento da parte 

externo do falo (Figs. 56A, 73B). Falo longo, com ápice truncado, alcançando o ápice da lamela 

epandrial, com projeção lateral longa e robusta (Figs. 56A, 73B). Pós-gonito longo e delgado, 

alcançando 2/3 do comprimento da parte externa do falo (Figs. 56A, 73B). Conexão dorsal entre 

as lamelas epandriais estreita (Fig. 56B).  Lamela epandrial larga em vista lateral, côncava no 1/3 

apical, com uma projeção afilada curta dorso-apical (Figs. 56C, 74B). Fêmea. Similar ao macho, 

exceto pela asa hialina, fêmur posterior castanho no 1/4 apical e 1º e 2º tarsômeros posteriores 



103 

amarelo-escuros. Terminália. Tergito 8 retangular, pouco mais longo que largo, margem distal 

ligeiramente côncava, cerdas laterais longas (Fig. 56D); esternito 8 longo, o comprimento cerca 

de 2x a largura, mais estreito e membranoso na porção central da 1/2 proximal, margem distal 

com cerdas longas; cercos longos, o comprimento igual ao esternito 10 (Fig. 56E). 

 

 

Figura 56 A-E: S. quasimodo sp. nov. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e epândrio 

em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista dorsal; C. 

Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina. D Tergito 8-10 e cercos; 

E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas A-E: 0,3mm. 

 

Material examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): [BRASIL], [Rio de Janeiro], Est.[rada] do Rio / 

Itatiaia / Maromba / Barreto col.[etor] / viii.[1]946. Condição do holótipo: anepisterno 

perfurado pelo alfinete. Parátipos: mesmos dados do holótipo (13♂, 2♀, MZUSP); idem, 

ix.[1]946 (7♂, 2♀, MZUSP; 2♀, INPA); idem, Faz.[enda] [da] Serra, viii.[1]946 (2♂, 

MZUSP); [São Paulo], Est. S. Paulo, Cantareira, Chapadão, Barreto col., viii.[1]946 (16♂, 

1♀, MZUSP; 10♂, 2♀, INPA); idem, S. Cantareira, Cantareira, Barreto col., viii.[1]945 (4♂, 

3♀, MZUSP); idem, Jundiaí, P. Florestal Serra do Japi, Trilha Cachoeira Paraíso, 
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23º14’33”S.46º57’03”W, luz u.v. branca, Lecci, Moretto & Nascimento cols., 27.viii.2007, 

BIOTA-FAPESP (1♀, MZUSP); idem, 28.viii.2007, (2♀, INPA).  

Registro geográfico. Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo) (Fig. 57). 

 

Figura 57: Mapa com registro geográfico de S. quasimodo sp. nov. 

 

Variação. Tórax: escuto com séries de cerdas acr variando de 6-8; cerdas no disco pré-escutelar 

variando de 2-3 acr e 2-3dc; escutelo com cerdas laterais variando de 3-4. Pernas: coxa média e 

posterior castanhas; fêmur posterior castanho na 1/2 apical; tíbia anterior castanha; tíbia posterior 

castanho-escura na 1/2 apical. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. megalogaster sp. nov. devido a antena castanho-escura, 

escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coxas, trocânteres e fêmures amarelos, exceto 

fêmur posterior com 1/3 a 1/2 apical castanho. Difere por possuir o escuto homogeneamente 

castanho-escuro, com  pruinosidade cinza, exceto a região acr com pruinosidade castanho-

avermelhada e dc com pruinosidade dourado-pálida em vista dorso-lateral. Enquanto S. 

megalogaster sp. nov. possui escuto castanho-claro, com uma faixa castanho-escura longitudinal 

na região acr, estendendo-se até o fim do escuto e escuto coberto por pruinosidade homogênea. 

 

Etimologia. O nome aposto da espécie faz referência ao personagem fictício "Quasimodo", o 

corcunda de Notre Dame, devido ao escuto alto e coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada na região acr. 
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Figura 58 A-E: S. quasimodo sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça e tórax, 

vista anterior; C. Perna posterior, vista anterior; D. Tórax, vista dorso-lateral; E. Asa esquerda 

(parátipo macho). Escalas A e C: 1,0mm; B, D e E: 0,5mm. 

 

Syneches rafaeli Ale-Rocha & Vieira, 2008 

(Figs. 59, 70G) 
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Syneches rafaeli Ale-Rocha & Vieira, 2008: 119, Figs. 22–28, 39; Menezes e Ale-Rocha, 2016: 427, 

Fig. 122 (chave, citação, distribuição); Ale-Rocha, 2016: 204 (registro para o Equador). 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,4mm). Antena castanha, exceto o pós-pedicelo amarelo; palpo 

amarelo. Prosterno largo; escuto tão alto quanto à pleura, coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada em vista anterior, exceto disco pré-escutelar com pruinosidade cinza e dourada. 

Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur posterior pouco dilatado; pernas amarelas, 

exceto o ápice do fêmur e tíbia posterior com anel mediano castanho. Asa sub-hialina, 

castanho-clara; pterostigma curto, retangular e castanho, localizado posterior ao ápice da R1 

(Fig. 70G). 

 

Material tipo examinado. Parátipo ♂ (INPA): Brasil, Amazonas, Pq. N. do Jaú, Ig. 

Miratucu/Ig. Do Gerlei, 015700S-614900W, 23-28.vii.1995, Arm. Malaise, J. A. Rafael & J. 

Vidal / Parátipo, Syneches rafaeli [etiqueta amarela]. 

