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Xra uma vez uma mosca, com

o idos enormes e BeCas asas Congas e

eCegantes. (ECa vivia em uma densa

fCoresta, Bem antes da ̂História, Bem

antes cCo J-Comem ajrrencCer a faCar,

antes mesmo da BaCeia aj>rencCer a

nadar. 'Voava exuBerante j>or entre

as árvores, com os raios do soC

formando um arco-íris em suas asas

transjoarentes.

'Vivia tranqüiCa, jpasseava em

Cugares fantásticos, condecia várias

outras moscas - e moscos

interessantes. Um dia, de cCima

agradaveC e Brisa suave, teve um

encontro amoroso ao joôr-do-soC

JA.(guns dias dejoois, grávida,

jrrocurou joor um Cugar

aconcdegante j)ara ter seus fiCdotes,

onde eCes tivessem comida

aBundante jtara crescerem fortes e

sadios. Seus fiCdotes, como os das

outras moscas, eram criaturindas

moCengas, semjoemas nem asas, que

cdafurdavam sajjecas no meio da

comida, aqueCa CamBança!

Uma de suas fiCdotas, muito

exigente, quando cresceu, resolveu

que seus fiCdos deviam crescer em

um Cugar diferente, mais seguro e

com aCimento de meCdor quaCidade.

Tensou, jjensou, "onde j>oderia ser?"

eCa indagava. JA maioria das

jjCantas já estava ocuj)ada jfeCas

Cagartas; as frutas, frescas ou

caídas, já eram casa de outras

moscas diferentes. 3^aj}eCe daqueCes

Bicdos- grandes yeCudos? J^íão,

tamBémjá tindam dono.

"X se eu coCocá-Cos no corjjo de

outro inseto? JACgum Bicdo que não

viva na sujeira, que tenda

aCimentação saudáveC.. Meus fiCdos

estariam Bem jrrotegidos Cát" Tara

isso jyrecisaria encontrar um inseto

que eCa j>udesse imoBiCizar, sem ser

atacada j>or eCe.

"Jís cigarras!", jyensou, e foi à

y)rocura de uma, y>ara testar a idéia.

Mas dejjois de aígumas tentativas,

jperceBeu que as cigarras grandes,

aqueCas BarufRentas, tindam aj^feCe

muito dura j}ra ser jjeifurada, e

j)artiu ajjrocura das cigarrindas no

meio dos ar Bustos. ".Agora sim, deu

certo!" As cigarrindas eram mais

macias e fáceis de dominar, seus

fiCdos estariam j>rotegidos dentro

deCas. Como eram j?equenas, decidiu

que o meCdor era que ficasse ajyenas

um fiCdote em cada uma, jrra não

faCtar comida.

X assim, dejjois de aCgumas

semanas, surgia a primeira geração

de sua nova famíCia que, dai em

diante, passou a ter sempre esse



fiáèito^ e jjassaram a ser confiecicCos

como jJÍpuncuíícCeos', as moscas

caèeça-cCe-meCão. ^ca6aram se

esyyaCfiancfo jjor tocCo o muncCOy com

seus fíCdotes crescencCo y>rotegicCos

cCentro dias cígarrínfias e, em cada

Cugar, começavam a ficar um

jyouquínfio diferente de seus jyrimos,

e tornavam a se esj)aCfíar de novo,

9{avia um g^upo dessas

mosquínfias que estava espaCfiado

jpeCas três Américas, mas que era

rapidamente reconfíecido j>eCa

Bundinfía prateada, uma frescura,

segundo as outras! Certo dia alguns

aventureiros desse grupo, que eram

maiores e mais encorpados,

resolveram expCorar a pCoresta

^Amazônica, Confieceram Cugares

ainda mais Bonitos e majestosos, e

acaBaram se instaCando por Cá,

J^unca fazia frio, e puCuCavam as

cigarrinfias saCtitantes!

T, ficaram por Ca pra sempre,

desBravando a imensidão da

fCoresta tropicaC, raramente

encontrando aCgum outro primo, T

quando encontravam, era aqueCa

surpresa: estavam cada vez menos

parecidos, e maiores ainda! Todo

mundo se referia aos aventureiros

como os JlmazuncuCusü

Vrnaprima certa vez comentou:

"!Nossa, adorei o novo design das

suas asas!", mas no íntimo acPíou

Bem esquisito aqueCas pernas

acfíatadas, XCajá tinfia ouvido faCar

que eCes agora tinfíam uma enorme

Bunda redonda, como se não

Bastasse Já ser prateada! Qjaando

voCtou pra casa comentou com toda

a famíCia soBre o novo visuaC dos

primos JLmazuncu/us, e contou

tamBém que continuavam sendo

gente finíssimas, moscas fantásticas!

JAí Bateu aqueCa saudade na

famiCia,,,

Joana QaCinkin

mai'jun/2004
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Resumo

O gênero Amazunculus (Diptera: Pipunculidae) é exclusivo da região

Neotropical, com todos os seus registros no domínio Amazônico. Em

trabalhos anteriores sobre a fílogenia de Pipunculidae, Amazunculus foi

posicionado como grupo irmão do gênero Elmohardyia, este ocorrendo em

todo o Novo Mundo. Aqui faço uma análise cladística e proponho uma

hipótese para a fílogenia das espécies de Amazunculus, incluindo três

espécies novas, que também são descritas. A morfologia externa e,

principalmente, a da genitália masculina foram usadas para obtenção dos

dados. Como grupos externos utilizei exemplares de algumas espécies dos

gêneros Elmohardyia, Dasydorylas e Eudorylas, todos estes também da tribo

Eudorylini. Obtive, para a matriz de 14 táxons e 26 caracteres, três árvores

igualmente parcimoniosas, com L=46, ci=73 e ri=86. A árvore de consenso,

que é idêntica à uma das três, teve a seguinte topologia (((((A. besti + A,

sp.n.B) A platypodus) A. claripennis) A. sp.n.C) A, sp.nA) . O monofíletismo

do gênero é corroborado, sustentado por oito caracteres, sendo cinco

apomórfícos: tarso posterior achatado, veia alar dm-cu curva, 1° tergito

estreitado, abdômen largo e ovalado, e região de contato entre o hipândrio e

o esclerito sub-epandrial formando uma superfície.



Abstract

Amazunculus is a Neotxopical genus of the family Pipunculidae

(Diptera), with ali occurrences registered in the Amazon domain. Previous

phylogenetic hypotheses for Pipunculidae found Amazunculus to be a sister

group of Elmohardyia, which occurs in the whole New World. Here I made a

cladistic analysis presenting an hypothesis of species of Amazunculus

phylogeny, and describe three new species. Externai morphology, and most

importantly male genitalia, were used as sources of data for the phylogenetic

reconstruction. I used members of other genera of Eudorylini as outgroups:

Elmohardyia, Dasydorylas, and Eudorylas, For the matrix of 14 taxa and 26

characters there were 3 equally most parsimonious trees with L=46, ci=73 and

ri=86. The consensus tree, which is identical to one of those before

mentioned, has the following topology (((((A bestí + A, sp.n.B) A. platypodus)

A. claripennis) A, sp.n.C) A, sp.n.A) The monophyly of the genus is

corroborated and sustained by eigth characters, five of which are apomorphic:

hind tarsus flattened, alar crossvein dm-cu curved, tergite 1 slender, rounded

abdômen, and union of hypandrium and subepandrial sclerite forming a

surface.
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1 INTRODUÇÃO

Pipunculidae adultos são moscas escuras e pequenas, variando de

menos de 3,0 a mais de 6,5 mm de comprimento, caracterizadas por olhos

compostos grandes, globosos, que ocupam a maior parte da cabeça

hemisférica (Hardy, 1987).

A família pertence à ordem Diptera, subordem Muscomorpha

(Cyclorrapha), seção Aschiza, superfamília Syrphoidea (Pipunculidae +

Syrphidae) (McAlpine, 1989). Tem atualmente cerca de 1.300 espécies

descritas em todo o mundo (De Meyer, 1996; De Meyer & Skevington, 2000;

Skevington & Yeates, 2001), e diferencia-se de Syrphidae principalmente pela

venação da asa e ausência da veia espúria (Skevington & Yeates, 2001).

As larvas de pipunculídeos são endoparasitóides exclusivos de

cigarrinhas (Hemiptera: Auchenorryncha) (Skevington & Yeates, 2001),

principalmente das famílias Cicadellidae, Delphacidae e Cercopidae, sendo,

portanto, importantes agentes no controle biológico de pragas (Hardy, 1987;

Rafael & De Meyer, 1992).



o primeiro trabalho sobre a fílogenia da família foi publicado por Áczel

(1948), e que propôs uma árvore de parentesco para os gêneros muito

semelhante às encontradas posteriormente por outros autores através da

Sistemática Filogenética (Rafael & De Meyer,1992; Skevington & Yeates, 2001)

(Figuras 1 e 2). Seguiram-se os catálogos para as diferentes regiões

zoogeográfícas publicados por Hardy (1965, 1966, 1975, 1980) que seguiu em

parte a classificação de Aczél (1948).

