
 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA  

 

 

 

 

TAXONOMIA DE Haematotropis JEEKEL, 2000 (DIPLOPODA: 

APHELIDESMIDAE: APHELIDESMINAE) 

 

 

 

THAÍS MELO DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas 

Março de 2017 



 

THAÍS MELO DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

TAXONOMIA DE Haematotropis JEEKEL, 2000 (DIPLOPODA: 

APHELIDESMIDAE: APHELIDESMINAE) 

 

 

 

Orientador: Dr. José Albertino Rafael  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Ciências Biológicas (Entomologia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas 

Março, 2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse:  

Um estudo taxonômico de Haematotropis Jeekel é apresentado.  O 

gênero, as espécies brasileiras, incluindo a espécie-tipo do gênero foram 

redescritas, exceto Haematotropis aurorea e Haematotropis roseicornis. 

Foram descritas treze espécies para Haematototropis. Um gênero novo foi 

descrito Gênero 1, gen. nov. Foram confeccionadas chaves taxonômicas 

para os gêneros de Aphelidesminae e para as espécies de Haematotropis, 

exceto Haemaotropis aurorea e Haematotropis roseicornis. Foram 

elaborados mapas de distribuição para as espécies do gênero. 

Palavra chave: Diplópodes; Novas espécies; Amazonia; Chave de 

identificação. 
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Resumo 

 

Haematotropis Jeekel, 2000, descrito principalmente com base nos gonopódios, é atualmente 

composto por oito espécies: Haematotropis aurorea Jeekel, 2000, H. bella (Attems, 1937), H. 

callipa (Peters, 1864), H. disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. macapa 

Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. media Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. 

octocentra (Brölemann, 1905), e H. roseicornis Jeekel, 2000. Algumas possuem descrições 

sucintas e confusas, e outras possuem descrições que não condizem com as características do 

espécime-tipo, dificultando a identificação de novos táxons. O estudo taxonômico foi 

realizado com base no material-tipo, quando disponível, fotos, além de espécimes obtidos 

através de empréstimo de instituições do país e do exterior. Haematotropis foi estudado 

taxonomicamente com base em caracteres morfológicos a partir de 93 espécimes, 

provenientes do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Trinidad e Tobago. Um gênero novo foi 

descrito Gênero 1, gen. nov. O gênero e as espécies conhecidas foram redescritos, exceto H. 

aurorea e H. roseicornis pela inacessibilidade de seus espécimes-tipos, considerados como 

perdidos. São descritas novas treze espécies em Haematotropis: H. sp. nov. 1, H. sp. nov. 2, 

H. sp. nov. 3, H. sp. nov. 4, H. sp. nov. 5, H. sp. nov. 6, H. sp. nov. 7, H. sp. nov. 8, H. sp. 

nov. 9, H. sp. nov. 10, H. sp. nov. 11, H. sp. nov. 12, H. sp. nov. 13, aumentando o número 

de 8 para 21 espécies no gênero. Chaves de identificação para os gêneros de Aphelidesminae 

e para as espécies de Haematotropis são disponibilizadas.  

Palavra chave: Diplópodes; Novas espécies; Amazonia; Chave de identificação. 
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Abstract 

 

Haematotropis Jeekel, 2000, was mainly described based on the gonopods and is currently 

composed of eight species: Haematotropis aurorea Jeekel, 2000, H. bella (Attems, 1937), H. 

callipa (Peters, 1864), H. disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. macapa 

Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. media Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, H. 

octocentra (Brölemann, 1905) and H. roseicornis Jeekel, 2000. Some species have concise 

and confusing descriptions while others have descriptions that do not fit the type-specimen 

characteristics, making it difficult to identify new taxa. This work was based on the study of 

type-specimens when possible, photos and borrowed material from brazilian and abroad 

collections. Haematotropis was studied taxonomically, based on morphological characters 

from 93 specimens from Brazil, French Guiana, Suriname and Trinidad and Tobago. A new 

genus was described, Genus 1 gen. nov. The known species were redescribed except H. 

aurorea and H. roseicornis, because their type-specimens are considered lost. Thirteen 

Haematotropis species were described: H. sp. nov. 1, H. sp. nov. 2, H. sp. nov. 3, H. sp. nov. 

4, H. sp. nov. 5, H. sp. nov. 6, H. sp. nov. 7, H. sp. nov. 8, H. sp. nov. 9, H. sp. nov. 10, H. 

sp. nov. 11, H. sp. nov. 12, H. sp. nov. 13, increasing from eigth to 21 the number of species 

in this genus. Identification keys for the genera of Aphelidesminae and the species of 

Haematotropis were provided. 

 

Key words: Millipede; New species; Amazonia; Key words. 
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1. Introdução 

 

1.1. Aspectos gerais de Diplopoda  

 

A Diplopoda pertence ao subfilo Myriapoda e os espécimes são popularmente 

conhecidos como embuás, gongolos, mil pés ou piolhos-de-cobra. 

São considerados como um dos grupos de artrópodes terrestres mais antigos, com 

registros fósseis do seu corpo evidente no Ordoviciano (Bueno-Villegas, 2012; Edgecombe, 

2015) ocorrido entre 488 a 443 milhões de anos aproximadamente.  

Possuem cabeça, tronco alongado composto por anéis diplosegmentados e o telson. A 

cabeça possui peças bucais e estruturas sensoriais, incluindo a antena, órgão de Tömösvary e 

ocelos. Geralmente, a cápsula cefálica é bem calcificada, para facilitar a construção de 

galerias entre as partículas do solo, fragmentos de serrapilheira e madeira em decomposição 

(Hopkin & Read, 1992). No tronco alongado, os segmentos são compostos por dois pares de 

pernas, exceto, o 1º e o último que são ápodes, e do 2º ao 4º são haplosegmentados (com 

apenas um par de pernas); as pernas são curtas e localizadas ventralmente de maneira que o 

corpo é mantido próximo ao chão (Chagas-Jr & Pena Barbosa, 2016). O número de pares de 

pernas em um adulto varia de 11 até 375 (Hopkin & Read, 1992; Hoffman et al., 2002; 

Chagas-Jr & Pena Barbosa, 2016). O telson consiste de um anel ou segmento chamado pré-

anal, muitas vezes desenvolvendo uma projeção chamada epiprocto, um par de placas anais 

chamadas pararaproctos que formam uma válvula que se abre durante a defecação, e uma 

placa subanal chamada hipoprocto (Hopkin & Read, 1992). Na região ventral e anterior do 

corpo das fêmeas, dentro do 3º segmento, atrás do segundo par de pernas, estão localizadas as 

aberturas genitais, denominadas cifopódios ou vulvas, que são um par de sacos que 

armazenam o esperma após o acasalamento e estão conectados ao sistema reprodutivo, não 

são visíveis externamente e há apenas uma estreita abertura no anel. Nos machos estão 

presentes estruturas reprodutivas responsáveis pela transferência de esperma, que variam 

quanto à forma, quantidade e localização. Em Polyxenida existe um par de “pênis” cônicos; 

em Helminthomorpha os gonóporos dos machos se abrem diretamente através das coxas do 

segundo par de pernas ou através de “pênis” localizados atrás do mesmo par de pernas; em 

Chilognatha um ou mais pares de apêndices do corpo são modificados em apêndices sexuais 

muito especializados, conhecidos como gonopódios; em Colobognatha existem dois pares de 

gonopódios, correspondentes aos 9º e 10º pares de pernas; em Polydesmida, Callipodida e 

Siphoniulida há apenas um par de gonopódios, correspondendo ao 8º par de pernas; em 
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Chordeumatida, Julida, Spirobolida e alguns Cambalidea, existem dois pares de gonopódios, 

correspondentes aos 8º e 9º pares de pernas e em Stemmiulida, Spirostreptidea e alguns 

Cambalidea, apenas o 8º par de pernas é substituído por gonopódios, enquanto os seguintes 

pares são completamente atrofiados (Minelli, 2015; Chagas-Jr & Pena Barbosa, 2016).  