 

Material examinado. BRASIL, [Maranhão], Carolina, PARNA Chapada das Mesas, Riacho 

Cancela, 225 m, 07º06’44.2”S.47º17’56.8”W, Armadilha de Malaise, 11-14.vi.2013, J. A. 

Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, J. T. Câmara & A. A. Santos (5♂, 5♀, CZMA); idem, 1-

15.vii.2013, J. A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira & T. T. A. Silva cols. (2♂, CZMA); idem, 

15-31.vii.2013 (1♂, CZMA); idem, 1-10.viii.2013 (3♂, 2♀, CZMA); idem, 1-10.ix.2013 (2♂, 

1♀, CZMA); idem, 1-10.x.2013 (1♂, 2♀, CZMA); idem, 20-31.xii.2013 (1♀, CZMA); idem, 

Suspensa Lâmina d’água, 20-31.vii.2014, J. A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, T. L. Rocha & 

G. A. Reis, cols. (2♀, CZMA); idem, 1-10.viii.2014 (1♂, CZMA); idem, Riacho Sucuruiu, 

240 m, 07º07’05.6”S.47º18’31.6”W, Armadilha de Malaise, 14-30.vi.2013 (2♂, 1♀, CZMA); 

idem, 1-10.viii.2013 (1♂, 6♀, CZMA); idem, 10-20.xii.2013 (1♀, CZMA); idem, Suspensa 

simples (5 m), 1-10.v.2014 (1♀, CZMA); idem, Armadilha malaise, 20-30.vi.2014 (1♂, 

CZMA); idem, 1-10.viii.2014 (1♂, CZMA); 10-20.viii.2014 (3♂, 1♀, CZMA); idem, Riacho 

Corrente, 288 m, 07º04’24.2”S.47º05’25.2”W, Suspensa simples (15 m), 20-30.iv.2014 (1♀, 

CZMA); idem, 10-20.vi.2014 (1♂, CZMA); Carolina, Perímetro Urbano, 

07º19’40”S.47º27’14.5”W, Armadilha luminosa, 25-26.xii.2013, F. Limeira-de-Oliveira, T. 

T. A. Silva & T. L. Rocha cols. (2♂, CZMA); idem, Rio Lages, 12.xii.2001, J. A. Rafael, F. 

L. Oliveira & J. A. Vidal, Arm. Malaise (1♀, CZMA); Mirador, Parque Est. Mirador, Base da 

Geraldina, 411 m, 06º37’06”S.45º51’51”W, Armadilha de Malaise, 02-12.viii.2013, F. 

Limeira-de-Oliveira, L. L. M. Santos & L. S. Santos (4♂, 2♀, CZMA); idem, 01-15.ix.2013 

(1♂, CZMA); idem, 15-30.ix.2013 (1♀, CZMA); idem, Base do Mosquito, Armadilha 
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Luminosa, 04-08.ii.2011, F. Limeira-de-Oliveira (5♂, 1♀, CZMA); C. N. Maranhão, REBIO 

– Res. Biol. Gurupi, 03º14’05”S.46º41’83”W, Arm. Luminosa, 07-15.i.2011, F. Limeira-de-

Oliveira, M. M. Abreu & E. A. S. Barbosa (4♂, CZMA); idem, 03-07.v.2011 (1♂, CZMA); 

idem, Armadilha de Malaise, 01-06.iii.2011 (1♂, CZMA); idem, 05-15.vi.2010 (1♂, CZMA); 

Caxias, Inhamum, 04º54’39”S.43º25’16”W, 535 m, 17.v.2007, J. A. Rafael, F. F. Xavier Fº. 

& F. L. Oliveira, Luz (2♂, CZMA); idem, 19.v.2007 (1♂, CZMA); idem, 05-07.vi.2009, J. A. 

Silva & F. Limeira-de-Oliveira (1♀, CZMA); Riachão, Fazenda Altos, Armadilha Suspensa, 

18-22.viii.2009, F. Limeira-de-Oliveira & M. B. Aguiar Neto (2♂, CZMA); [Piauí], 

Piracuruca, P. N. de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04º05’57”S.41º42’34”W, Armadilha 

Suspensa, 19-24.iv.2012, J. A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, cols. (1♀, CZMA); idem, 

Armadilha Malaise (1♂, 1♀, CZMA); idem, Armadilha Luminosa, 18-20.iv.2012, J. T. 

Câmara, J. S. Pinto Junior, cols. (7♂, 8♀, CZMA); idem, 17-19.vii.2012, J. S. Pinto Junior, J. 

A. Rafael, cols. (4♂, 2♀, CZMA); idem, Armadilha Malaise, 01-14.ii.2013, F. Limeira-de-

Oliveira, J. S. Pinto Junior, cols. (1♂, CZMA); idem, 15-30.vi.2013, J. A. Rafael, F. Limeira-

de-Oliveira, T. T. A. Silva (1♂, 2♀, CZMA); idem, Varredura, 29.vi-03.vii.2013 (1♂, 

CZMA); idem, Poço, 09.ii.2013, Arm. Luz, D. M. Takiya (2♂, 2♀, CZMA); [Ceará], 

Ubajara, Parque Nac. de Ubajara, Cachoeira do Cafundó, 03º50’13”S.40º54’35”W, 

Armadilha Luminosa, 21-24.iv.2012, J. A. Rafael, F. Limeira-de-Oliveira, cols (1♂, CZMA); 

idem, Rede Entomológica, 22-24.iv.2012 (5♂, 5♀, CZMA); [Bahia], Mata de São João, 

Reserva de Sapiranga, 22-25.vii.2001, Malaise, Trilha 6, M. Tavares & eq. col. (1♂, UFES); 

[Minas Gerais], Ouro Preto, São Bartolomeu, Sítio Vale das Borboletas, 

20º17’35.85”S.43º34’04.6”W, 10-17.iii.2013, Malaise, Rio, P. Dias, R. C. C. Arautez (1♂, 

UFMG); Nova Lima (mata), 19º58’7.4”S.43º51’22.7”W, 12-26.iv.2015, Arm. Malaise, A. R. 