A abordagem filogenética foi retomada por Rafael & De Meyer (1992),

que elaboraram uma análise cladística incluindo todos os gêneros, inclusive

Amazunculus Rafael, o alvo do presente trabalho. Rafael & De Meyer (1992)

dividiram Pipunculidae em três subfamílias monofilétícas, Chalarinae,

Nephrocerinae e Pipunculinae, esta última com cinco tribos, também

monofiléticas, Pipunculini, Cephalopsini, Microcephalopsini, Eudorylini e

Tomosvaryellini, e incluíram AmazwncM/i/s na tribo Eudorylini.

O monofiletismo das três subfamílias foi corroborado por um estudo

sobre a filogenia de Syrphoidea utilizando seqüências de mtDNA (Skevington

& Yeates, 2000). No entanto, um ano após, Skevington & Yeates (2001), usando

espécies como táxons terminais, publicaram uma classificação filogenética da

tribo Eudorylini levemente diferente daquela feita por Rafael & De Meyer

(1992). Esclareceram os limites entre os gêneros analisados, propuseram

novas combinações de espécies e sinonimizaram alguns gêneros. O gênero

Amazunculus e seu grupo irmão Elmohardyia Rafael, permaneceram

inalterados, mas os grupos próximos foram parcialmente modificados.

Na hipótese de Rafael & De Meyer (1992), Elmohardyia é grupo irmão

de Amazunculus, e Metadorylas Rafael, grupo irmão do grupo Amazunculus +

Elmohardyia, chamando-os, em conjunto, de grupo do gênero Amazunculus.



A hipótese de Skevíngton & Yeates (2001) corrobora o monofiletismo de

Amazunculus + Elmohardyia dentro da tribo Eudorylini, mas Metadorylas foi

sinonimizado a Eudorylas Aczél, e este ficou distante filogeneticamente de

Amazunculus, Estabeleceram ainda que o grupo do gênero Allomethus Hardy

é irmão do grupo do gêneio Amazunculus. (Figura 2).

Amazunculus, gênero alvo deste trabalho, foi proposto para abrigar

duas espécies amazônicas muito grandes (>6,5 mm), A. platypodus (Hardy) e

A. besti Rafael. Além do tamanho, foi caracterizado originalmente pelos tarsos

posteriores expandidos e achatados, pela base da asa distintamente

escurecida e pela veia dm-cu curva. Uma terceira espécie, também

amazônica, foi incluída no gênero, A. claripennis, por Rafael & Rosa (1991),

esta sem a base da asa escurecida.

Para as espécies de Amazunculus não há, até então, informações a

respeito da biologia de suas larvas ou adultos, nem de suas afinidades

filogenéticas e padrões de distribuição geográfica. Quase todos os indivíduos

coletados foram capturados em armadilhas de interceptação de vôo (Malaise,

armadilha suspensa e Shannon) em área de floresta primária, todos no

domínio Amazônico (Ruggiero & Ezcurra, 2003), incluindo um local a oeste

dos Andes, a Ilha de Gorgona, Colômbia, no Oceano Pacífico. O gênero

Elmohardyia, seu grupo irmão, ocorre em todo o Novo Mundo.

Para conhecer os organismos com os quais se está trabalhando é

necessário estudar e caracterizar sua forma e suas estruturas, para então

entender seu funcionamento e sua relação com os demais componentes do

ambiente. Com a descoberta de mais três espécies novas no gênero

Amazunculus, que estão sendo descritas neste trabalho, toma-se importante

conhecer suas relações históricas, a fim de entender a evolução do gmpo.



I

Os objetivos do trabalho foram propor uma hipótese sobre as relações

fílogenéticas entre as espécies do gênero Amazunculus, utilizando

ferramentas da sistemática filogenética; definir o gênero à luz de novos

caracteres; descrever as novas espécies do gênero Amazunculus; reavaliar as

afinidades dos grupos próximos a Amazunculus) fazer uma análise do padrão

de distribuição geográfica do gênero.



2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Origem do material

O material examinado está depositado na Coleção de Invertebrados do

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

material emprestado do Instituto Humboldt (Colômbia). Os espécimes estão

preservados a seco e alfinetados.

O material examinado está listado após a descrição de cada espécie de

Amazunculus, e os espécimes dos demais gêneros estão listados no item 3.1.5.

O material examinado foi listado de acordo com a proposta de Zanella et al

(2000), em que a ordenação do registro geográfico é feita de oeste para leste e

de norte para sul. As informações incluídas entre colchetes foram acrescidas

pela autora, a fim de esclarecer aquelas que estão abreviadas ou omitidas na

etiqueta.



2.2 Métodos para o estudo comparativo dos caracteres

A metodologia utilizada para o estudo comparativo dos caracteres foi a

Sistemática Filogenética (Hennig, 1966; Wiley, 1981; Amorin, 1997),

considerada como o atuai paradigma para a pesquisa em sistemática (Pinna,

1991). Os caracteres foram polarizados por meio de comparações com grupos

externos {outgroup comparíson method), a fim de estabelecer quais são os

estados primitivos (plesiomórficos) e derivados (apomórficos), para que as

árvores geradas fossem enraizadas (Waltrous & Wheeler, 1981; Nixon &

Carpenter, 1993). Como grupos externos foram utilizados o grupo irmão,

Elmohardyia, e os gêneros Eudorylas {Metadorylas sensu Rafael) e Dasydorylas

Skevington, todos também da tribo Eudorylini.

2.3 Exame dos espécimes

Além das medidas e caracterização da morfologia externa, foi também

analisada a morfologia da terminália masculina de todas as espécies tratadas

aqui, incluindo os grupos externos. Exemplares do gênero Eudorylas foram

utilizados, apesar deste ter sido recentemente posicionado distante do gênero

Amazunculus (Skevington & Yeates, 2001), pois numa análise anterior foi

alocado como pertencente ao mesmo grupo monofilético de Amazunculus

(Rafael & De Meyer, 1992). Na atual análise foram utilizados novos caracteres

encontrados, e alguns das análises de Rafael & De Meyer (1992) e de

Skevington & Yeates (2001). Com essas informações foram montadas as



matrizes, que foram analisadas utilizando-se programa Hennig86 1.5 (Farris,

1988) através da interface TreeGardener 2.2 (Ramos, s.d.).

A montagem da terminália masculina para observação foi realizada de

acordo com o seguinte protocolo, baseado naquele descrito por Cumming

(1992): extraiu-se o abdômen do macho com auxílio de tesoura oftalmológica;

o abdômen foi colocado em cadinho contendo ácido lático 85%, e aquecido

por cerca de trinta minutos; o abdômen foi transferido para uma lâmina

escavada contendo glicerina líquida, onde a terminália foi separada das

demais partes antes da retirada do sintergo-estemito 8, a peça foi desenhada

em vista posterior; foi então retirado o sintergo-estemito 8 para se proceder às

demais observações. A modificação com relação ao protocolo original foi a

alteração do tempo de aquecimento, que no trabalho citado é de apenas 10 a

15 minutos.

O ácido lático foi usado para clarear as peças, no lugar de KOH, por

suas diversas vantagens, como citadas em Skevington & Marshall (1998): não

super-clarifíca rapidamente as peças, não destrói as membranas e garante

uma grande durabilidade às peças, já que a reação não continua após a

retirada do ácido. O ácido lático remove as partes moles sem danificar as

partes esclerotizadas, e não precisa ser neutralizado, ficando as peças em

glicerina conservadas como se estivessem recém-dissecadas (Cumming,

1992).

Após a análise, o material foi guardado em microtubos plásticos,

contendo glicerina, que foi espetado no mesmo alfinete do espécime de que

foi retirado.



Desenhos da terminália dos machos de todas as espécies de

Amazunculus que ainda não estavam ilustradas na literatura (Rafael, 1986;

Rafael & Rosa, 1991) foram feitos pela autora, usando uma câmara clara

acoplada ao microscópio de luz transmitida Leica DMLS. Para o melhor

posicionamento das peças para o desenho foi utilizada glicerina gelatinosa, na

qual é possível estabilizá-las na posição desejada. As terminálias de A.

platypodus e A. claripennis foram reproduzidas aqui a partir das ilustrações

originais dos autores, que foram também publicadas em Rafael (1986) e Rafael

& Rosa (1991), respectivamente. Figuras modificadas de estruturas já

publicadas têm a indicação da fonte original na legenda de sua prancha.