A maioria dos diplópodes é detritívora (Hopkin & Read, 1992) e alimenta-se da 

serrapilheira na fase inicial de decomposição (Maraum & Scheu, 1996). Sua contribuição na 

decomposição da serrapilheira e na ciclagem de nutrientes é muito importante (Hopkin & 

Read, 1992), pois juntamente com outros invertebrados de solo, interage com as comunidades 

microbianas de maneira direta (através de sua atividade alimentar) e indireta (através da 

modificação estrutural do hábitat, dispersão de propágulos e excreção de dejetos ricos em 

nutrientes). Sua participação nas atividades do solo favorece um aumento nas taxas de 

ciclagem de nutrientes (aumentando a superfície disponível para colonização, além de 

acelerar a decomposição), e uma maior absorção pelas plantas desses nutrientes (Ingham et 

al., 1985; Bardgett et al., 1998). Em florestas onde as densidades são elevadas, estima-se que 

os Diplopoda sejam responsáveis pelo consumo de 31% da biomassa total de lixo produzido 

em um ano, portanto, são considerados engenheiros do ecossistema, como as formigas, os 

besouros, cupins e as minhocas (Bueno-Villegas, 2012). Os diplópodes possuem também 

importância agrícola por atacarem lavouras de soja com sistema de plantio direto, causando a 

destruição das sementes e redução do estande final de plantas (Garcia & Campos, 2001). 

Atualmente, Diplopoda é composta mundialmente por 16 ordens e aproximadamente 

140 famílias, 1.868 gêneros e 1.1000 espécies (Hoffman et. al., 2002; Shelley, 2002; Sierwald 

& Bond, 2007; Shelley, 2007; Golovatch & Kime, 2009; Shear, 2011; Enghoff et al. 2015). 

Atualmente, no Brasil, são registradas 536 espécies válidas (Pena-Barbosa, 2015) sendo o 

terceiro grupo mais diverso dentre os invertebrados, ficando atrás apenas de Hexapoda e 

Arachnida (Golovatch & Kime 2009). 

Dentro de Diplopoda está inclusa Polydesmida, onde está inserido o grupo-alvo deste 

trabalho. 

 

1.2. Aspectos gerais da Polydesmida 

 

Polydesmida compreende animais que variam de 2 até 140 mm de comprimento 

(Hoffman et al., 1996). Possuem ampla distribuição, ocorrendo em todo o mundo, exceto 

Antártica (Hoffman et al., 2002; Shelley, 2002; Pena-Barbosa, 2011). Os seus espécimes 
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caracterizam-se, principalmente, por possuírem estruturas reprodutivas especializadas na 

transferência de esperma, os gonopódios, bem evidentes. Seus escleritos dorsais são 

proeminentes e formam expansões laterais (paranotos). Polydesmida possui 20 segmentos no 

corpo (raramente 19 ou 21), não possui olhos, e possui uma variedade de cores nos paronotos, 

nas antenas e pernas; incluindo colorações aposemáticas (Jorgensen et al., 2012). É a mais 

diversa da classe, com aproximadamente 5.480 espécies, 1.437 gêneros e 30 famílias, 

incluindo Aphelidesmidae (Spelda, 2007; Pena-Barbosa, 2011).  

 

1.3. Aphelidesmidae Brölemann, 1916 

 Em 1898, Henry Brölemann descreveu o milípede Aphelidesmus e 18 anos depois o 

autor estabeleceu Aphelidesminae como uma subfamília de Platyrhacidae. Enquanto o gênero 

saltou entre Platyrhacidae e Euryuridae/-inae, Aphelidesminae não foi reconhecido por 38 

anos até ser ressuscitada por Hoffman (1954). Durante os 38 anos entre a proposta e o 

avivamento, nada menos do que 18 documentos foram atribuídos a Aphelidesmus sem 

mencionar sua própria categoria de grupo familiar. Pocock (1909) e Chamberlin (1914, 1923) 

colocaram o gênero em Platyrhacidae, Euryurinae; Chamberlin (1918, 1922, 1925, 1933, 

1950) colocou Aphelidesmus em Euryuridae; Attems (1937) atribuiu-o ao que era então 

Strongylosomidae, agora Paradoxosomatidae e Chamberlin (1952) atribuiu-lhe a "Pratinidae". 

Mesmo após a ressurreição de Hoffman (1954), Jeekel (1963) e Loomis (1968, 1972) ainda 

atribuíram Aphelidesmus a Euryuridae, embora Jeekel, reconhecendo a ação de Hoffman 

(1954) em seu texto, declarou que ele pensava que dividir Euryuridae em subfamílias era 

precitado. Após 1954, a próxima publicação reconhecendo uma categoria de grupo familiar 

com base em Aphelidesmus foi a de Hoffman (1980), que a reduziu ao status de tribo sob 

Platyrhacidae: Euryurinae. Dezoito anos depois, Hoffman (1999) elevou o gênero ao status 

familiar, que posteriormente foi aceito por Vohland (1998), Jeekel (2000), Shelley (2002), 

Golovatch et al. (2004) e Shear (2011).            

 As espécies de Aphelidesmidae compreendem a superfamília leptodesmidiana 

Platyrhacoidea, juntamente com Platyrhacidae, e são visivelmente distinguidos pelas posições 

dos ozóporo na peritremata.  

Aphelidesmidae é de distribuição Neotropical, se estendendo desde o norte do México 

até Tobago, sudoeste do Peru e norte do Brasil (Vohland, 1998; Jeekel, 2000; Golovatch et 

al., 2004). Uma localidade relatada em Kerr County, Texas, Estados Unidos (Brandt 1839, 

Pocock 1910, Chamberlin 1948, Causey 1954) é provavelmente da Costa Rica e da Colômbia 
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(Hoffman, 1999). A família distingue-se das outras pelas margens laterais dos paranotos 

engrossadas chamadas de peritrematas, contendo o ozóporo (abertura por onde saem as 

glândulas químicas de defesa) em sua lateral, pernas com poucas cerdas e base do hipoprocto 

não se sobrepondo ao segmento anterior (Hoffman et al., 2002). Atualmente possui 16 

gêneros e aproximadamente 160 espécies (Vohland, 1998; Jeekel, 2000; Golovatch et al., 

2004; Spelda, 2007) distribuídos em duas subfamílias: Amplininae e Aphelidesminae.  

Segundo Vohland (1998) Amplininae é caracterizada, principalmente, pelos ramos do 

acropódito mais estreitos na conexão com a base, exceto em Amplinus. Amplininae é 

constituída de aproximadamente 95 espécies válidas distribuídas em 13 gêneros. No Brasil há 

o registro apenas de Pycnotropis Carl, 1914 (Vohland, 1998; Spelda, 2007; Pena-Barbosa, 

2017).  

 Segundo Vohland (1998) Aphelidesminae é caracterizada, principalmente, pelo 

solenômero que se origina a partir do pré-femur, separadamente do tibiotarso, a 360º, onde é 

revestido por ele. A subfamília é constituída de três gêneros: Aphelidesmus Brölemann, 1898, 

Ochrotropis Jeekel, 2000 e Haematotropis Jeekel, 2000. A subfamília está restrita ao centro e 

norte da América do Sul (Golovatch et al., 2004) e todos os gêneros com registros de 

ocorrência para a Amazônia. No Brasil, há o registro de sete espécies: Aphelidesmus junki 

Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, Haematotropis bella (Attems, 1937), Haematotropis 

disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, Haematotropis macapa Golovatch, Hoffman 

& Spelda, 2004, Haematotropis media Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, Haematotropis 

octocentra (Brölemann, 1905) e Ochrotropis elongata (Brölemann, 1905) (Golovatch et al., 

2004; Pena-Barbosa, 2015). 