Lima col. (1♀, UFMG); 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Maranhão*, Piauí*, Ceará*, 

Bahia*, Minas Gerais*); Equador, Guiana Francesa, Peru e Venezuela (Fig. 59). 
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Figura 59: Mapa com registro geográfico de S. rafaeli Ale-Rocha & Vieira, 2008. 

 

Variação. Cabeça: pós-pedicelo amarelo com 1/3 basal castanho. Pernas: fêmur anterior de 

amarelo-escuro a castanho, tíbia posterior sem anel mediano castanho. Asa: pterostigma 

estreito, limitado a apenas uma faixa posterior ao ápice da R1. 

 

Discussão. Difere das demais espécies brasileiras pelo prosterno largo, fêmur posterior 

amarelo com ápice castanho, pterostigma curto, quadrangular, localizado posterior ao ápice da 

R1.  

 

Syneches repletus Bezzi, 1909 

(Figs. 60, 70H)  

Syneches repletus Bezzi, 1909: 317; Collin, 1933: 28 (citação); Smith, 1967: 10 (catálogo); Rafael e 

Ale-Rocha, 1995: 540 (revisão); Yang et al., 2007: 309 (catálogo); Ale-Rocha e Vieira, 2008: 

120 (registro para o Brasil); Menezes e Ale-Rocha, 2016: 428, Fig. 122 (chave, citação, 

distribuição). 

Syneches hyspidus Ale-Rocha & Vieira, 2008: Menezes e Ale-Rocha, 2016: 428 (sinonímia). 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,5mm). Triangulo ocelar plano; antena castanho-escura. Escuto 

alto, arredondado, tão alto quanto à pleura. Abdome castanho, tergito 7, 8 e terminália com 

cerdas onduladas. Pernas amarelas, exceto coxas, trocânteres, 1/2 a 2/3 apicais do fêmur 

posterior e 1/2 apical da tíbia posterior castanhos; tíbia média com 2 cerdas de comprimento 
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subigual a tíbia, 1 AD no 1/3 basal, 1 AV nos 2/4 basais. Asa hialina, pterostigma castanho, 

largo, preenchendo o ápice da r1 (Fig. 70H). 

 

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

Armad. Luminosa Móvel, 17-27.i.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J. T. Câmara & M. B. Aguiar 

Neto, cols. (2♂, 1♀, CZMA).  

 

Registro geográfico. Brasil (Acre, Amazonas, Pará, Maranhão*); Peru e Venezuela (Fig. 60). 

 

Figura 60: Mapa com registro geográfico de S. repletus Bezzi, 1909. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. manaos, como mencionado anteriormente, difere pela 

veia R2+3 pouco curvada no ápice. 

 

Comentários. Fêmeas possuem o fêmur posterior pouco dilatado. 

 

Syneches ruficollis (Walker, 1852) 
 

Hybos ruficollis Walker, 1852: 206. 

Syneches ruficollis: Bezzi, 1909: 315 (chave); Smith, 1962: 213 (citação); 1967: 10 (catálogo); Yang 

et al., 2007: 310 (catálogo). 

 



110 

Descrição original. (Tradução livre): “Cabeça preta; olhos vermelhos; facetas muito largas; 

probóscide castanho-amarelada; antenas amarelas; tórax castanho-amarelado; abdome preto, 

brilhoso, coberto por cerdas amarelo-pálidas; tarsos castanho-escuros; asa quase hialina, 

castanho-pálida nas pontas; uma mancha castanho-escura em forma de fuso na margem 

anterior; veias pretas, castanhas na base; halteres castanhos”.  

 

Comprimento do corpo 1 ½ linhas (3,2mm); asa 4 linhas (8,5mm). 

 

Comentários. Não foi possível localizar o holótipo. De acordo com Smith (1962) ele está 

perdido, e através da sua descrição original não foi possível identificar nenhum espécime com 

essa combinação de caracteres. Walker descreveu está espécie de material proveniente de 

diversas expedições ao Brasil, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, ficando assim difícil 

determinar sua localidade tipo. Walker provavelmente se enganou na medida da asa, pois a 

mesma apresenta quase 3x o comprimento do corpo do espécime, que não é o comprimento 

observado nas demais espécies do gênero. 

 

Registro geográfico. Brasil.  

 

Syneches striatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 61, 71J) 

Syneches striatus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 429-431, Figs. 80-86, 113, 122. 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,5mm). Antena castanho-escura, exceto o pós-pedicelo amarelo-

pálido; pós-pedicelo longo, sub-retangular, quase 2x comprimento do escapo e pedicelo 

combinados. Prosterno estreito; escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura. Fêmur 

posterior pouco dilatado; fêmur posterior castanho com um anel no 1/3 apical amarelo; fêmur 

anterior e médio amarelos, exceto por um anel largo mediano e um anel curto no 1/3 apical 

castanhos; tíbia anterior e posterior amarelas, com um anel no 1/3 basal e no 1/3 apical 

castanhos. Asa sub-hialina, castanho-claro; pterostigma largo, retangular, com uma 

enfuscação no ápice da R2+3 (Fig. 71J).  