Todas as figuras foram editadas e finalizadas com uso dos programas Adobe®

Photoshop® CS e Corei Draw 11®, incluindo os cladogramas e mapas.

2.4 Escolha dos caracteres

Para a montagem da matriz foram utilizados caracteres usados por

especialistas na família como de valor taxonômico, com base principalmente

nos trabalhos de Rafael & De Meyer (1992) e Skevington & Yeates (2001), além

daqueles oriundos das novas observações sobre os espécimes.

Para a morfologia externa foram usados, por exemplo, forma do

terceiro segmento antenal (pós-pedicelo), do tarso posterior e curvatura de

veias da asa. Já para a morfologia da terminália masculina foram usados desde

forma e comprimento relativo das diversas estruturas (falo, guia fálico, surstilo

etc.), presença ou ausência de outras (expansões membranosas do falo e do

hipândrio), até a forma de encaixe e o grau de fusão entre elas. Ao término da



preparação da matriz todos os caracteres usados foram listados (item 3.2), e

seus estados plesiomórficos e apomórfícos indicados, a partir da polarização

pelo grupo externo.

2.5 Termos e abreviaturas

Os termos utilizados para a morfologia externa seguem McAlpine

(1981), e para designar as partes da terminália masculina, a proposta de

Sinclair et al (1994) e Cumming et al (1995) para Diptera, e de Skevington &

Marshall (1998) para Pipunculidae.

2.5.1 Abreviaturas usadas nas figuras

ap ej - apódema ejaculatório

ap hip - apódema membranoso do hipândrio/esclerito subepandrial

b esp - bomba espermática

cer-cercos

ep - epândrio

esc sub - esclerito subepandrial

falo - falo

g fal - guia fálico

haste - haste do apódema ejaculatório

hip - hipândrio

leque - leque de setas lateral do 1® tergito

mem fal - expansões membranosas do falo



pb fal - processo basal do falo

sint 8 - sintergo-estemito 8

sur-surstilos

ter 1 - tergito 1

2.5.2 Mapas:

AnMA- componente andina

Guy- escudo das Guianas

NEAm - nordeste amazônico

NW - noroeste da região Neotropical

NWAm - noroeste amazônico

SE - sudeste da região Neotropical

SWAm - sudoeste amazônico

WN - centro-ocidental amazônico

2.6 Análise da matriz

A matriz, com todos os táxons dos grupos externos incluídos, foi

analisada utilizando-se o comando 'ie' no TreeGardener, que faz uma busca

exaustiva de todas as árvores possíveis em busca da mais parcimoniosa. Em

seguida, para um resultado fínal, foi dado o comando 'consenso' juntamente

com o comando 'ie', que faz o consenso estrito das árvores mais

parcimoniosas encontradas, ou seja, são preservados apenas os ramos que

ocorrem em todas as árvores encontradas pelo 'ie'. Os caracteres multi-estado

foram analisados como não-aditivos.
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2.7 Biogeografía

Para os estudos dos padrões biogeográfícos, todos os pontos em que há

registros de coleta de espécimes do gênero foram georreferenciados e

plotados em mapa, através de uma interface PHP produzida pelo prof. Dr.

Reginaldo Constantino (UnB) para o programa GMT (Wessel & Smith, 1998),

utilizgmdo o site http://164.41.88.109/-pujol/mapa/map.php no Laboratório

de Diptera e Entomologia Forense do Departamento de Zoologia, Instituto de

Ciências Biológicas, UnB. Os mapas foram editados com o programa Corei

Draw 11®, a partir das ilustrações de Ruggiero & Ezcurra (2003) e Amorin

(2001).
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3 RESULTADOS

3.1 Taxonomia

3.1.1 Redescrição do gênero

Amazunculus'Rd&dié[, 1986

Dorylas (Eudorylas); Hardy, 1950:442, figs. 6a-d (part.)

Eudorylas; hczé\, 1952:242 (part.)

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

AmazunculusRoíeiel, 1986:16, fígs 1-6; Rafael & Rosa, 1991:343, figs.26-31,35;

De Meyer, 1996:44 (cat.); Skevington & Yeates, 2001:429, fígs. 31,4A, 5H, 5J,

6H, 7E.

Espécie tipo: Dorilas (Eudorylas) platypodusHaiáy, 1950
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Diagnose: antena com ápice do flagelo arredondado; cerdas dorso-centrais e

escutelares diminutas; escutelo rugoso no terço posterior; propleura sem

cerdas; tarso posterior expandido e achatado; asa com pterostigma; veia dm-

cu curva; veia Mg ausente; abdômen largo e ovalado, com pilosidade

inconspícua, pruinoso; 1® tergito estreito, sem leque de setas lateral;

terminália masculina com tergito 6 e estemito 7 visíveis dorsalmente; falo

simples, com porção membranosa; união entre o hipândrio e o esclerito sub-

epandrial formando uma superfície; hipândrio invaginado no ponto de fusão

com o esclerito sub-epandrial; bomba espermática hemisférica; presença de

apódema membranoso do hipândrio/esclerito sub-epandrial.

Registros geográficos: Colômbia (Cauca, Amazonas), Brasil (Roraima,

Amazonas, Pará).

3.1.2 Chave dicotômica para a identificação de machos do gênero

Amazunculus

1- Base da asa escurecida 2

l'-Asa hialina 3

2- Abdome com manchas prateadas conspícuas 4

2'- Abdome marrom, sem manchas prateadas. Brasil A platypodus

(Hardy)

3- Surstilo fundido ao epândrio. Brasil Amazunculus sp. nov. C

3'- Surstilo não fundido as epândrio 5
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4- Par de expansões membranosas no ápice do falo arredondadas; falo com

abertura subapical. Colômbia, Brasil Amazunculus sp. nov. B

4'- Par de expansões membranosas no ápice do falo estreitas e longas; falo

com abertura mediana. Brasil A besti Rafael

5  - Processos basais do falo curtos; surstilos não alongados dorso-

ventralmente. Brasil Amazunculus sp. nov. A

5'- Processos basais do falo longos e pontudos; surstilos alongados dorso-

ventralmente. BRASIL A clarípennis Rafael & Rosa

3.1.3 Descrições das espécies do gênero Amazunculus

Amazunculus sp. nov. A

(Figuras 3 4-6)

Descrição, holótipo macho. Comprimento do corpo: 6,25 mm. Comprimento

da asa: 8,5 mm.

Triângulo ocelar preto; face com pubescência prateada. Escapo, pedicelo e

flagelo amarelos, arista preta com a base amarela.

Mesonoto marrom-escuro, com faixa central longitudinal pouco mais escura,

e pruinosidade marrom-escura; laterais posteriores do mesonoto com

pruinosidade prateada; escutelo marrom-escuro; laterais do tórax amarelas

com pruinosidade prateada; subescutelo marrom-escuro com pruinosidade
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prateada; halter com haste amarela e capítulo marrom-claro; pernas marrom-

claras.

Abdômen (Figura 4) pouco mais comprido do que largo, com pruinosidade

prateada no tergito 1 e manchas prateadas conspícuas póstero-lateralmente

nos tergitos 2-5. Terminália: sintergo-estemito 8 com estrias de pruinosidade

prateada, sem área membranosa (Figura 4). Surstilos (Figura 5) sub-

simétricos, não fundidos ao epândrio; genitália em vista lateral como na

Figura 3c; guia fálico curto, processos basais do falo curtos e arredondados,

falo com o ápice esclerotinizado.

Fêmea desconhecida.

Registro geográfico: Brasil (Amazonas).

Material examinado. BRASIL: Amazonas. [Manaus], Reserva Ducke, Ol.i.1981,

JA. Rafael leg., 1 macho (INPA-Holótipo).

Condição do holótipo: terminália dissecada, guardada junto com o abdômen

em micro-tubo com glicerina, anexado ao mesmo alfinete; asa direita

quebrada no 1° terço, asa esquerda com partes membranosas quebradas.

Diagnose diferencial: Amazunculus sp. nov. A difere das demais espécies do

gênero pelo sintergo-estemito 8 com estrias de pminosidade prateada, sem

área membranosa, estemito 6 sem protuberância guia fálico curto, processo

basal do falo curto e arredondado, região de contato do hipândrio com o falo

localizada ventro-laterlmente.
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Amazunculus sp. nov. B

(Figuras 7-9)

Descrição holótipo macho. Comprimento do corpo: 6,25 mm. Comprimento

da asa: 8,2 mm.