 

1.4. Haematotropis Jeekel, 2000 

 De modo geral, os espécimes de Haematotropis possuem coloração que varia do 

marrom-claro ou escuro, com amarelo, vermelho, laranja, nas antenas, pernas e nos paranotos, 

e tamanho médio variando de 21 a 67 mm. O gênero atualmente possui registro apenas no 

norte da América do Sul (Jeekel, 2000; Golovatch et al., 2004) nos seguintes países e 

localidades: Brasil (Amapá, Amazonas e Pará), Suriname, Guiana (Paramaribo, Saramacca, 

Kabelstation, Galibi, Kassi-Kassima, Tibiti) e Guiana Francesa (São Jorge do Oiapoque).  
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 Atualmente Haematotropis possui oito espécies válidas: H. callipa (Peters, 1864), H. 

octocentra (Brölemann, 1905), H. bella (Attems, 1937), Haematotropis aurorea Jeekel, 2000, 

Haematotropis roseicornis Jeekel, 2000, H. disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004, 

H. macapa Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004 e H. media Golovatch, Hoffman & Spelda, 

2004. 

Haematotropis callipa é a espécie-tipo do gênero, localidade de coleta desconhecida 

pelos autores, e inicialmente foi descrita em Paradesmus por Peters (1864), porém o mesmo 

autor observou que o gênero já estava pré-ocupado por Lucas (1858), mas não trocou o nome 

do gênero, colocando apenas uma nota de rodapé mencionado que o nome estava pré-

ocupado. Attems (1899) listou a espécie em Euryurus Koch, 1847 como incertae sedis sem 

justificar sua decisão. Mais tarde, Attems (1937) fez um trabalho com Aphelidesmus, no qual 

disponibilizou a redescrição do gênero e propôs novas espécies; ele também forneceu uma 

lista de espécies que considerou como incertae sedis, dentre elas H. callipa (Peters, 1864), 

porém não justificou a transferência da espécie para Aphelidesmus, nem mesmo mencionou a 

combinação feita por Attems (1899). No mesmo trabalho o autor citou a espécie sinônima 

como Polydesmus erythropus, sem se dar conta do erro com o nome do gênero; e o erro 

permaneceu nos trabalhos posteriores com o grupo.  

Posteriormente, Jeekel (1950) descreveu Aphelidesmus surinamensis, proveniente do 

Suriname, com base nas características do gonopódio. Jeekel (2000) sinonimizou A. 

surinamensis com H. callipa (Peters, 1864), após receber um desenho do gonopódio dessa 

espécie e compará-lo com o desenho do gonopódio de A. surinamensis. Após a observação 

dos desenhos, o autor concluiu que os gonopódios eram idênticos e que se tratavam da mesma 

espécie – H. callipa. O autor se justifica no trabalho dizendo que ocorreu um equívoco 

durante a análise de A. surinamensis feita por ele, onde o mesmo havia colocado o gonopódio 

em uma posição não usual, o que o fez pensar ser espécie nova. Neste mesmo, trabalho Jeekel 

(2000), após a conclusão que A. surinamensis era sinônimo de H. callipa, espécie denominada 

por ele como “espécie enigmática”, descreveu Haematotropis baseando-se apenas nas 

características do gonopódio. O gonopódio de Haematotropis possui o fêmur longo, canal 

espermático correndo ao longo do lado mediano do fêmur, ápice lateral do fêmur dando 

origem ao solenômero, que faz um laço na extremidade proximal mediana e finalizando nas 

direções distais do fêmur; fêmur curvado ventralmente na região distal, tendo na base um 

ramo lateral estreito e o ápice dividido em duas partes curtas, mais ou menos paralelas e 

solenômero revestido, na maior parte, por duas lamelas ao longo da face anterior côncava da 
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região distal do fêmur, que termina formando um pequeno triângulo livre ou um pequeno 

apêndice estreito (Jeekel, 2000) (Fig. 6B-C).  

Ao propor Haematotropis Jeekel (2000), também descreveu H. aurorea Jeekel, 2000, 

proveniente do Suriname e H. roseicornis Jeekel, 2000, proveniente da Guiana. O autor 

propôs as duas espécies com base nos gonopódios, bem como suas estruturas externas, como 

paranotos e colo (primeiro segmento do corpo).  

H. octocentra foi descrita em Euryurus. Posteriormente, Attems (1937) a transferiu 

para Aphelidesmus. Jeekel (2000) a transferiu para Haematotropis. 

H. bella, proveniente de Taperinha/Pará foi descrita em Aphelidesmus. Jeekel (2000) a 

transferiu para Haematotropis.  

 Golovatch et al. (2004) trabalhando com o material do Instituto Max-Planck de 

Limnologia (Plön – Museu Estatal de História Natural de Karlsruhe), descreveram três 

espécies do Brasil: H. media, de Manaus, Amazonas, Brasil, H. macapa e H. disjuncta, ambas 

do estado do Amapá, Brasil.  

Para o Brasil, há o registro de cinco espécies do gênero (Spelda, 2007; Pena-Barbosa, 

2011): H. media, H. octocentra, H. bella, H. bella e H. disjuncta. 

 Apesar de Haematotropis ter sido descrito recentemente, a descrição foi baseada 

apenas na morfologia do gonopódio, carecendo das descrições de outras estruturas do corpo 

do espécime como cabeça, colo, paranotos, pernas e telson, que facilitam a identificação do 

gênero e de suas espécies. Além disso, as descrições das espécies, bem como as chaves de 

identificação são vagas e superficiais, e as diagnoses são muito confusas. Esses elementos 

dificultam o reconhecimento do gênero e de suas espécies. 
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2. Objetivos  

  

 2.1. Objetivo geral  

 Estudar taxonomicamente Haematotropis Jeekel, 2000. 

 2.2. Objetivos específicos 

▪ Analisar morfologicamente os espécimes de Haematotropis, identificando os 

caracteres relevantes para o reconhecimento do gênero e das espécies. 

  

▪ Redescrever as espécies de Haematotropis e descrever as espécies novas. 

 

▪ Confeccionar uma chave dicotômica de identificação para os gêneros de 

Aphelidesminae e para as espécies de Haematotropis. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Empréstimo de material  

Foram solicitados empréstimos de material de coleções nacionais e estrangeiras. 

Quando o empréstimo não foi possível, fotografias dos espécimes-tipos foram solicitadas.  Na 

Tabela 1 são listadas as instituições as quais foram solicitados o empréstimo de material ou 

fotografias dos espécimes-tipos.  

 

Tabela 1. Relação das instituições responsáveis pelo empréstimo de material ou de 

fotografias. (X): acesso ao espécime; (*): acesso apenas de fotografias do espécime; (**): 

espécime-tipo perdido. 

 

 

 

  

Instituições Nacionais         Espécimes-tipos 
 Material 

adicional 

IBSP - Coleção do Laboratório de 

Coleções Zoológicas do Instituto 

Butantan de São Paulo, São Paulo. 
  X 

IEPA – Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas do Estado do Amapá, 

Macapá. 

X 

H. macapa, H. 

disjuncta 

 

INPA – Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, Manaus, Amazonas. 

 

 

X 

H.media 

X 

CZPB – Coleção Zoológica Prof. Paulo 

Bührnhein, Departamento de Biologia, 

Universidade Federal do Amazonas, 

Manaus, Amazonas. 

 X 

MZSP – Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo.  

X 

H. octocentra 
X 

MNRJ – Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 
 X 

MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi, 

Belém, Pará. 
 X 

Coleção Zoológica de Referência 

ZUFMS, Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul, Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul.  

 

 X 
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Instituições Estrangeiras   

MfN – Museum fur Naturkunde (Natural 

History Museum) Berlin – Berlim, 

Alemanha. 