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Querari (pelotão) 

1°5′N-69°51′W / 06.iv-15.v.1993, J. Vidal / Holótipo, Syneches striatus, Menezes & Ale-

Rocha [etiqueta vermelha]. Condição do holótipo: em excelentes condições. 
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Material examinado. BRASIL, [Amazonas], Careiro Castanho, BR 319 Km 181, Sítio São 

Paulo, 04º12’48”S.60º49’04”W, 13-27.vii.2016, Malaise grande 2, J. A. Rafael & F. F. 

Xavier Fº. (3♀, INPA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará); Venezuela (Fig. 61).  

 

Figura 61: Mapa com registro geográfico de S. striatus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Syneches tenebricus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

(Figs. 64, 71K) 

 

Syneches tenebricus Menezes & Ale-Rocha, 2016: 431-432, Figs. 87-91, 114, 123. 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,5mm). Antena amarela. Escuto alto, arredondado, tão alto 

quanto à pleura, castanho-escuro, coberto por  pruinosidade castanho-avermelhada. Abdome 

castanho-escuro. Pernas amarelas, exceto perna anterior com coxa, trocânter e fêmur 

castanhos. Asa sub-hialina, castanha; pterostigma castanho-escuro e oval (Fig. 71K). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas, Manaus, F[azenda] 

Esteio, BR-174, KM 41 / 17-20.xii.1993, F. F. Xavier / Holótipo Syneches tenebricus, 

Menezes & Ale-Rocha. Condição do holótipo: asa esquerda danificada . 

 

Registro geográfico. Brasil (Roraima, Amazonas) (Fig. 62). 
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Figura 62: Mapa com registro geográfico de S. tenebricus Menezes & Ale-Rocha, 2016. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. moraballi, devido o escuto alto, arredondado e pernas 

predominantemente amarelas. Difere por possuir asa castanha com pterostigma alongado e 

castanho-escuro. Enquanto S. moraballi possui asa hialina com pterostigma inconspícuo. 

 

Syneches tomentosus Smith, 1962 

(Figs. 63A-E, 64, 65A-F, 70I, 73C, 74C) 

Syneches tomentosus Smith, 1962: 216; 1967:10 (catálogo); Yang et al., 2007 (catálogo). 

 

Diagnose. Tamanho médio (3,3mm). Antena castanha, exceto o pós-pedicelo castanho-

escuro. Escuto alto, arredondado, tão alto quanto à pleura, coberto por  pruinosidade castanho-

avermelhada (Fig. 65A, B). Pernas amarelas, exceto tíbia anterior amarelo-escura, ápice do 

fêmur posterior, tarsos anteriores e 3º ao 5º tarsômeros médios e posteriores castanhos; fêmur 

posterior delgado. Asa sub-hialina, castanho-clara; pterostigma longo, oval e castanho, com 

uma quilha na margem ântero-dorsal, o comprimento cerca de 3,5x a largura, iniciando no 

ápice da R1 e não preenchendo o ápice da r1 (Figs. 65E, 70I) 

 

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

Cabeça. Triângulo ocelar protuberante, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; 2 

pares de cerdas ocelares, par anterior longo, comprimento cerca de 2x o do par posterior. Face 
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preta com pruinosidade cinza. Antena castanha, exceto o pós-pedicelo castanho-escuro; 

pedicelo com cerdas longas, alcançando 1/2 do comprimento do pós-pedicelo; pós-pedicelo 

curto e oval, comprimento cerca de 1,3x a largura, de comprimento igual ao escapo e pedicelo 

combinados, coberto por  pruinosidade castanha, 1 cerda longa dorso-mediana, cerca de 2x o 

comprimento do pós-pedicelo; estilo antenal com cerca de 3x o comprimento dos segmentos 

precedentes, coberto por curta pilosidade, exceto 1/3 apical glabro. Probóscide amarela, palpo 

e palpífero castanhos; palpo curto, cerca de 1/3 do comprimento da probóscide, coberto por 

pruinosidade dourada, com 2 cerdas de comprimento igual ao papo, 1 ventro-mediana e 1 

apical. Pós-crânio com pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas pós-oculares curtas, 

castanhas e curvadas no ápice; pós-craniais longas e castanhas, cerca de 2x o comprimento 

das pós-oculares. Tórax. Prosterno estreito. Pronoto castanho-escuro, coberto por  

pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas marginais longas e castanhas. Escuto alto, 

arredondado, tão alto quanto à pleura, castanho-escuro, exceto margem posterior do lobo pós-

pronotal e calo pós-alar amarelo-pálidos, escuto coberto por  pruinosidade castanho-

avermelhada (Figs. 65A-B). Escutelo castanho, coberto por pruinosidade castanho-

avermelhada. Pleura castanho-avermelhada, exceto o anepímero castanho-claro, coberta por 

fraca pruinosidade dourada. Quetotaxia: escuto com 6 séries acr e 1 série dc de cerdas 

castanhas, curtas e esparsas; disco pré-escutelar com 2 acr e 2dc mais longas, última dc mais 

longa e curvada no ápice; 2 npl longas, robustas e próximas entre si; calo pós-alar com 2 

cerdas, a anterior curta e delgada, posterior longa e robusta, cerca de 3x o comprimento da 

anterior; escutelo com 1 par apical convergente, 1 par subapical longo, robusto e paralelo, 

cerca de 1.5x o comprimento do par apical, 4 cerdas laterais de comprimento semelhante ao 

par apical. Pernas. Fêmur anterior pouco dilatado na 1/2 basal, fêmur médio e posterior sem 