Triângulo ocelar preto; face preto-fosca com pubescência prateada. Escapo,

pedicelo e flagelo marrom-escuros, arista preta com a base marrom-escura;

flagelo arredondado com uma leve quina no ápice.

Mesonoto marrom-escuro com pruinosidade marrom, e duas faixas

longitudinais paramedianas de pruinosidade acinzentada; escutelo marrom,

curvado sobre o pós-escutelo; laterais do tórax marrons com pruinosidade

cinza; halter marrom-claro; pernas marrom-escuras; fêmures com

pruinosidade cinza na parte posterior; tíbias com a metade proximal marrom.

Abdômen (Figura 7) mais largo do que comprido, com pruinosidade prateada

no tergito 1 e manchas prateadas conspícuas póstero-lateralmente nos

tergitos 2-5. Terminália: sintergo-estemito 8 com pruinosidade prateada

(Figura 7) com área membranosa pequena. Surstilos (Figura 8) simétricos,

com pequenas marcações circulares no ápice, alongados dorso-ventralmente

e fundidos ao epândrio (Figura 9); genitália em vista lateral como na Figura 4c;

guia fálico longo e curvo, muito largo quando em vista ventral, ocupando a

quase totalidade da cavidade formada pelo epândrio; falo com abertura sub-

apical (Figura 9); processos basais do falo longos e pontiagudos (Figuras 9 e

14); par de expansões membranosas no ápice do falo arredondadas.

Fêmea desconhecida.

Registro geográfico: Colômbia (Amazonas), Brasil (Amazonas).
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Material examinado. COLÔMBIA: Amazonas. PNN Amacayacu Mata-mata,

03o23'S 70°06'W, 150m, 20-26.111.2000, A. Fellx leg., [armadilha de Malalse] 1

macho (Instituto Humboldt-Parátlpo), BRASIL: Amazonas. Manaus,

C.[ampus] Unlv.[ersltário], vl.l989, JA.Rafael leg., [armadilha de] Malalse, I

macho (INPA-Holótlpo).

Condição do holótlpo: cabeça colada em triângulo de cartolina; pernas

anteriores quebradas; termlnálla dissecada, guardada junto com o abdômen

em micro-tubo com gllcerina, anexado ao mesmo alfinete.

Dlagnose diferencial: Amazunculus sp. nov. B difere das demais espécies do

gênero pelas marcações clrculares dos surstllos, gula fáfico muito largo em

vista ventral, falo com abertura sub-aplcal e par de expansões membranosas

do ápice do falo arredondadas.

Amazunculus sp. nov. C

(Figuras 10-12)

Descrição holótlpo macho. Comprimento do corpo: 5,9 mm. Comprimento da

asa: 8,5 mm.

Triângulo ocelar preto; face preta com pubescêncla prateada. Escapo e

pedlcelo marrom-escuros, flagelo marrom, arista preta com a base marrom-

escura; flagelo arredondado com uma leve quina no ápice.

Mesonoto marrom-escuro com prulnosldade marrom; laterais posteriores do

mesonoto com prulnosldade prateada; escutelo marrom-escuro; laterais do

tórax marrom-escuras com prulnosldade marrom; subescutelo marrom-

escuro com prulnosldade marrom; halter com haste marrom-clara e capítulo
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marrom-escuro; pemas marrons; fêmures com pruinosidade prateada na

parte posterior; tíbias com a metade distai marrom-escura; tarsos marrom-

escuros.

Abdômen (Figura 10) tão comprido quanto largo, com pruinosidade prateada

no tergito 1 e na maior parte da margem posterior dos tergitos 2-5. Terminália:

sintergo-estemito 8 cinza prateado com área membranosa grande (Figura 11).

Surstilos (Figura 11) simétricos, amarelos, alongados dorso-ventralmente e

fundidos ao epândrio; genitália em vista lateral como na Figura 5c: guia fálico

^  longo e curvo; falo com o ápice esclerotinizado, sem processos basais.

Fêmea desconhecida.

Registro geográfico: Brasil (Amazonas).

Material examinado. BRASIL: Amazonas. Manaus, R.[eserva] Ducke,

09.ix.1986, Ulysses [Barbosa], Luis [Aquino] leg., 1 macho (INPA-Holótipo).

Condição do holótipo: terminália dissecada, guardada junto com o abdômen

em micro-tubo com glicerina, anexado ao mesmo alfinete.

^  Diagnose diferencial: Amazunculus sp. nov. C difere das demais espécies do

gênero pela ausência do processo basal do falo em combinação com surstilos

fundidos ao epândrio e alongados dorso-ventralmente e falo com ápice

esclerotinizado.
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Amazunculus besti Rafael

(Figuras 13-14)

Amazunculus besti Raíaél, 1986:17, fíg. 6.

Descrição original adequada. Aqui redescreve-se a genitália masculina.

Genitália em vista lateral como na Figura 13. Surstilos simétricos, alongados

dorso-ventralmente e fundidos ao epândrio; guia fálico muito longo e curvo,

falo com abertura mediana; processos basais do falo longos e pontiagudos;

par de expansões membranosas no ápice do falo longas e estreitas (Figuras 13

el4).

Fêmea descrita adequadamente junto com o macho.

Registro geográfico: Brasil (Roraima, Amazonas).

Material examinado. BRASIL: Roraima. Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 02-

13.V.1987, J.A. Rafael, J.E.B. Brasil e L.S. Aquino leg., Eirmadilha de Malaise, 1

^  macho (INPA), Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 21-30.xi.l987, JA Rafael e

equipe leg., armadilha de Malaise, 2 fêmeas (INPA); Amazonas. Rio Japurá,

L.[ago] Amanã, ix.1982, R. Best leg., 1 macho (INPA-Holótipo), Rio Japurá,

L.[ago] Amanã, viii.1982, R. Best leg.,1 fêmea (INPA-Parátipo).

Condição do holótipo: anexo no mesmo alfinete um micro-tubo de plástico

contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Diagnose diferencial: Amazunculus besti difere das demais espécies do gênero

pelo falo com abertura mediana e pelo par de expansões membranosas no

ápice do falo longas e estreitas.
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Amazunculus platypodus (Hardy)

(Figuras 15-16)

Dorylas {Eudorylas) platypodus Haiáy, 1950:442, fígs. 6a-d.

Eudorylas platypodus; Aczél, 1952:245.

Pipunculus {Eudorylas) platypodus; Hardy, 1966:5

Amazunculus platypodus; Rafael, 1986:16, fígs. 1-5; De Meyer, 1996:44.

Descrição original adequada. Aqui redescreve-se a genitália masculina.

Genitália em vista lateral como na Figura 16. Surstilos simétricos (Figura 15),

alongados dorso-ventralmente e fundidos ao epândrio; guia fálico muito

longo, curvo e com a base larga; processos basais do falo longos e

pontiagudos; par de expansões membrgmosas no ápice do falo estreitas

(Figura 16).

Fêmea desconhecida.

Registro geográfíco: Brasil (Amazonas, Pará)

Material examinado. BRASIL: Pará. C.[onceição do] Araguaia, 19-31.Í.1983, JA.

Rafael leg., armadilha de Malaise, 1 macho (INPA - comparado com o tipo por

JA. Rafael).

Diagnose diferencial: Amazunculus platypodus difere das demais espécies do

gênero pelo abdômen inteiramente marrom, sem manchas prateadas, guia

fálico com a base larga e par de expansões membranosas no ápice do falo

estreitas.
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Amazunculus clarípennis Rafael & Rosa

(Figura 17-18)

Amazunculus clarípennis Rafael & Rosa, 1991:343, fíg. 26-31,35.

Descrição original adequada. Aqui redescreve-se a genitália masculina.

Genitália em vista lateral como na Figura 18. Surstilos sub-simétricos (Figura

17), alongados dorso-ventralmente, não fundidos ao epândrio; guia fálico

curto e curvo (Figura 18); sem processos basais do falo nem par de expansões

membranosas no ápice do falo (Figura 18).

Fêmea descrita adequadamente junto com o macho.

Registro geográfico: Brasil (Roraima)

Material examinado. BRASIL: Roraima. Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 02-

13.V.1987, JA. Rafael, J.E.B. Brasil e L.S. Aquino leg., armadilha de Malaise, 1

fêmea (INPA-Parátipo); Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 13-23.viii.1987, JA.

Rafael, L.S Aquino, J.F.Vidal e E. Binda leg., armadilha suspensa, 1 fêmea

(INPA-Parátipo); Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 21-30.xi.l987, JA.. Rafael e

equipe leg., armadilha suspensa, 1 macho (INPA-Holótipo).