X 

H. callipa 
 

MNHN – Muséum National d'Histoire 

Naturelle – França, Paris. 
H. roseicornis**  

NBC Naturalis Biodiversity Center – 

Leiden, Holanda. 

H. aurorea** 

A. surinamensis** 
 

NHMW – Naturhistorisches Museum 

Wien – Viena, Áustria. 
H. bella*  

 

 

3.2. Análise do material 

 

Foram analisados 93 espécimes, 91 machos e 02 fêmeas de Haematotropis.  

O material examinado consistiu de espécimes contidos em álcool proveniente de 

coleções. Para a análise morfológica dos exemplares foram observados os caracteres e 

estruturas reconhecidos para o grupo, além de novos caracteres. 

Para a extração dos gonopódios foi utilizada a metodologia de Means et al. (2015) 

com modificações, ou seja, com a ajuda de pinças e estiletes para a dissecção. Com o uso do 

estilete, a membrana que envolve o gonopódio esquerdo foi perfurada e cortada até que o 

mesmo ficasse livre. Após isso, o gonopódio foi retirado com a ajuda de uma pinça e 

colocado em uma Placa de Petri com álcool líquido ou em gel a 80% para as análises. Após o 

uso da estrutura, a mesma foi armazenada em microtubo plástico contendo 0,2 ml glicerina, e 

guardada juntamente com o exemplar.  

 

3.3. Mensuração e ilustração do material estudado 

 

Para o comprimento total do espécime foi utilizado um paquímetro digital. Foi 

utilizada uma câmera fotográfica digital acoplada ao estereomicroscópio LEICA M205C e um 

programa de processamento de imagem digital Leica Application Suite LAS V3.6, onde as 

estruturas dos espécimes foram fotografadas para as seguintes mensurações: distância entre as 

bases antenais, comprimento e largura do colo, comprimento e largura do segmento 10 
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(prozonito e metazonito), comprimento e largura do segmento 19, comprimento e largura do 

telson, comprimento total do gonopódio e a largura do fêmur do gonopódio.  

Foram feitas ilustrações de todas as características importantes para a identificação das 

espécies estudadas como a cabeça, o colo, tronco, telson, e principalmente, os caracteres do 

gonopódio. Os espécimes foram analisados, identificados e fotografados em microscópio 

estereoscópico LEICA M205C®, com uma câmera digital Leica DFC500 acoplada, 

conectado a um computador com software Leica Suite de Aplicativos, que inclui um módulo 

de Auto Montage (software Syncroscopy). As imagens foram editadas no programa Adobe 

Photoshop CS6®. Os desenhos foram confeccionados com vetorização das fotografias no 

programa Adobe Ilustrator CS6®. 

 

3.4. Identificação de espécimes e chaves de identificação 

As identificações foram feitas apenas em espécimes adultos, visto que não é possível 

realizar identificação segura dos imaturos. As estruturas utilizadas na identificação dos 

imaturos ainda não estão totalmente desenvolvidas. 

As identificações foram realizadas utilizando-se artigos com as descrições originais ou 

redescrições dos táxons encontrados (e.g., Peters, 1864; Attems, 1937; Jeekel, 1950; Jeekel, 

2000; Golovatch et al., 2004). A chave de identificação é baseada em caracteres morfológicos 

externos e do gonopódio, priorizando os caracteres com maior relevância para o 

reconhecimento das espécies. 

3.5. Terminologia 

 

Ainda não há padronização na terminologia para as espécies de Haematotropis, bem 

como para Aphelidesmidae, visto que todos os trabalhos com a família possuem 

nomenclaturas diferentes para a mesma estrutura, por isso, utilizou-se a nomenclatura dos 

dois últimos trabalhos com o gênero (e.g., Jeekel, 2000 e Golovatch et al., 2004), e também a 

nomenclatura proposta recentemente para Chelodesmidae (e.g., Perna-Barbosa et al., 2013), 

para os novos caracteres incluídos. 
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3.6. Caracteres observados 

 Para a análise morfológica dos exemplares de Haematotropis foram observados os 

caracteres e estruturas utilizados previamente para Polydesmida, como cabeça, tronco, telson, 

apêndices, gonopódio. Também novos caracteres foram observados e adicionados em 

Haematotropis como: margens póstero-laterais e margem posterior da cabeça, órgão de 

Tömösvary, sulco vestigial, fronte, margens póstero-laterais do colo, e telson foram 

adicionadas a Haematotropis. 

 As figuras 1- 6 mostram as estruturas utilizadas para a caracterização dos espécimes.  

 Em todos os espécimes foram observadas a coloração e textura do tegumento de 

caracteres morfológicos. Na cabeça foram analisados: presença e ausência de concavidades 

nas margens póstero-laterais e na margem mediana posterior; a profundidade e região de 

término do suco vestigial presente no vértice; presença ou ausência de enrugações no vértice; 

forma do órgão de Tömösvary; elevação do clípeo e quantidade de cerdas; emarginação do 

labro (Fig. 1A); região ventral a forma do gnatoquilário e cardo (Fig. 1B).  

 

Figura 1. Caracteres morfológicos da cabeça de Haematotropis: A. Cabeça em vista frontal. 

B. cabeça em vista ventral. Linha tracejada terminando em setas refere-se ao ponto de 

mensuração. Escala: 1,0 mm. 

 

 Nas antenas foram observados o comprimento dos antenômeros e as invaginações na 

região apical (número de invaginações) (Fig. 2). 
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Figura 2. Antena de Haematotropis em vista ântero-lateral, evidenciando os cones apicais. 

Escala: 0,5 mm. 

 

 

 No colo (primeiro segmento do tronco) foram observados o comprimento, largura, 

forma, margem mediana posterior e margens póstero-laterais (reta ou arqueada) (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Caracteres morfológicos do colo (primeiro segmento do tronco) de Haematotropis 

em vista dorsal. Linha tracejada terminando em setas refere-se ao ponto de mensuração. 

Escala: 1,0 mm. 
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 No tronco foram observados, dorsalmente, o comprimento e largura do prozonito e 

metazonito, textura do tegumento (liso, rugoso, reluzente) (Fig. 4A). No esterno foram 

observados a presença de projeções nas bases das coxas, textura do tegumento (liso, rugoso, 

reluzente) e a forma das aberturas traqueais (Fig. 4B).  

 

 

Figuras 4. Caracteres morfológicos do prozonito, metazonito e esterno de Haematotropis. A. 

Pronozonito e metazonito em vista dorsal. B. Esterno em vista ventral. Linha tracejada 

terminando em setas refere-se ao ponto de mensuração. Escala: 1,0 mm. 

 

 No segmento 19 foram observados, dorsalmente, seu comprimento e largura. No 

telson foram observados, dorsalmente, seu comprimento e largura, localização das cerdas, e o 

formato do epiprocto (Fig. 5A); ventralmente foi observada a localização de cerdas no 

hipoprocto, segmento pré-anal, paraproctos e epiprocto (Fig. 5B).  



30 
 

 

Figura 5. Caracteres morfológicos do segmento 19 do tronco e telson de Haematotropis. A. 

Segmento 19 do corpo em vista dorsal. B. Segmento 19 do tronco e telson em vista ventral. 

Linha tracejada terminando em setas refere-se ao ponto de mensuração. Escala: 1,0 mm. 

 

 Nas pernas (Fig. 6A) a quantidade e a localização de cerdas em cada podômero; no 

gonopódio o seu comprimento total, as cerdas presentes na coxa, largura do fêmur (Fig. 6B), a 

forma do fêmur, forma do ramo lateral, canal espermático (evidente externamente ou não) e 

forma do solenômero (Fig. 6C).  
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Figura 6. Caracteres morfológicos das pernas e do gonopódio esquerdo de Haematotropis. A. 