dilatação (Figd. 65A, D). Pernas amarelas, exceto ápice do fêmur posterior castanho; tíbia 

anterior amarelo-escura; tarsos anteriores e do 3º ao 5º tarsômeros médios e posteriores 

castanhos. Quetotaxia: tíbia anterior com fileira D de cerdas pouco mais longa que as de 

revestimento; fêmur médio com fileira AV e PV de cerdas longas, reduzindo de tamanho 

gradativamente em direção ao ápice; tíbia média com 1 cerda longa no 1/3 basal, 1 AV e 1 PV 

subapicais longas; fêmur posterior com fileira AV de cerdas  longas e delgadas; tíbia posterior 

com 1 AD longa antes do meio, 1 AD, 1 D e 1 PD longas e subapicais. Asa. Sub-hialina, 

castanho-clara; pterostigma longo, oval e castanho, com uma quilha na margem ântero-dorsal, 

o comprimento cerca de 3,5x a largura, iniciando no ápice da R1 e não preenchendo o ápice da 

r1 (Figs. 65E, 70I); R2+3 pouco curvada no ápice; CuA2 pouco arqueada. Halter castanho-

escuro, exceto a base da haste amarelo-escura. Abdome. Longo, cerca de 2x o comprimento 
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do tórax. Castanho-escuro, coberto por pruinosidade castanho-avermelhada; cerdas castanhas, 

dorsais curtas, dorso-laterais longas. Terminália. (Espécime da mesma localidade e 

comparado ao holótipo). Margem distal do hipândrio com uma concavidade mediana pouco 

profunda, formando dois lóbulos pequenos, cada um com uma cerda longa apical, de 

comprimento superior à parte externa do falo (Figs. 63A, 73C). Falo curto e robusto, com 

ápice arredondado e projeção lateral curta e robusta (Figs. 63A, 73C). Pós-gonito curto e 

largo, o comprimento igual à parte externa do falo, mais esclerosado no 1/3 basal e com ápice 

afilado (Figs. 63A, 73C). Conexão dorsal entre as lamelas epandriais larga (Fig. 63B). Lamela 

epandrial larga em vista lateral, côncava 1/4 apical, com uma projeção afilada longa dorso-

apical (Figs. 63C, 74C). Fêmea. Similar ao macho, exceto pela asa hialina e pterostigma 

castanho-claro. Terminália. Tergito 8 pouco mais longo que largo, com cerdas longas na 

margem distal (Fig. 63D); esternito 8 curto, o comprimento cerca de 1,5x a largura, mais 

estreito no 1/3 proximal e membranoso na porção central dos 3/4 proximais, margem distal 

com cerdas longas; cercos curtos, o comprimento menor que o esternito 10 (Fig. 63E). 
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Figura 63 A-E: S. tomentosus Smith, 1962. Terminália masculina. A. Hipândrio, falo, pós-gonito e 

epândrio em vista ventral (falo e pós-gonito em destaque); B. Epândrio, cercos e hipoprocto em vista 

dorsal; C. Lamela epandrial, cerco e hipoprocto em vista lateral. Terminália feminina. D. Tergito 8-10 

e cercos; E. Esternito 8-10 e cercos. Escalas: 0,3mm 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (NHM): BRASIL, [Santa Catarina] / Nova Teutônia / 

16.ix.1937 / Fritz Plaumann / (Hol. ♂ nº1938-40). Condição do Holótipo: asa direita montada 

entre lamínulas. Parátipos: mesmos dados do holótipo (1♀, NHM); idem,  21.ix.1938,  (1♂, 

NHM); idem, 31.xii.1938, (1♀, NHM).  

 

Material adicional: BRASIL, [Santa Catarina], Nova Teutônia, Fritz Plaumann, x.1971, 

27º11’B.52º23’L, Comparado com o tipo, Syneches tomentosus, Smith, 1962, Det. R. Ale-

Rocha, [etiqueta verde] (1♂, 1♀, INPA); idem, 300-500 m, x.1971 (8♂, 8♀, MZUSP); idem, 

ix.1971 (3♀, MZUSP); idem, i.1976, Cal. Acad. Sci. Coll. (2♂, 1♀, CAS); idem, ix.1976, (2♂, 

CAS); idem, viii.1977 (1♂, CAS); idem, xi.1977 (62♂, 59♀, CAS; 10♂, 10♀, INPA); idem, 

x.1977 (3♂, 3♀, CAS); [Paraná], Piraquara, Mananciais da Serra Mar, 25º29’46”S.48º58’54”W, 

01.xi.2007, Varredura, J. A. Rafael col. (1♂, INPA). 
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Registro geográfico. Brasil (Paraná*, Santa Catarina) (Fig. 64). 

 

Figura 64: Mapa com registro geográfico de S. tomentosus Smith, 1962. 

 

Variação. Cabeça: ápice do pedicelo e base do pós-pedicelo amarelos. Tórax: escutelo 

castanho-claro, margem anterior do escutelo amarela, escutelo com cerdas laterais variando de 4-

6. Pernas: 3º e 4º tarsômeros médios amarelos. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. jauensis como discutido anteriormente. Difere por possuir 

tíbia posterior amarela, pterostigma não preenchendo o ápice da r1. 
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Figura 65 A-F: S. tomentosus Smith, 1962. Comparado ao holótipo. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça 

e tórax, vista anterior; C. Hábito, vista dorsal; D. Fêmur posterior, vista anterior; E. Asa esquerda 

(material comparado); F. Etiqueta material comparado. Escalas A e C: 1,0mm; B, D e E: 0,5mm. 