Condição do holótipo: anexo no mesmo alfinete um micro-tubo de plástico

contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Diagnose diferencial: Amazunculus clarípennis difere das demais espécies do

gênero pelos surstilos alongados dorso-ventralmente porém articulados ao

epândrio, e pelo guia fálico curto e curvo.
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3.1.4 Fêmeas de Amazunculus não identificadas

A inviabilidade na identificação da maioria das fêmeas de Amazunculus

- aquelas que não foram coletadas com machos - se deveu ao fato de haver

dimorfismo sexual nos Pipunculidae. Os Amazunculus machos das diferentes

espécies têm diferenças externas na forma do flagelo e marcação das manchas

abdominais, sendo que as manchas não são idênticas em exemplares da

mesma espécie. Já as antenas das fêmeas deste gênero sempre possuem

quinas, como as dos machos das espécies novas B e C, incluindo aquelas em

que o flagelo do macho não tem quina (e.g. A besti), A fim de preservar

espécimes inteiros, já que todos os machos foram dissecados, optei por não

analisar a espermateca das fêmeas.

Material examinado: COLÔMBIA: Cauca. PNN Gorgona, 60m, 04-24.iii.2000,

R. Duque leg. [armadilha de] Malaise, 1 fêmea (Instituto Humboldt); PNN

Gorgona, Antigua Laguna, 70m, 02o58'01" N 78°11'01" W, 9-26.V.2000, H.

Torres leg. [armadilha de] Malaise, 1 fêmea (Instituto Humboldt); PNN

Gorgona, Antigua Laguna, 70m, 02o58'01" N 78oir01" W, 6-20.ix.2000, R.

Duque leg. [armadilha de] Malaise, 1 fêmea (Instituto Humboldt); BRASIL:

Amazonas. [Novo Airão], Parque Nacional do Jaú, 01°54'27" S 6lo35'10" W,

Campinarana baixa, 29.vi-08.vii.2001, A. Henriques e J. Vidal leg., armadilha

de Malaise, 1 fêmea (INPA); [Manaus], BR-174, km-60, Res.[erva] Campina do

INPA, 16.iii.l990, 1 fêmea (INPA); [Manaus], BR-174, km-60, Res.[erva]

Campina do INPA, 19.vi.l992, J. Vidal leg., varredura, I fêmea (INPA);

[Manaus], Ramal ZF-2, 10-12.xi.l994, L. Silva leg., [armadilha de] Malaise, 1
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fêmea (INPA); Manaus, [Reserva PDBFF], Res.[erva] 1112, 01.vii.l986, Bert

Klein leg., 1 fêmea (INPA); Manaus, Res.[erva] Ducke, 13-22.xii.1995, M. Vale

Barbosa leg, Arm.[adilha de] Malaise, 1 fêmea (INPA); Autaz-Mirim, 19-

22.xi.1993, J. E. Brasil, Arm.[adilha] Shannon, 1 fêmea (INPA).

3.1.5 Espécimes de outros gêneros examinados como grupo externo:

Elmohardyia papaveroi Rafael, 1988: BRASIL: Pará. Santarém, Vila Inanú,

28.xii.1994, L.S. Aquino leg., Arm.[adilha de] Malaise, 1 macho (INPA), anexo

no mesmo alfinete um micro-tubo de plástico contendo a parte final do

abdômen e as peças da genitália.

Elmohardyia roraimensis Rafael & Rosa, 1991: BRASIL: Amazonas. Manaus,

F.[azenda] Esteio, R.[eserva] 1501, km 41, ZF3,16-31X1995, L.E.F.R. Silva leg.,

Arm.[adilha de] Malaise, 1 macho (INPA), anexo no mesmo alfinete um micro-

tubo de plástico contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Elmohardyia spatulata Rafael, 1988: BRASIL: Paraná. Terra Boa, 02.iv.l983,

JA.. Rafael leg.,Fligth trap, 1 macho (INPA-Parátipo), anexo no mesmo alfinete

uma micro-lâmina com a asa direita montada e um micro-tubo de plástico

contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Dasydorylas eremita (Hardy, 1954): BRASIL: Paraná. Terra Boa, 23.xii.1983, JA

Rafael leg., 1 macho (INPA); Terra Boa, 03.i. 1984, I.A. Rafael leg., 3 machos
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(INPA), anexo no mesmo alfinete de 1 deles um micro-tubo de plástico

contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Dasydorylas regalis (Curran, 1928): BRASIL, Amazonas. Manaus, C.[ampus]

Univ.[ersitário], ix.1978, ]A. Rafael leg., 1 macho (INPA-Parátipo); Manaus,

C.[ampus] Univ.[ersitário], x.1978, JA Rafael leg., [armadilha de] Malaise, 1

macho (INPA), anexo no mesmo alfinete um micro-tubo de plástico contendo

a parte final do abdômen e as peças da genitália.

Eudorylas chilensis (Rafael, 1990): CHILE: Santiago. Prov. Rinconada Maipú,

450 m, SS^arS 70o47'W, 28.m.l966, N. Hichins & M.E. Irwin leg., [armadüha

de] Malaise, 1 macho (INPA-Parátipo); Nuble. Las Trancas, l.ii.l983, L.E. Pena

leg., 2 machos (INPA-Parátipos), anexo no mesmo alfinete de 1 deles uma

micro-lâmina com a asa direita montada e um micro-tubo de plástico

contendo a parte final do abdômen e as peças da genitália; Chillan, Las

trancas, iii.1984, L.E. Pena leg., I macho (INPA-Parátipo).

Eudorylas lepus (Rafael, 1990): BRASIL: Paraná. Curitiba, v.1984, JA. Rafael

leg., 2 machos (INPA-Parátipos); Curitiba, BR-277 km 8, AF. Yamamoto leg.,

[armadilha de] Malaise, 1 macho (INPA-Parátipo), anexo no mesmo alfinete

um micro-tubo de plástico contendo a parte final do abdômen e as peças da

genitália.
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3.2 Filogenia

3.2.1 Codificação dos caracteres usados na análise filogenética

Cabeça

1 - ápice do flagelo:

[0] pontiagudo; (Figura 19)

[1] arredondado. (Figura 20)

O ápice do flagelo em Pipunculidae pode possuir uma ponta bastante

aguda e alongada (Figura 19). Quando o flagelo tem o ápice arredondado

(Figura 20), este pode apresentar uma leve quina, como nas Espécies Novas B

e C.

Pernas

2 - tarso posterior:

[0] cilíndrico; (Figura 21)

[1] achatado e expandido. (Figura 22)

Os tarsos posteriores dos Amazunculus são achatados lateralmente e

expandidos (Figura 22), sendo facilmente diferenciados de espécimes que

possuem o tarso posterior cilíndrico (Figura 21).

Asas

3 - coloração das asas:

[0] hialinas;

[1] terço basal marrom. (Figura 23)
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Em quase todos os gêneros de Eudorylini as asas das moscas são

completamente hialinas, as únicas espécies que possuem apenas a base

escurecida (Figura 23) pertencem ao Amazunculus.

4-veiadm-cu:

[0] reta;

[1] curva. (Figura 23)

A veia transversal dm-cu é curva apenas gênero Amazunculus,

Pré-abdômen

5 - largura do 1° tergito:

[0] normal; (Figura 24)

[1] muito estreito. (Figuras 4,7 e 10)

0 1° tergito muito estreito é reconhecido por ser reduzido a apenas

uma pequena faixa, quase desaparecendo em sua porção mediana (Figuras 4,

7el0).

6 - leque de setas lateral do 1° tergito:

[0] presente; (Figura 24)

[1] ausente. (Figuras 4,7 e 10)

O leque de setas lateral está ausente nas espécies que têm o 1® tergito

muito estreito, e em Elmohardyia papaveroi, sendo que esta espécie tem o 1®

tergito de tamanho normal, não estreitado.

7 - manchas prateadas conspícuas do tergo:

[0] ausentes;
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[1] presentes. (Figuras 4,7 e 10)

Na maioria das espécies examinadas o abdômem é recoberto por

pruinosidade marrom, sem brilho. Nas espécies que possuem manchas de

pruinosidade prateada, estas são visíveis de forma brilhante com mudanças

na posição de incidência da luz.

8 - forma do abdômen:

[0] estreito e sub-cilíndrico; (Figura 24)

®  [1] largo e ovalado. (Figuras 4,7 e 10)

No formato ovalado, a largura maior do abdômen ultrapassa a largura

maior do tórax.

Pós-abdômen e terminália masculinos

9 - estemito 6:

[0] com protuberância sub-apical;

[1] sem protuberância.

^  A protuberância sub-apical do estemito 6 é visível somente pela

dissecção, com auxílio de microscópio estereoscópico. Está presente em todas

as espécies dos três gêneros analisados como gmpo extemo. A protuberância

está ausente em Amazunculus exceto na Espécie Nova A.