Perna do segmento 10 em vista lateral. B. Fêmur do gonopódio em vistal lateral externa. C. 

Gonopódio esquerdo em vista lateral interna. Linha tracejada terminando em setas refere-se 

ao ponto de mensuração. Escala 1,0 mm: A, C; 0,5 mm: 6.  

 

 

 3.7. Descrições e redescrições de espécies 

 

Foi necessário a redescrição dos caracteres a partir dos tipos e/ou material adicional de 

todas as espécies do gênero, com exceção de H. surinamensis, H. aurorea e H. roseicornis 

pela inacessibilidade dos espécimes-tipo dessas espécies. 

As descrições foram feitas, na maioria das espécies, de estruturas do holótipo e 

parátipos. As variações encontradas foram informadas separadamente. Cada diagnose ou 

descrição é acompanhada de comentários, registros geográficos com as novas ocorrências, 

lista de material examinado e uma prancha com ilustrações. A descrição da coloração foi 

baseada em exemplares conservados em álcool 70%. 
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3.8. Informações sobre o material examinado 

 Este tópico para cada espécie foi elaborado de acordo com Papavero (1994), com 

algumas modificações citadas abaixo:  

 As informações de etiqueta, tanto do material-tipo quanto do material adicional, foram 

transcritas. Informações complementares são apresentadas entre colchetes [ ]; parênteses para 

as coordenadas geográficas, juntamente com os símbolos referente a grau-minuto-segundo; 

também em parênteses é indicado o número de espécimes, e o número de tombo (quando 

houver), sexo e museu depositário. O símbolo barra (/) separa as informações de cada 

etiqueta. 

 

 3.9. Confecções dos mapas 

 Para a confecção dos mapas primeiramente foi feita uma tabela com as coordenadas 

das localidades convertidas em números decimais, obtidas a partir de informações contidas 

nas etiquetas dos exemplares, bem como em consultas ao programa Google Earth.  

Posteriormente, esses dados foram utilizados para elaboração dos mapas de ocorrência por 

espécies utilizando-se o programa online Simple Mappr®. 
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4. Resultados e Discussão 

 

 4.1. Taxonomia 

Haematotropis Jeekel, 2000 

(Figuras 1A-B, 5A-B, 6A-D, 7A-D, 8, 9) 

 

Haematotropis Jeekel, 2000: 71, 72. Espécie-tipo: Polydesmus callipus (Peters, 1864), por 

designação original; Golovatch et al., 2004: 57 (chave).  

 

Diagnose. Paranotos dos segmentos 2-4 ou 2-17 (H. sp. nov. 1) com dentes ântero-laterais 

(Fig. 7C). Gonopódio com fêmur longo (em vista lateral interna), em sua região distal mais 

larga, em forma de cálice (Fig. 7B, 7D, 9), fêmur em sua região mediana com ou sem ramo 

lateral, distalmente curvado ventralmente (Fig. 7B, 7D). 

Redescrição. Comprimento. 21-67 mm.  
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Figura 7. Características diagnósticas externas e internas de Haematotropis. A. Segmentos 1-

4. B. Gonopódio esquerdo em vista lateral interna, com os nomes das estruturas. C. Coxa e 

pré-fêmur do gonopódio esquerdo em vista lateral externa. D. Gonopódio direito em vista 

lateral interna, com os nomes das estruturas. D. Fêmur do gonopódio direito. Escala 1.0 mm: 

A, C e D; 0.5 mm: B. 

 

Figura 8. Haematotropis ♂. Fêmur do gonopódio em forma de cálice na região mediana e 

com uma concavidade (contornada de vermelho), em vista lateral externa. Escala: 0,5 mm.  
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Variação. As espécies de Haematotropis possuem uma grande variação quanto à coloração, 

que varia do castanho-claro esbranquiçado (corpo) com os paranotos marrons até o marrom-

escuro quase preto (corpo) com os paranotos e apêndices alaranjados, vermelhos, amarelos, 

marrom-claros ou marrom-escuros. A cabeça pode ser lisa, fosca ou reluzente; regiões ântero-

lateral e margens póstero-laterais podendo ter concavidades conspícuas ou inconspícuas; a 

fronte é muito elevada em algumas espécies. No colo as margens póstero-laterais podem ser 

retas, pouco ou muito côncavas. Paranotos geralmente com peritrematas conspícuas, H. sp. 

nov. 8 com peritrematas muito conspícuas, H. sp. nov. 9 e H. sp. nov. 11 com peritrematas 

muito inconspícuas. Paranotos podem ser projetados posteriormente. Nos segmentos 2-19 do 

corpo geralmente com região dorsal do prozonito lisa e reluzente ou fosca, sem cerdas, mas 

microgranulações conspícuas ou inconspícuas, algumas espécies, como em H. callipa. 

Algumas espécies podem ter enrugações conspícuas ou inconspícuas. O metazonito 

geralmente com região dorsal lisa e reluzente, com dentes ântero-laterais conspícuos ou 

inconspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4 (Fig. 7A), H. sp. nov. 1 possui dentes ântero-

laterais nos paranotos dos segmentos 2-17. Geralmente as peritrematas possuem forma 

elíptica e são conspícuas em todos os segmentos, H. sp. nov. 8 possui peritrematas muito 

conspícuas em todos os segmentos do tronco. Os paranotos projetados posteriormente variam, 

podendo ser a partir do colo, dos segmentos 2-4. O epiprocto do telson podendo ser largo ou 

estreito, com concavidade grande na região ântero-lateral e de duas a sete pequenas 

concavidades nas margens laterais e região mediana posterior, podendo ser conspícuas ou 

inconspícuas e um ou dois pares de tufos de cerdas na região mediana posterior. Nos 

gonopódios o ramo lateral pode estar ausente; o canal espermático pode estar evidente 

externamente no fêmur (Fig. 7D) ou não evidente externamente (Fig. 7E); região distal do 

fêmur curvada ventralmente, essa curvatura podendo ser quase fechada completamente como 

em H. octocentra, podendo ter processos do acropódito, chamados de PrA, PrB, PrC e PrD; 

região mediana com um ramo lateral que pode ser grande, pequeno, fino, grosso ou afunilado 

(Fig. 7D), em algumas espécies o ramo lateral é ausente; solenômero fino, grosso ou 

afunilado, geralmente com o ápice pontiagudo, hemisférico, triangular, bifurcado ou truncado; 

podendo estar projetado para frente, para cima ou para baixo (em direção às coxas), 

originando-se na região distal do fêmur. Devido a grande variação de cores na maioria das 

espécies, não é seguro identificar um espécime apenas com base na sua coloração. A forma de 
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estruturas (externas e internas) também pode variar em relação ao tamanho e forma, mas 

possuem a mesma conformação, principalmente os gonopódios.  

 

Comentários. Jeekel (2000) descreveu Haematotropis principalmente com base nas 

características dos gonopódios, mostrando que essa estrutura é curvada distalmente e 

composta pela coxa, cânula, pré-fêmur, canal espermático, fêmur com ramo lateral e 

solenômero. Porém, neste trabalho, foi visto que o padrão descrito por Jeekel (2000) não é 

uniforme, com muitas variações. O gonopódio de Haematotropis possui variação no canal 

espermático (podendo estar evidente externamente ou não), na presença do ramo lateral, além 

de características do formato do fêmur em forma de cálice, onde todas as espécies possuem 

essa característica. Também há variação na presença de uma depressão evidente na região 

dorsal mediana do colo e na presença de dentes ântero-laterais nos segmentos 2-4, mas 

podendo estar presente em outros segmentos como em H. sp. nov. 1, que possui dentes 

ântero-laterais evidentes nos segmentos 2-17.  