 



118 

Syneches vidali Ale-Rocha & Vieira, 2008 

(Figs. 66, 70J) 

 

Syneches vidali Ale-Rocha & Vieira, 2008: 120, Figs. 29-35, 40; Menezes e Ale-Rocha, 2016: 433, 

Fig. 123 (chave, citação, distribuição). 

 

Diagnose. Pós-pedicelo castanho na 1/2 basal e amarelo-pálido na 1/2 apical; palpo castanho. 

Escuto alto, piramidal, maior que a altura da pleura, coberto por pruinosidade castanha, exceto 

por uma faixa dc e disco pré-escutelar com pruinosidade cinza. Fêmur anterior e posterior 

pouco dilatados; pernas castanhas, exceto base e ápice das tíbias amarelos, 1 tarsômero 

posterior com base e ápice amarelos e do 1º ao 4º tarsômeros anteriores e médios amarelos. 

Asa sub-hialina castanho-clara; pterostigma dividido em duas manchas castanhas, uma 

triangular posterior ao ápice da R1 e uma quadrangular no ápice da r1. 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas / Parque Nacional [do] 

Jaú / 29.vii – 08.viii.2001/ 01º54’46”S, 61º35’23”W; Arm[adilha] Malaise / campina 

arbustiva / Henriques & Vidal / Holótipo Syneches vidali Ale-Rocha & Vieira [red label] 

(INPA). Condição do holótipo: em excelentes condições. 

 

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

Armad. Luminosa Móvel, 17-27.i.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J. T. Câmara & M. B. Aguiar 

Neto, cols. (3♀, CZMA); [Rio Grande do Norte], Baía Formosa, Mata Estrela, 

06º23’19”S.35º01’05”W, 44 m, 24.v2007, J. A. Rafael & F. F. Xavier Fº., Luz (2♂, INPA); 

[Minas Gerais], Ouro Preto, 12-13.iv.1968, F. C. Val, col. (4♂, 1♀, MZUSP); [São Paulo], 

Cássia dos Coqueiros, Mun. Cajuru, ix.1954, M. P. Barreto col. (3♂, MZUSP); Praia de 

Guaratuba, Bertioga, 1969, F. C. Val, col. (1♂, MZUSP). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Maranhão*, Rio Grande do Norte*, Minas Gerais*, 

São Paulo*) (Fig. 66). 
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Figura 66: Mapa com registro geográfico de S. vidali Ale-Rocha & Vieira, 2008. 

 

Variação. Espécimes do Maranhão e Rio Grande do Norte possuem a coloração 

predominantemente mais escura. Espécimes de Minas Gerais e São Paulo possuem a 

coloração das pernas mais claras, de castanho-claro a amarelo-escuras.  

 

Discussão. Espécie semelhante a S. maculosum, como discutido anteriormente. Difere pelos 

fêmures pouco dilatados, palpo castanho e mancha ultrapassando a célula r1.  

 

Syneches walkeri Smith, 1962 

(Figs. 68A-E, 71L) 

 
Syneches walkeri Smith, 1962: 214; Smith, 1967: 11 (catálogo); Yang et al., 2007: 315 (catálogo); 

Menezes e Ale-Rocha, 2016: 433-435, Figs. 92-98, 115, 123 (chave, revisão, distribuição). 

 

Diagnose. Tamanho grande (6,0mm). Escapo e pedicelo castanho-escuros; pós-pedicelo 

variando de amarelo a castanho-escuro. Prosterno largo; região dc com pruinosidade cinza a 

dourado-pálida formando uma faixa longitudinal; escutelo com duas fileiras de cerdas 

marginais. Fêmur posterior muito dilatado; pernas castanho-claras, exceto coxas, trocânteres, 

2/3 basais do fêmur anterior e um anel mediano na tíbia anterior e posterior castanhos; fêmur 

posterior castanho, com um anel no 1/3 apical castanho-claro. Asa castanho-clara; pterostigma 
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quadrangular e castanho, localizado posterior ao ápice da R1, duas enfuscações, uma no ápice 

da Rs e outra no ápice da R2+3 (Fig. 71L). 

 

Material tipo examinado. Holótipo ♂ (MZUSP): [BRASIL], [Rio de Janeiro], KM 47 / 

Est[rada]. Rio-S[ão] Paulo / 4.xi.1946, J. Miranda L. Condição do holótipo: perna posterior 

direita perdida, terminália dissecada. 

 

Material examinado. BRASIL [Maranhão], “C. N. Maranhão” (sic), REBIO-Res. Biol. 

Gurupi, 03º14’05”S/46º41’83”W, Arm. Luminosa, 01-06.iii.2011, F. Limeira-de-Oliveira, M. 

M. Abreu &  J. A. Silva, cols. (1♂, CZMA). 

 

Registro geográfico. Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Rio de Janeiro, 

Maranhão*); Suriname (Fig. 67). 

 

Figura 67: Mapa com registro geográfico de S. walkeri Smith, 1962. 

 

Variação. Espécime do maranhão possui a coloração predominantemente mais escura. 

 

Discussão. Espécie semelhante a S. catarinae como discutido anteriormente. Difere pelo 

escutelo com duas fileiras de cerdas marginais, 2/3 basais do fêmur anterior castanho, fêmur 

posterior castanho com anel pré-apical castanho-claro, asa com pterostigma quadrangular, 
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localizado posterior ao ápice da R1 e duas enfuscações, uma no ápice da Rs e outra no ápice 

da R2+3. 