10 - surstilo:

[0] articulado com o epândrio; (Figura 6)

[1] fundido ao epândrio. (Figuras 9,12,13 e 15)
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Os surstilos são articulados em todas as espécies usadas aqui como

grupo externo. Quando fundidos, ainda conservam sua forma (Figuras 9, 12,

13 e 15).

ll-surstilo:

[0] não alongado; (Figura 6)

[1] alongado dorso-ventralmente. (Figuras 9,12 e 13)

O surstilo alongado está presente em Amazunculus exceto na Espécie

Nova A, chegando a ser da mesma altura, ou mesmo mais altos que o

epândrio, quando em vista lateral (Figuras 9, 12 e 13). Nestas espécies o

surstílo é fundido ao epândrio, mas em A claripennis, que também apresenta

o surstilo alongado dorso-ventralmente, este é completamente articulado.

12 - apódema membranoso do hipândrio/esclerito sub-epandrial:

[0] ausente;

[1] presente. (Figuras 6,9,12 e 13)

Essa estrutura não havia sido descrita ou ilustrada na literatura da

família, mas é claramente notada nas genitálias de Amazunculus, podendo ser

extremamente conspícua (Figura 6). Ocorre também em D. eremita.

13 - forma do hipândrio na região de contato com o esclerito sub-epandrial:

[0] simples; (Figura 25)

[1] invaginado. (Figuras 26,27 e 28)

Nos grupos externos estudados, exceto Dasydorylas, o hipândrio, na

região de contato com o esclerito sub-epandrial, é formado por uma projeção

única(Figura 25), enquanto em Amazunculus ele aparece invaginado em sua
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porção mediana, unindo-se ao esclerito sub-epandrial por duas projeções

(Figuras 26,27 e 28).

14 - região de contato hipândrio/esclerito sub-epandrial + encaixe hipândrio/

esclerito sub-epandrial:

[0] linha de fraqueza, ponto de união; (Figura 25)

[1] linha de fraqueza, superfície de união; (Figura 26)

[2] sólido, superfície de união; (Figura 27)

[3] sólido, fundido. (Figura 28)

A linha de firaqueza que une o hipândrio ao esclerito sub-epandrial é

formada por uma região membranosa (Figuras 25 e 26). Nas espécies em que

o hipândrio é invaginado é possível a presença de uma superfície de união,

podendo esta ser formada por membrana, pelo contato direto das peças ou

pela sua fusão em uma estrutura única (Figuras 26,27 e 28).

15 - região de contato falo/hipândrio:

[0] ventral;

[1] ventro-lateral;

[2] lateral.

O hipândrio pode se unir ao falo por apenas uma região, localizada na

pcirte ventral deste, em dois pontos do falo, um pouco mais lateralizados da

região ventral, ou formando com o falo um plano perpendicular.

16 - comprimento do guia fálico:

[0] longo, ultrapassando o ápice do epândrio. (Figuras 9,12 e 13)

[1] curto, não atingindo o ápice do epândrio; (Figura 6)
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o guia fálíco apresenta comprimentos diferentes nas espécies

analisadas, com diferenças dentro de um mesmo gênero (Figuras 6,9,12 e 13).

17 - curvatura do eixo principal do guia fálico:

[0] curvo; (Figuras 9,12 e 13)

[1] reto; (Figura 6)

[2] torcido lateralmente.

O guia fálico pode ter seu eixo principal reto (Figura 6), com curvaturas

variáveis (Figuras 9,12 e 13), ou com uma torção lateral espiralada.

18 - falo:

[0] trífído; (Figura 29)

[1] simples. (Figuras 6,9,12,13,14,16 e 18)

O falo é trífido na maioria das espécies de Pipunculidae, sendo formado

por três prolongamentos delgados (Figura 29), que em algumas espécies são

bastante longos e delicados. O falo simples é uma estrutura mais robusta e

compacta, mais curto que o guia fálico (Figuras 6,9,12,13,16 e 18).

19 - abertura do falo:

[0] apical; (Figuras 6,12,16 e 18)

[1] sub-apical; (Figura 9)

[2] mediana. (Figura 13)

Nas espécies que possuem falo trífido, a abertura deste é apical, mas

naquelas em que o falo é simples, a posição da abertura pode também ser

sub-apical (Figura 9) ou mesmo mediana (Figura 13).
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20 - espinho sub-apical do falo:

[0] ausente;

[1] presente.

O espinho sub-apical do falo, ímpar e em posição lateral, também

aparece apenas em espécies em que o falo é simples.

21 - ápice do falo:

[0] não esclerotinizado; (Figura 9)

[1] esclerotinizado. (Figuras 6 e 12)

O falo de duas espécies de Amazunculus tem o ápice bastante

esclerotinizado (Figuras 6 e 12), mas mesmo estas epécies possuem uma

porção membranosa no falo como as demais do gênero.

22 - par de expansões membranosas na abertura do falo:

[0] ausente; (Figuras 6,12 e 18)

[1] presente. (Figuras 9,13,14 e 16)

A abertura do falo em três espécies de Amazunculus é ornada com um

par de expansões membranosas e simétircas, mas diferentes em cada espécie

(Figuras 9,13 e 16).

23 - processo basal do falo:

[0] ausente;

[1] curto e com ápice arredondado;

[2] longo e com ápice pontiagudo. (Figura 14)

31



a

Nas quatro espécies que possuem o processo basal do falo longo e com

ápice pontiagudo, este é idêntico em forma (Figura 14). Em Amazuficulus sp.

nov. A ele é curto e arredondado.

24 - forma do apódema ejaculatório:

[0] cogumelo; (Figuras 6 el3)

[1] leque. (Figura 30)

25 - haste do apódema ejaculatório:

[0] não espessada; (Figuras 6 e 13)

[1] espessada; (Figura 31)

[2] com processo esférico mediano. (Figura 32)

26 - bomba espermática:

[0] hemisférica; (Figuras 6 e 13)

[1] alongada com 1 cauda; (Figura 31)

[2] alongada com 2 caudas. (Figura 30)

O apódema ejaculatório [24 e 25] e a bomba espermática [26]

combinam suas características de forma variada, como pode ser visto nas

figuras citadas acima.
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3.2.2 Análise fílogenética

Obtive, para a matriz de 14 táxons e 26 caracteres, três árvores

igualmente parcimoniosas, com L=46, ci=73 e ri=86; a árvore de consenso

(Figura 3) é idêntica à uma das três árvores obtidas, e portanto também tem

L=46, ci=73 e ri=86.

Os números a seguir entre colchetes referem-se aos caracteres listados

no item 3.2.1.

O monofíletismo do gènexo Amazunculus (Figura 3) aparece sustentado

por oito caracteres, sendo cinco apomórfícos do gênero: tarso posterior

achatado [2]; veia alar dm-cu curva [4]; 1° tergito estreitado [5]; abdome largo

e ovalado [8]; superfície de união entre o hipândrio e o esclerito sub-epandrial

[14]; e três homoplásticos: ausência do leque de setas lateral do 1° tergito [6]

(ausente também de Elmohardyia papaveroi); hipândrio invaginado no ponto

de fusão com o esclerito sub-epandrial [13] (aparece também em

Dasydorylas); e presença de apódema membranoso do hipândrio/esclerito

sub-epandrial [12] (presente também em D. eremita).

A protuberância do estemito 6 [9] está ausente em Amazunculus,

exceto na Espécie Nova A, que também é a única do gênero que não tem os

surstilos alargados lateralmente [11], posicionando-se como a mais primitiva

do gênero. A Espécie Nova A possui, diferentemente das demais do gênero, o

guia fálico curto e reto [16 e 17], mas estes caracteres se mostraram

homoplásticos na topologia obtida.

Dentro do gênero, a presença da base da asa escurecida [3], que foi

utilizada como caráter diagnóstico na descrição original (Rafael, 1986),
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aparece nas espécies mais apicais da topologia, que possuem também um par

de prolongamentos membranosos na abertura do falo [22]. Os surstilos

fundidos ao epândrio [10] também aparecem nessas três espécies, e em mais

uma do gênero {Amazunculus sp. nov. C).

3.3 Registros geográficos

Os registros geográficos de todos os espécimes estudados de

Amazunculus estão plotados nos mapas das Figuras 33 a 36. Há uma maior

concentração de espécies e espécimes registrados na região de Manaus,

estado do Amazonas, certamente relacionada ao esforço de coleta, mas pelo

mesmo motivo, fica claro que o gênero não ocorre em outras áreas do Brasil,

já que o método de captura é amplamente utilizado (armadilha de Malaise).