Registros geográficos. Região Neotropical: Guiana Francesa; Suriname; Trinidad e Tobago 

(reg. novo); Brasil: Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso (reg. novo), Maranhão (reg. novo) 

(Fig. 9). 

 

Figura 9. Registros geográficos das espécies de Haematotropis. 
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Haematotropis callipa (Peters, 1864) 

(Figuras 10A-E, 11A-B) 

 

Paradesmus (Euryurus) erythropus Peters, 1864: 541 (nec Lucas, 1858). 

Paradesmus (Euryurus) callipus Peters, 1864: 624 Nota de rodapé 1 (nome de substituição, 

pré-ocupado Lucas, 1858). 

Euryurus callipus, Attems, 1899: 280 (lista). 

Aphelidesmus callipus, Attems, 1937: 136 (catálogo de tipos, Berlin). 

Polydesmus erythropus, Attems, 1937: 136 (sinonímia). 

Aphelidesmus surinamensis Jeekel, 1950: 74, figs. 10-12;  

Polydesmus callipus, Moritz & Fischer, 1978: 113 (lista). 

Haematotropis callipus, Jeekel, 2000: 71 (redescrição). 

“Haematotropis” surinamensis, Jeekel, 2000 (sinonímia). 

 

Diagnose. Corpo com microgranulações e enrugações evidentes. Colo com as margens 

póstero-laterais retas (Fig. 10B). Peritrematas conspícuas (Fig. 10B-D). Paranotos projetados 

posteriormente a partir do segmento 3. Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-

4. Gonopódio com canal espermático evidente no gonopódio direito somente; região distal do 

fêmur curvada em um ângulo de 90°, com PrA mais curto que o PrB; solenômero triangular e 

originando-se na região apical do PrB (Fig. 11A-B). 

Redescrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-clara, mais escura na região labral e no vértice. Antenas marrom-

escuras (Fig. 10A). Colo marrom-claro, tornando-se mais claro nos paranotos (Fig. 10A-B). 

Prozonito com região dorsal marrom-clara, com uma faixa fina marrom-escura e desenhos 

geométricos inconspícuos na região posterior; região ventral marrom-clara, tornando-se um 

pouco mais escura em direção às pleuras. Metazonito com região dorsal marrom-clara e com 

uma faixa fina marrom-escura na região anterior; paranotos marrom-escuros (Fig. 10C-D); 

região ventral marrom-clara. Pernas amareladas. Telson com região dorsal marrom-clara e 

com região anterior do epiprocto um pouco mais escura (Fig. 10D); região ventral marrom-

clara, com o paraprocto esquerdo e epiprocto com mancha escura.  
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Cabeça fosca com microgranulações conspícuas. Margens mediana posterior e póstero-

laterais côncavas. Sulco vestigial profundo. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros 

mais longos que os demais. 

Colo fosco, com microgranulações e enrugações conspícuas. Depressão inconspícua na região 

anterior. Margens póstero-laterais retas. Paranotos não projetados posteriormente, enrugações 

inconspícuas nas suas proximidades (Fig. 10A-B). 

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito fosca e com microgranulações conspícuas; 

região ventral fosca e com microgranulações conspícuas. Metazonito com região dorsal fosca, 

rugosa e microgranulações inconspícuas (Fig. 10C); dentes ântero-laterais conspícuos nos 

paranotos dos segmentos 2-4; paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3; 

peritrematas conspícuas; região ventral fosca e com microgranulações conspícuas em todos os 

segmentos.  

Telson fosco, com microgranulações conspícuas, enrugações inconspícuas nas regiões dorsal 

e ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas evidentes. Epiprocto largo e hemisférico com 

duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, região mediana posterior um 

pouco projetada (Fig. 10D). 

Pernas com microgranulações conspícuas e foscas em todos os podômeros. Base de todas as 

coxas com projeções posteriores mais conspícuas do que as projeções anteriores. 

Gonopódio direito com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur com ramo 

lateral largo (vista dorsal) e curvado ventralmente; região distal curvada em um ângulo de 90° 

com PrA mais curto que o PrB. Solenômero triangular e originando-se na região apical do 

PrB (Fig. 11A-B). Gonopódio esquerdo idem ao gonopódio direito, porém com canal 

espermático não evidente externamente. 
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Figura 10. Haematotropis callipa, holótipo ♂. A. Cabeça e colo em vista dorsal. B. Cabeça e 

colo em vista lateral. C. Segmentos 10-12 do corpo em vista dorsal. D. Segmentos 17-19 e 

telson em vista dorsal. E. Etiqueta do espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 11. Haematotropis callipa, holótipo ♂. A.  Gonopódio direito em vista lateral 

externa, evidenciando a região distal do fêmur e origem do solômero. B. Em vista lateral 

interna. Escala: 1,0 mm. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações (mm). Comprimento total: 39; distância entre as bases antenais: 0,5; colo: 

comprimento 3,1, largura 7,9; metatergito 10: comprimento 1,7, largura 5,0; prozonito 09: 

comprimento 1,2, largura 3,0; segmento 19: comprimento 1,5, largura 5,5; telson: 

comprimento 1,9, largura 3,5; gonopódio: comprimento total - ápice do fêmur até a base do 

pré-fêmur 3,1; largura do fêmur 0,8 (em vista lateral externa). 

Material examinado. [MFNB] 121 / [Sem localidade] [Holótipo ♂] (Fig. 10E).   

Condições do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

oito partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. Gonopódio direito 

quebrado. Gonopódio esquerdo ausente (disponível apenas em foto enviada pelo ZMB), 

aparentemente com a parte distal do fêmur quebrado.  

Variações. H. callipa possui uma pequena variação nos gonopódios do espécime-tipo: apenas 

o gonopódio direito possui o canal espermático evidente externamente. 

Comentários. Peters (1864) descreveu as pernas do espécime-tipo como sendo rosa 

avermelhados, porém a coloração pode ter sido mudada com o tempo de conservação, pois, 

atualmente, as pernas estão marrom-claras. Jeekel (2000) redescreve o corpo de P. callipa 

(=H. callipa) com coloração laranja avermelhados, antenas e paranotos vermelho laranjas, 

porém o espécime-tipo de H. callipa, atualmente, se encontra marrom-claro, ou seja, com 

coloração diferente da descrição e da redescrição. Porém Jeekel descreveu o gênero e a 

espécie-tipo apenas com base em um desenho do gonopódio de H. callipa combinado com o 

espécime-tipo de A. surinamensis (sinônimo), isso nos leva a entender que todos os caracteres 

somáticos foram descritos e redescritos apenas com base no espécime-tipo de H. 

surinamensis, sendo assim, é possível que a coloração de A. surinamensis seja diferente de P. 

callipa, e como não foi possível ter acesso ao espécime-tipo do sinônimo, não foi verificar se 

de fato foi isso que aconteceu. É possível também que a coloração do espécime tenha sido 

mudada devido o tempo de conservação. Não foi possível obter o espécime-tipo de H. 

surinamensis, e nem fotos, acredita-se que o mesmo se encontra perdido e por isso não foi 

possível fazer a análise deste espécime. Peters (1864) e Jeekel (2000) mostraram na descrição 

e redescrição da espécie que a mesma possui a cabeça, os segmentos, e os apêndices lisos e 

reluzentes, porém foi visto que há presença de microgranulações em todo o corpo do 

espécime. 
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Registros geográficos. Suriname: Saramacca, Paramaribo, Brokopondo (Kabelstation), 

Paloemen (Jeekel, 2000).  

 

Haematotropis octocentra (Brölemann, 1905) 

(Figuras 12A-E, 13, 14A-D) 

 

Euryurus octocentrus Brölemann, 1905: 74 (descrição). 

Aphelidesmus octocentrus Attems, 1914: 208 (lista); Attems 1937: 30 (chave); Attems 1937: 

134 (redescrição); Schubart, 1945: 49 (lista). 