 

 

Figura 68 A-E: Syneches walkeri Smith, 1962, holótipo ♂. A. Hábito, vista lateral; B. Hábito, vista 

dorsal; C. Hábito, vista posterior; D. Asa direita; E. Etiquetas. Escalas A-D: 1,0mm. 
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Comparação entre estruturas 

 

As asas foram estruturas muito importantes na separação das espécies brasileiras de 

Syneches, a fim de auxiliar na identificação, foram elaboradas pranchas com as asas de todas 

as espécies brasileiras do gênero (Figs. 69 A-J, 70 A-J, 71 A-L). 

 

Figura 69 A-J: Asas das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. S. annulipes; B. S. atratus sp. 

nov.; C. S. catarinae; D. S. digitatus sp. nov.; E. S. fasciatus sp. nov.; F. S. fuscus sp. nov.; G. S. 

galbus sp. nov.; H. S. jauensis; I. S. limeirai sp. nov.; J. S. longiflagellatus. Escalas A-J: 0,5mm. 
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Figura 70 A-J: Asas das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. S. luteus; B. S. megalogaster sp. 

nov.; C. S. oneratus sp. nov.; D. S. procerus sp. nov.; E. S. pyramidatus; F. S. quasimodo sp. nov.; G. 

S. rafaeli; H. S. repletus; I. S. tomentosus; J. S. vidali. Escalas A-J: 0,5mm.  
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Figura 71 A-L: Asas das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. S. amazonicus; B. S. angulatus; 

C. S. applanatus; D. S. bilobatus; E. S. curvipes; F. S. exilis; G. S. maculosum; H. S. manaos; I. S. 

moraballi; J. S. striatus; K. S. tenebricus; L. S. walkeri. Escalas A-L: 0,5mm. Adaptado de Menezes e 

Ale-Rocha (2016). 

 

Além das asas, as terminálias masculinas foram estruturas muito importantes na 

separação das espécies brasileiras de Syneches, a fim de auxiliar na identificação, foram 

elaboradas pranchas comparativas, abordando a vista ventral e lateral das espécies descritas e 

redescritas (Figs. 72 A-I, 73 A-C, 74 A-C, 75 A-I). 
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Figura 72 A-I: Vista ventral da terminália masculina das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. 

S. atratus sp. nov.; B. S. catarinae; C. S. digitatus sp. nov.; D. S. fasciatus sp. nov.; E. S. fuscus sp. 

nov.; F. S. galbus sp. nov.; G. S. limeirai sp. nov.; H. S. megalogaster sp. nov.; I. S. oneratus sp. 

nov. Escalas: A-I: 0,3mm. 
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Figura 73 A-C: Vista ventral da terminália masculina das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. 

S. procerus sp. nov.; B. S. quasimodo sp. nov.; C. S. tomentosus. Escalas: A-C: 0,3mm. 

 

 

 

Figura 74 A-C: Vista lateral da terminália masculina das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. 

S. procerus sp. nov.; B. S. quasimodo sp. nov.; C. S. tomentosus. Escalas: A-C: 0,3mm. 
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Figura 75 A-I: Vista lateral da terminália masculina das espécies brasileiras de Syneches Walker. A. S. 

atratus sp. nov.; B. S. catarinae; C. S. digitatus sp. nov.; D. S. fasciatus sp. nov.; E. S. fuscus sp. 

nov.; F. S. galbus sp. nov.; G. S. limeirai sp. nov.; H. S. megalogaster sp. nov.; I. S. oneratus sp. 

nov. Escalas: A-I: 0,3mm. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Não foi possível agrupar as espécies em grupos, pois apresentam grande variedade 

morfológica, e não mostram um padrão quanto a sua morfologia relacionada aos biomas em 

que foram coletados, sendo possível observar semelhanças entre espécies da Amazônia com 

aquelas dos demais biomas. Algumas espécies como S. atratus sp.nov e S. limeirai sp. nov. 

foram encontradas nos biomas da Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, mostrando 

uma grande capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. No entanto, espécies 

como S. catarinae e S. tomentosus tiveram sua distribuição restrita a Mata Atlântica. 

De acordo com Ale-Rocha e Vieira (2008), e Ale-Rocha e Freitas-Silva (2016), os 

adultos são comumente coletados por armadilhas de interceptação de voo do tipo Malaise e 

Suspensa, após o exame do material e de acordo com dados das etiquetas dos espécimes, ficou 

comprovada a eficácia destas armadilhas, sendo a Malaise responsável por 168 espécimes e 

17 espécies, Suspensa por 24 espécimes e 6 espécies. A utilização de armadilhas luminosas 

também se mostrou eficiente, sendo responsável por 140 espécimes e 11 espécies. O método 

de varredura foi responsável pela coleta de 495 espécimes e 19 espécies, grande parte por 

Fritz Plaumann entre as décadas de 30-70 e Barreto entre as décadas de 40-50.  

O registro do gênero foi ampliado para os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Isto corresponde a um acréscimo de 

53% ao número de Estados. No entanto, ainda existe uma grande lacuna nos Estados da 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Tocantins e Mato Grosso do Sul, evidenciando a 

necessidade de coletas e estudos nesses Estados. 

Os caracteres da terminália masculina se mostraram eficientes para a distinção entre as 

espécies, e foram de grande utilidade para a separação das espécies similares na morfologia 

externa. 

Devido a grande variedade morfológica e a capacidade de adaptação a diversos 

biomas, é possível que ainda existam muitas espécies novas a serem descritas no país, 

evidenciando a necessidade de novas coletas e de futuros estudos com o grupo. 
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APÊNDICE A – Espécies de Syneches Walker, 1852 (Diptera: Hybotidae) encontradas no Brasil (BR). 