Todos os registros encontrados estão dentro do domínio Amazônico

(Ruggiero & Ezcurro, 2003), mesmo aquele a oeste dos Andes (Figura 33).

Uma forma de analisar os registros é por meio do método

panbiogeográfico, que consiste em mapear os locais de ocorrência do táxon e

ligá-los por um traçado individual (Carvalho et aL, 2003), enfatizando, assim, a

dimensão espacial ou geográfica da biota (Craw etal, 1999), permitindo uma

melhor compreensão dos padrões e processos evolutivos (Morrone, 2004). O

traçado generalizado indica a distribuição do passado de uma biota ancestral,

que posteriormente foi fragmentada (Craw et al, 1999), sendo o traço

individual do táxon, representando suas coordenadas geográficas, o local
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onde ocorreu a evolução do táxon em questão (Ruggiero & Ezcurro, 2003). A

panbiogeografia é um método que permite uma exploração inicial dos dados,

antes de se fazer uma análise biogeográfica cladística (Morrone, 2004). O traço

individual do gênero Amazunculus está representado na Figura 34.

Todos os espécimes do gênero Amazunculus estão registrados na

porção delimitada pelo componente noroeste (NWNeo) da região Neotropical

(Figura 35). Sobrepondo-se o cladograma encontrado para Amazunculus

(Figura 3) àquele proposto para as separações posteriores do noroeste do

ú, continente sul-americano (NWNeo) (Figuras 36 e 37) (Amorin, 2001), tem-se

que a menor redução de cladograma, que representa o conjunto mínimo de

eventos biogeográficos que afetaram o grupo, para os dados atuais de

Amazunculus, é a que está representada na Figura 38.
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4 DISCUSSÃO

O grupo do gênero Amazunculus {Amazunculus + Elmohardyia)

aparece caracterizado pelo falo simples, em contraposição ao trífido, como já

demonstrado anteriormente por Skevington & Yeates (2001). Essa

característica, juntamente com o tergo com manchas prateadas conspícuas e

o ápice do flagelo sirredondado, dá coesão a este ramo. Nos grupos dos

gêneros Eudorylas e Dasydorylas, os mais primitivos de Eudorylini (Skevington

& Yeates, 2001), o ápice do flagelo é pontiagudo, mudando para arredondado

no ciado 'grupo do gênero Amazunculus + grupo do gênero Allomethus'^

(Rafael & De Meyer, 1992).

Os tarsos posteriores dos Eudorylini são cilíndricos em todos os

gêneros, exceto Amazunculus e algumas poucas espécies de Clareola (Rafael &

De Meyer, 1992; Skevington & Yeates, 2001). Em Amazunculus este foi um

surgimento único, e que caracterizatodas as suas espécies, sendo, portanto,

uma apomorfía do gênero.
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Em quase todos os gêneros de Eudorylini as asas das moscas são

completamente hialinas, no grupo do gênero Allomethus a maioria das

espécies possui a asa inteira escura (Rafael & De Meyer, 1992; Skevington &

Yeates, 2001), mas as únicas espécies que possuem apenas a base escurecida

pertencem ao gênero Amazunculus, e são as mais derivadas deste gênero, de

acordo com o cladograma encontrado (Figura 3). A veia transversal dm-cu

curva também é uma apomorfía do gênero Amazunculus, permitindo seu fácil

reconhecimento entre os Pipimculidae (Rafael & De Meyer, 1992; Skevington

& Yeates, 2001). As características das veias alares são bastante informativas

na identificação dos gêneros de Pipunculidae (Albrecht, 1990).

O 1® tergito muito estreito, reduzido a apenas uma pequena faixa , é

também outra apomorfia do gênero e, diferente do que pensaram Rafael & De

Meyer (1992) em sua análise, não está necessariamente associado à ausência

do leque de setas lateral deste tergito (caráter 6 do presente estudo). O leque

de setas lateral está presente em todos os gêneros de Pipunculidae (Rafael &

De Meyer, 1992), exceto em Amazunculus e em Elmohardyia papaveroi, sendo

que esta espécie tem o 1® tergito de tamanho normal, não estreitado.

Os pipunculídeos são descritos na literatura como moscas

inconspícuas, não só por serem em geral pequenas, mas também por sua

coloração escura. No grupo do gênero Amazunculus a pruinosidade

abdominal prateada, que em alguns casos cobre quase metade do tergo

(Figura 10), aparece como uma novidade do ciado. A espécie A. platypodus

apresenta uma perda secundária deste caráter, tendo apenas pruinosidade

marrom no tergo. No formato ovalado, a largura maior do abdômen

ultrapassa a largura maior do tórax, característica que parece estar associada

ao estreitamento do 1® tergito, sendo ambos apomorfias do gênero.
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Os surstilos, que são expansões articuladas do epândrio com função

preênsil, aparecem como apomorfia da infraordem Cyclorrhapha, e são

encontrados em quase todas as suas grandes linhagens (Cumming et al,

19953. A fusão dos surstilos em Amazunculus aparece como uma reversão ao

estado anterior, em que o epândrio era formado por uma só peça. O formato

ainda distinto, já que não são fundidos em toda sua extensão, e a superfície

interna formada pelo esclerito baciliforme dão a certeza de serem surstilos

verdadeiros (Cumming et al, 1995). Os surstilos são em geral pequenos, mas

no caso de algumas das espécies examinadas estas estruturas são mais

conspícuas, chegando a ser da mesma altura, ou mesmo mais altos que o

epândrio, quando em vista lateral (Figuras 9, 12 e 13). Quatro das cinco

espécies que apresentam essa modificação têm os surstilos fundidos ao

epândrio (A. besti, A platypodus, A sp. nov. B e A sp. nov C). A. claripennis

também tem o surstilo alongado dorso-ventralmente, mas este é

completamente articulado ao epândrio, sendo então uma reversão ao estado

original de Cyclorrapha. Esse caráter foi também utilizado na análise de Rafael

& De Meyer (1992), que o encontraram no estado fundido em apenas em

Amazunculus. As espécies que têm os surstilos fundidos são a Espécie Nova C

e as três espécies mais apicais da topologia encontrada para o gênero (Figura

3).

O apódema membranoso do hipândrio/esclerito sub-epandrial, é uma

estrutura que pode ser extremamente conspícua (Figura 6). Ela ocorre

também em D. eremita, sendo, portanto, homoplástica.

A região de contato entre o hipândrio e o esclerito sub-epandrial, e o

encaixe entre essas peças é um belo exemplo da progressiva modificação de

estruturas e articulações ao longo do tempo. Estas passam a se encontrar ao
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longo de uma superfície na base do ramo de Amazunculus, posteriormente a

Unha de fraqueza membranosa na região de contato deixa de existir, e as

peças passam a se tocar diretamente, e no passo seguinte o contato passa a ser

total, com a fusão do esclerito sub-epandrial ao hipândrio.

O contato entre o hipândrio e o falo nas espécies analisadas como

grupo externo se dá por apenas uma região, localizada na parte ventral deste.

Em Amazunculus sp. nov. A, a união se dá em dois pontos do falo, um pouco

lateralizados, também na parte ventral; já nas quatro espécies mais derivadas

do gênero, a imião ocorre em dois pontos completamente laterais do falo,

formando com este um plano perpendicular. Em A sp. nov. C o caráter reverte

à condição encontrada nos grupos externos.

O guia fálico com o eixo principal curvo foi encontrado como sendo o

estado plesiomórfico. O eixo principal reto aparece em três ramos diferentes

do cladograma, e em E. spatulata ele é torcido lateralmente. Apenas duas das

espécies estudadas não têm a abertura do falo em seu ápice, sendo estas as

mais derivadas do gênero em estudo (A besti eA. sp. nov. B).

O espinho subapical do falo, característica tida como apomorfia de

Elmohardyia por Rafael & De Meyer (1992) e Skevington & Yeates (2001),

aparece em três das quatro espécies deste gênero analisadas [E. papaveroi,

E.spatulata e E. trínidadensis), o que pode ser interpretado como uma perda

secundária em E. roraimensis. Por outro lado, um estudo mais detalhado

sobre o gênero Elmohardyia pode demonstrar se existe mais de uma linhagem

monofílética dentro do gênero.

O falo das duas espécies mais primitivas de Amazunculus tem o ápice

esclerotinizado, mas de acordo com o cladograma encontrado foram

surgimentos independentes. A abertura do falo nas três espécies mais
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derivadas de Amazunculus é ornada com um par de expansões membranosas,

caractenstíca esta que não foi observada em nenhum outro gênero

anteriormente. Esse par de expansões é característico em cada uma das

espécies em que aparece, sendo útil, portanto, em sua identifícação.