Haematotropis octocentrus Jeekel, 2000: 90 (lista). 

Haematotropis octocentra Hoffman et al. 2002: 531 (lista); Golovatch et al. 2004: 62 

(redescrição, designação de lectótipo e paralectótipo). 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas (Fig. 12A-B). Peritrematas 

conspícuas. Paranotos projetados posteriormente a partir do colo. Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente; 

fêmur com ramo lateral largo; fêmur com região distal curvada em um ângulo de 160°, com 

região apical mais larga e triangular; solenômero originando-se na região apical, afunilado e 

projetado para o ramo lateral (Fig. 13).    

 

Redescrição. Lectótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-clara, um pouco mais clara na região frontal e no vértice. 

Antenas amareladas (Fig. 12A). Colo marrom, tornando-se amarelado em direção às margens 

anterior e mediana posterior e nos paranotos, formando uma mancha hemisférica na região 

mediana posterior (Fig. 12A). Prozonito com região dorsal marrom com uma faixa amarela na 

região anterior (Fig.D-C); pequenas manchas assimétricas em todos os metazonitos; região 

ventral amarelada. Metazonito com região dorsal marrom; região mediana posterior com uma 

mancha hemisférica amarelada; pequenas manchas assimétricas em todos os metazonitos; 

paranotos amarelados (Fig. 12A-D); região ventral amarelada com pequenas manchas 
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assimétricas. Pernas amareladas. Telson com região dorsal marrom tornando-se amarelado em 

direção à região posterior (Fig. 12D); região ventral marrom com o epiprocto amarelado. 

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações. Margens medianas posteriores e póstero-

laterais côncavas. Sulco vestigial profundo. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros 

mais longos que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 12A), enrugações inconspícuas nas suas 

proximidades.  

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas. Metazonito com região 

dorsal lisa e reluzente; enrugações nos paranotos; dentes ântero-laterais conspícuos nos 

paranotos dos segmentos 2-4 (Fig. 12B); todos os paranotos projetados posteriormente; 

peritrematas conspícuas; região ventral com microgranulações e enrugações conspícuas nas 

proximidades dos paranotos em todos os segmentos. 

Telson liso e fosco, com enrugações inconspícuas na região dorsal e ventral. Hipoprocto com 

inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e hemisférico (Fig. 12D); uma concavidade 

muito inconspícua nas laterais direita e esquerda e região mediana posterior (em vista dorsal).  

Perna lisa e fosca, sem microgranulações em todos os podômeros. Projeções posteriores das 

bases de todas as coxas mais conspícuas do que as projeções anteriores. 

Gonopódio direito com canal espermático evidente externamente. Fêmur com ramo largo; 

região distal curvada em um ângulo de 160°, com região apical mais larga e triangular. 

Solenômero originando-se na região apical do fêmur, afunilado e projetado para o ramo 

lateral (Fig. 13). Gonopódio esquerdo perdido. 
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Figura 12. Haematotropis octocentra, lectótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista 

dorsal. B. Segmentos 1-4 em vista dorso-lateral, evidenciando os dentes presentes nos 

paranotos. C. Segmentos 10-12 do corpo em vista dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em 

vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 13. Haematotropis octocentra, lectótipo ♂. Gonopódio direito em vista lateral externa 

evidenciando a região distal do fêmur. Escala: 1,0 mm. 
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Descrição Paralectótipo ♀  

Coloração (baseada em exemplar conservado). Corpo amarelo-esverdeado com desenhos 

geométricos na região dorsal de quase todos os prozonitos e metazonitos (Fig. 14A-C).  

Cabeça idem ao Lectótipo (Fig. 14A-B). 

Colo idem ao Lectótipo, mas com os paranotos mais curvados (Fig. 14A-B). 

Segmentos 2-19 idem ao Lectótipo (Fig. 14B-C). 

Telson idem ao Lectótipo. 

Pernas idem ao Lectótipo. 

 

 

Figura 14. Haematotropis octocentra, paralectótipo ♀. A. Cabeça e colo em vista dorsal. B. 

Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorso-lateral evidenciando os dentes ântero-laterais dos 

paranotos (destacado em vermelho). C. Segmentos 9-14 do corpo em vista dorsal. D. 

Informações presente na etiqueta do espécime. Escala 1,0 mm: B, C; 0,5 mm: A 
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Mensurações do lectótipo (mm). Comprimento total: 48; diâmetro entre as bases antenais: 

0,7; colo: comprimento 8,1, largura 3,0; metazonito 10: comprimento 2,2, largura 8,6; 

prozonito 09: comprimento 1,5, largura 4,4; segmento 19: comprimento 0,9, largura 5,3; 

telson: comprimento 1,4, largura 1,9; gonopódio: comprimento total - ápice do fêmur até a 

base do pré-fêmur 3,7; largura do fêmur 0,9 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, lectótipo (desginado por Golovatch et al., 2004). 316 / 

Aphelidesmus octocentrus Brölemann, Manaos Nº. Bicego leg. ♂ Type / (MZUSP 950) (Fig. 

12E). 

Material-tipo examinado, paralectótipo (desginado por Golovatch et al., 2004). 318 / 

Aphelidesmus octocentrus Brölemann, Manaos Nº. Bicego leg. ♀ Type / (MZUSP 949) (Fig. 

14D). 

Condições do lectótipo. Acondicionado em via úmida, quebrado em seis partes, ausência da 

antena direita e do gonopódio esquerdo. Gonopódio direito dissecado e colocado em 

microtubo com glicerina. Microtubo mantido junto ao Lectótipo.  

Condições do paralectótipo. Acondicionado em via úmida, quebrado em duas partes. Telson 

amassado.  

Comentários. O espécime INPA 368 ♀ (Brasil, Amazônia, próximo a Manaus, lago Janauarí 

– Capoeira (terra firme) 28.i.1998, K. Vohland) foi identificado por Golovatch et al., 2004 

como H. octocentra, porém através da análise foi concluído que este espécime não pertence a 

H. octocentra. Não foi possível identificar o espécime, visto que é uma fêmea, e a maioria dos 

espécimes deste sexo em Haematotropis são dificieis de identificar devido a sua grande 

semelhança. Não foi possível obter fotografia do telson, pois o mesmo se encontra quebrado.  

Registros geográficos: BRASIL: Amazonas. 
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Haematotropis disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004 

(Figuras 15A-E, 16, 17A-E, 18A-B) 

Haematotropis disjuncta et al., 2004: 64 (descrição) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas (Fig. 15A-B). Peritrematas 

conspícuas. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 4 (Fig. 15B). Dentes 

ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente 

externamente; fêmur com ramo lateral; fêmur com região distal curvada ventralmente em um 

ângulo de 80°, com PrA de mesmo comprimento do PrB; solenômero originando-se abaixo do 

PrB, estreito e com o ápice um pouco curvado para baixo (Fig. 16A-B). 

Redescrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-clara, um pouco mais escura no vértice e na fronte. Antenas 

alaranjadas (Fig. 15A). Colo marrom-escuro tornando-se alaranjado nas margens anterior, 

laterais e nos paranotos (Fig. 15A-B). Prozonito com região dorsal marrom-escura com uma 

fina faixa mais clara na região posterior; região ventral amarelada, tornando-se mais escura 

em direção as pleuras. Metazonito com região dorsal marrom-escura, com região mediana 

posterior mais clara e a região lateral e os paranotos alaranjados (Fig. 15A-D); região ventral 

do metazonito amarelada. Pernas amareladas. Telson com região dorsal marrom-escura, 

tornando-se alaranjada em direção à região posterior (Fig. 15D); região ventral do telson 

marrom com o epiprocto amarelado. 