Espécie Bioma Referência Ocorrência 

 

S. amazonicus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

 

 

Amazônia 

 

Menezes e Ale-Rocha, 2016 

 

BR: Amazonas 

S. angulatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

 

Amazônia Menezes e Ale-Rocha, 2016 BR: Amazonas 

S. annulipes Bezzi, 1909 Amazônia, Cerrado, 

Caatinga 

Ale-Rocha e Vieira, 2008; 

Menezes e Ale-Rocha, 2016; 

Este trabalho 

BR: Amazonas, Roraima, 

Rondônia, Pará, Mato Grosso, 

Maranhão, Piauí 

S. applanatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

 

Amazônia Menezes e Ale-Rocha,2016 BR: Amazonas 

S. atratus sp. nov. Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata 

Atlântica  

Este trabalho BR: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte 

 

S. bilobatus Menezes & Ale-Rocha Amazônia Menezes & Ale-Rocha, 2016 

 

BR: Amazonas 

S. catarinae Smith, 1962 Mata Atlântica Smith, 1962; Este trabalho BR: Espírito Santo, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina 

S. curvipes (Fabricius, 1805) 

 

Amazônia Menezes e Ale-Rocha, 2016; 

Este trabalho 

BR: Amazonas, Amapá, Pará 

S. digitatus sp. nov. Mata Atlântica Este trabalho BR: São Paulo, Santa Catarina 

 

S. exilis Menezes & Ale-Rocha, 2016 Amazônia Menezes e Ale-Rocha, 2016 

 

BR: Amazonas 

S. fasciatus sp. nov. Cerrado Este trabalho 

 

BR: Góais 

S. fuscus sp. nov. Mata Atlântica Este trabalho BR: Rio de Janeiro, São Paulo 

 

S. galbus sp. nov. Amazônia Este trabalho 

 

BR: Amazonas 

S. jauensis Ale-Rocha & Vieira, 2008 Amazônia Ale-Rocha e Vieira, 2008 BR: Amazonas 

    

 

 

  Continua... 
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Continuação...    

    

S. limeirai sp. nov. 

 

Amazônia, Cerrado, 

Caatinga 

Este trabalho BR: Maranhão, Piauí 

S. longiflagellatus Ale-Rocha & Vieira, 2008 Amazônia Ale-Rocha e Vieira, 2008; Este 

trabalho 

BR: Amazonas, Roraima 

S. luteus (Wiedemann, 1830) 

 

 Wiedemann, 1830 BR: 

S. maculosum Menezes & Ale-Rocha, 2016 Amazônia Menezes e Ale-Rocha, 2016 BR: Amazonas 

    

S. manaos Smith, 1962 Amazônia Smith, 1962; Menezes e Ale-

Rocha, 2016 

BR: Amazonas, Pará 

S. megalogaster sp. nov. Mata Atlântica Este trabalho BR: São Paulo, Paraná 

 

S. moraballi Smith, 1963 

 

Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata 

Atlântica 

 

Ale-Rocha e Vieira, 2008; 

Menezes e Ale-Rocha, 2016; 

Este trabalho 

 

BR: Amazonas, Roraima, 

Rondônia, Pará, Amapá, Mato 

Grosso, Maranhão, Piauí, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul 

S. oneratus sp. nov.  Mata Atlântica Este trabalho BR: Minas Gerais 

 

S. procerus sp. nov. 

 

Mata Atlântica 

 

Este trabalho 

 

BR: Santa Catarina 

 

S. pyramidatus Bezzi, 1905 

 

Amazônia, 

Mata Atlântica 

 

Smith, 1962; Ale-Rocha e 

Vieira, 2008 

 

BR: Amazonas, Santa Catarina 

S. quasimodo sp. nov. Mata Atlântica Este trabalho BR: Rio de Janeiro, São Paulo 

 

S. rafaeli Ale-Rocha & Vieira, 2008 

 

Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata 

Atlântica 

 

Ale-Rocha e Vieira, 2008; 

Menezes e Ale-Rocha, 2016; 

Este trabalho 

 

BR: Amazonas, Rondônia, Pará, 

Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, 

Minas Gerais, Bahia 

S. repletus Bezzi, 1909 Amazônia Ale-Rocha e Vieira, 2008; 

Menezes e Ale-Rocha, 2016; 

Este trabalho 

BR: Amazonas, Acre, Pará, 

Maranhão 

S. ruficollis (Walker, 1852) 

 

 Walker, 1852 BR: 

   Continua... 
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Continuação...    

 

S. striatus Menezes & Ale-Rocha, 2016 

 

Amazônia 

 

Menezes e Ale-Rocha, 2016 

 

BR: Amazonas 

    

S. tenebricus Amazônia Menezes e Ale-Rocha, 2016 BR: Amazonas, Roraima 

 

S. tomentosus Smith, 1962 

 

Mata Atlântica 

 

Smith, 1962; Este trabalho 

 

BR: Paraná, Santa Catarina 

 

S. vidali Ale-Rocha & Vieira, 2008 

 

Amazônia, Mata 

Atlântica 

 

Ale-Rocha e Vieira, 2008; Este 

trabalho 

 

BR: Amazonas, Maranhão, Rio 

Grande do Norte, Minas Gerais, 

São Paulo 

S. walkeri Smith, 1962 Amazônia, Mata 

Atlântica 

Smith, 1962; Menezes e Ale-

Rocha, 2016; Este trabalho 

BR: Amazonas, Rondônia, 

Amapá, Pará, Maranhão, Rio de 

Janeiro 
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