O processo basal do falo longo e com ápice pontiagudo, que foi

interpretado por Skevington & Yeates (2001) como um apódema hipandrial,

aparece de forma idêntica nas quatro espécies de Amazunculus mais

derivadas (Figura 14).

A polaridade dos estados dos caracteres do apódema ejaculatório [24,

25 e 26] foi feita de acordo com Skevington & Yeates (2001), já que as

características dessa estrutura dos espécimes do gênero Amazunculus são

consideradas por estes autores como primitivas. Esses caracteres agruparam

os gêneros usados como grupos externos, de forma que o cladograma não

tivesse o número de passos aumentado desnecessariamente.

Os dados para o gênero são congruentes com as hipóteses de

biogeografia por vicariância da região Neotropical. O primeiro evento de

vicariância na porção continental da região Neotropical separou os elementos

ligados ao Escudo das Guianas daqueles do Escudo do Brasil, pela formação

de uma transgressão marinha no Cretáceo. Atualmente os componentes

noroeste (NWNeo) e sudeste (SENeo) do continente sul-americano são

separados pelo eixo formado pelos rios Amazonas-Madeira-Mamoré (Amorin,

2001), e sua porção mais oriental é delimitada pela antiga calha do rio

Amazonas (Figura 35). Isso implica que, aquilo que hoje chamamos

'Amazônia' não é de fato uma unidade histórica, e sim a justaposição, pela

expansão, das biotas florestais dos escudos das Guianas e do Brasil, formando
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assim o ambiente florestal contínuo que vemos atualmente, e que a história

dos endemismos na região é muito mais antiga do que se tem proposto

(Amorin, 2001).

Todos os espécimes do gênero Amazunculus estão registrados na

porção delimitada pelo componente noroeste (NWNeo) da região

Neotropical, o que implica que seu surgimento se deu após a separação dos

dois componentes continentais, que segundo Amorin (2001) ocorreu no

período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos antes do presente.

^  Sobrepondo-se o cladograma encontrado i>ai3i Amazunculus (Figura 3) àquele

proposto para as separações posteriores do noroeste do continente sul-

americano (NWNeo) (Figuras 36 e 37) (Amorin, 2001), tem-se que a menor

redução de cladograma, que representa o conjunto mínimo de eventos

biogeográfícos que afetaram o grupo, para os dados atuais de Amazunculus, é

a que está representada na Figura 38. Esse cladogreima reduzido mostra que a

história do gênero Amazunculus é congruente com a história da biota da

região, o que sustenta ainda mais a hipótese fílogenética aqui proposta para o

^  gênero.

41



5 CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo demonstram o monofiletismo do gênero

Amazunculus, estabelecendo quais os caracteres que o definem e o

diferenciam dentro da família Pipunculidae. O gênero é caracterizado por

cinco caracteres no estado apomórfico, sendo eles tarso posterior achatado;

veia alar dm-cu curva; 1° tergito estreitado; abdômen largo e ovalado; e região

de contato entre o hipândrio e o esclerito sub-epandrial formando uma

superfície.

Esclarecem as relações históricas entre as suas espécies, que se

mostraram bem estabelecidas, com caracteres apomórficos sustentando cada

ramo do cladograma. As relações entre as espécies foram também explicadas

pelo padrão de diferenciação biogeográfica ocorrido na região amazônica,

reafirmando a hipótese filogenética proposta.
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Eudorylas

Congomya

Clareola

Allomefhus

Basileuncuius

Metadorylas

Elmohardyia

Amazuncuíus

Eudorylas

Ciistoabdominalis

Dasydorylas

Basileuncuius

Allomefhus

Clareola

Elmohardyia

Amazuncuíus

Figuras 1 e 2. Relações entre os gêneros da tribo Eudorylini: 1, segundo
Rafael & de Meyer (1992); 2, segundo Skevington & Yeates (2001).
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A. sp nov. A

A. sp nov. C

A. claripennis

A. plolypodus

A. besti

^ A. sp nov. B

Figura 3. Cladograma do gênero Amazunculus. Círculos pretos = caracteres
apomórficos, círculos brancos = caracteres homoplásticos, círculos com um X
= reversões. Os caracteres indicados pelos números estão listados no item
5.2.0 número pequeno indica o estado de caracteres multi-estados.
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ter 1

0,5 mm

,st8

ep
cer

•sur

0,2 mm

escsub

0,2 mm

Figuras 4-6. Amazunculus sp nov. A, holótipo macho: 4 - abdômen, vista dorsal;
5 - terminália, vista ventral; 6 - genitália, vista lateral.
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ter 1

0,5 mm

cer

0,2 mm

-e cer

escsub

0,2 mm

Figuras 10-12. Amazunculus sp nov. C, holótipo macho: 10 - abdômen, vista dorsal;
11 - terminália, vista ventral; 12 - genitália, vista lateral.
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ap^

b esp

pbfal

ap hip

mem fa

0.2 mm

pbfd

mem fal

Figuras 13 e 14. Amazunculus besti, holótipo macho: 13 - genitália, vista lateral;
14 - falo, vista dorsal.
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0,4 mm

mem fal

0.1 mm
0,1 mm

Figuras 15-18. Amazunculus platypodus, holótípo macho: 15 - terminália, vista
ventral;16-genltálla, vista lateral; Amazunculus clarípennis, holótípo macho:
17 - terminália, vista ventral; 18 - genitália, vista lateral. Ilustrações: 15 e 16 Rafael
(1986); 17el8Rafael&Rosa (1991).
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0,1 mm

flagelo

0,1 mm

flagelo

21 22

leque
— rtergito

Vela dm-cu
0,5 mm

23 0,5 mm

Figuras 19-24.19, Eudorylas sp, antena; 20, Amazunculus platypodus, antena;
21, Elmohardyia sp, tarso posterior; 22, Amazunculus besti, tarso posterior;
23, Amazunculus besti, asa esquerda; 24, Eudorylas sp, abdômem.
Ilustrações: 19, modificado de Rafael (1987), 20, modificado de Rafael (1986);
21 e 22, J. Galinkin; 23 e 24, modificados de Skevington & Yeates (2001);
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esc sub esc sub

esc sub

28

0,1 mm

haste

hoste

besp

besp 0,1 mm

Figuras 25-32. 25-28, região de contato entre o hipândrio e o esclerito sub-
epandrial: 25, Elmohardyia sp; 26, Amazunculus sp nov. A; 27, A platypodus;
28, A besti; 29, Eudorylas sp, falo; 30-32, apódema ejaculatório: 30, Eudorylas sp;
31, Elmohardyia sp; 32, Dasydorylas sp. Ilustrações: 25-28, J. Galinkin e JA.
Rafael, mão livre; 29, modificado de Rafael (1995); 30-32, modificado de
Skevington & Yeates (2001).
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2004 Oct 2617;21 :Q91 Mercator Pipjectlon

Figura 33. Registros de ocorrência de Amazunculus. Região em preto,
domínio Andino-patagônico; em listrado, domínio Chaquenho; em branco,
domínio Amazônico, a partir de Ruggiero & Ezcurra (2003).
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10'

20'

2004 Oct 26 17:21 ;09l MercatorPn^ection

Figura 34. Traço generalizado do gènexo Amazunculus.
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10"

10"

20"

2004 Oct 2617:21:091 Mercator Projection

Figura 35. Primeiro evento de vícariância no continente sul-americano, com os
pontos de ocorrência do gênero Amazunculus. Ilustração a partir de Amorin
(2001).
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10°

10°

20°

AnMA

5

2004 Oct 26 17:21K)9| Meroator Projection

1 - A besti e A claripennis
2 - fêmeas

3 - A besti
4 - Amazunculus sp nov. A, A sp nov. B e A sp nov. C
5 - A. sp nov. B
6-A platypodus
7 - fêmeas

Figura 36. Divisões subsequentes do componente NW da região Neotropical;
Ilustração a partir de Amorin (2001).

60



AnMA

SWAm

NWAm

NEAm

WN

Guy

NEAm

Figuras 37 e 38. 37, Cladograma de área da região NW da Amazônia;
38, Redução do cladograma de área para o gènexo Amazunculus. 37 a partir
de Amorin (2001).
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Apêndice

Matriz de dados usada para a análise

caráter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Amazunculus besti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0

Amazunculus sp. nov. B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0

Amazunculus platypodus 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

Amazunculus claripennis 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

Amazunculus sp. nov. C 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Amazunculus sp. nov. A 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Elmohardyia papaveroi 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Elmohardyia roraimensis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Elmohardyia spatulata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Elmohardyia trinidadensis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Dasydorylas eremita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Dasydorylas regalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Eudorylas chilensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Eudorylas lepus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
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