Cabeça lisa e reluzente, com microgranulações inconspícuas; margem mediana posterior 

côncava e margens póstero-laterais côncavas; sulco vestigial raso. Fronte elevada. Antenas 

com microgranulações inconspícuas e com os 6º antenômeros mais longos que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

côncavas. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 4 (Fig. 15A-B), 

enrugações inconspícuas nas suas proximidades.  

Segmentos 2-19 prozonito com regiões dorsal (Fig. 16B-C) e ventral lisas e reluzentes. 

Metazonito com região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais inconspícuos nos 

paranotos dos segmentos 2-4; paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 4 
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(Fig. 15A-B); peritrematas conspícuas; região ventral reluzente e com microgranulações 

conspícuas em todos os segmentos. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações e enrugações na região dorsal, sem 

microgranulações e com enrugações inconspícuas na região ventral. Hipoprocto com 

inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto estreito e hemisférico; uma concavidade 

inconspícua nas laterais direita e esquerda e região mediana posterior (em vista dorsal) (Fig. 

15D). 

Perna com microgranulações inconspícuas em todos os podômeros; projeções posteriores das 

bases de todas as coxas mais conspícuas do que as projeções anteriores.  

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente. Fêmur com ramo lateral 

curvado para a região ventral interna e com o ápice bifurcado e um pouco curvado para cima; 

região distal curvada em um ângulo de 80°, com PrA de mesmo comprimento do PrB. 

Solenômero originando-se abaixo do PrB, estreito e com o ápice curvado para baixo (Fig. 

16A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 

 

Figura 15. Haematotropis disjuncta, holótipo ♂. A. Cabeça e colo em vista dorsal. B. Cabeça 

e segmentos 2-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 10-12 do corpo em vista dorsal. D. 

Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do espécime. 

Escala 1,0 mm: A, B, C, D. 



48 
 

 

Figura 16. Haematotropis disjuncta, holótipo ♂. Gonopódio esquerdo em vista lateral externa 

evidenciando a região distal do fêmur e o ramo lateral. Escala: 1,0 mm.  

 

Redescrição Parátipo ♀  

Coloração. Marrom-clara, um pouco mais escura na região frontal do vértice e fronte. 

Antenas alaranjadas (Fig. 17A-B). Colo marrom-escuro tornando-se mais alaranjado nas 

margens anterior, laterais e nos paranotos (Fig. 17A-B). Prozonito marrom-escuro com região 

anterior mais clara; região ventral do prozonito amarelada, tornando-se mais escura em 

direção as pleuras. Metazonito em vista dorsal marrom com região posterior mais clara, 

laterais e paranotos alaranjados (Fig. 17A-C); região ventral amarelada.  Pernas amareladas. 

Telson dorsalmente marrom-escuro tornando-se alaranjado em direção à região posterior (Fig. 

17D); região ventral marrom com o epiprocto alaranjado.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações, com enrugações inconspícuas próximas aos 

paranotos; margem mediana posterior muito côncava e margens póstero-laterais pouco 

concavas; suco vestigial raso. Fronte pouco elevada. Antenas com microgranulações e com os 

6º antenômeros pouco mais longo que os demais. 

Segmentos 2-19 idem ao holótipo 

Telson idem ao holótipo, mas com enrugações inconspícuas na região dorsal.  



49 
 

Pernas idem ao holótipo. 

 

Figura 17. Haematotropis disjunta, parátipo ♀. A. Cabeça e colo em vista dorsal. B. Cabeça, 

segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 10-14 do corpo em vista dorsal. D. 

Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do espécime. 

Escala 1,0 mm: A, B, C, D. 

 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 42; diâmetro entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,0, largura 5,8; metazonito 10: comprimento 1,6, largura 5,9; 

prozonito 09: comprimento 0,9, largura 3,3; comprimento do segmento 19: 3,8, largura 1,0; 

comprimento do telson: 1,5, largura 2,4; comprimento total do gonopódio (esquerdo) – ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,1; largura do fêmur: 0,6 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brazil, Amapá, road-km 94 of BR-156 highway, in 

rotten leaves of Elaeis oleifera & E. guineensis, 14.02.2000, E.L. Oliveira [Leg.] / 

Haematotropis disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda sp. nov. (♂ IEPA) (Fig. 15E). 
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Material-tipo examinado, parátipo. Brazil, Amapá, road-km 94 of BR-156 highway, in 

rotten leaves of Elaeis oleifera & E. guineensis, 14.02.2000, E.L. Oliveira [Leg.] / 

Haematotropis disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda sp. nov. (♀ IEPA) (Fig. 17E). 

Material adicional examinado. Brazil, Amapá, road-km 94 of BR-156 highway, in rotten 

leaves of Elaeis oleifera & E. guineensis, 14.02.2000, E.L. Oliveira [Leg.] / Haematotropis 

disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, n.sp., (3♂ INPA 354); Macapá, Fazendinha IEPA, 

Parque Zoobotânico, i.2001, Paulo Magno [Leg.], (3♂ MNRJ 12012); idem / (1♂ MNRJ 

12011); idem, Fazendinha Distrito, campus do IEPA. Polydesmida, 17-20.ix.[20]04, Claudio 

J.F. Costa & P. Magno (Leg.) / (1♂ MNRJ 12010). 

Condição do holótipo. Acondicionado em álcool; espécime quebrado em duas partes; 

gonopódios dissecado e acondicionado em microtubo contendo glicerina. Gonopódio direito 

sem a coxa. 

Condição do parátipo. Em boas condições; gonopódios dissecado e acondicionado em 

microtubo contendo glicerina. Gonopódio direito sem a coxa.  

Variações. Em H. disjuncta, assim como em outras espécies de Haematotropis, há uma 

grande variação quanto à coloração, podendo variar do marrom-claro ao marrom-escuro. Há 

também variação nos gonopódios dos espécimes examinados. O gonopódio esquerdo do 

holótipo não possui uma cavidade na região mediana do fêmur, e o canal espermático é 

evidente externamente, contrariando o gonopódio direito do parátipo, no qual a cavidade na 

região mediana do fêmur está evidente externamente e o canal espermático está ausente. 

Comentários. Espécie muito parecida com H. macapa, mas difere-se dessa pelo tamanho 

onde essa é menor em comprimento, coloração e pelos gonopódios. No gonopódio de H. 

disjuncta a coxa é mais laraga e o solenômero é longo, quase de mesmo comprimento do PrB, 

em H. macapa o solenômero é curto, origina-se abaixo do PrB e o PrA possui comprimento 

menor que o PrB. H. disjunta é também semelhante a H.  sp. nov. 2, porém, no gonopódio de 

H. sp. nov. 2 o PrB é bifurcado em seu ápice e mais longo que PrA, além disso, as duas 

espécies estão distribuídas em localidades diferentes, sendo que quase todos os espécimes de 

H. sp. nov. 2, estão localizados abaixo do rio Amazonas no Pará e os espécimes de H. 

disjuncta estão acima do rio no Amapá, suportando a separação das duas espécies (Fig. 31). 

Registros geográficos: BRASIL: Amazonas, Amapá. 
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Haematotropis macapa Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004 

(Figuas 18A-E, 19A-B)  

 

Haematotropis macapa et al., 2004: 64 (descrição) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais retas (Fig. 18A-B). Peritrematas conspícuas. 

Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3. Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente; 

fêmur com ramo lateral, região distal curvada um ângulo em um ângulo de 100º, com PrB 

mais longo que o PrA; solenômero originando-se na região apical do PrB, triangular e 

direcionado à coxa (Fig. 19A-B). 

Coloração. Cabeça amarelada, marrom na região do vértice e fronte. Antenas amareladas. 

Colo marrom tornando-se amarelado em direção a região anterior e nos paranotos (Fig. 18A-

B). Prozonito com região dorsal amarelada na região anterior e marrom na região posterior; 

região ventral amarelada. Metazonito com região dorsal marrom na região anterior e 

amarelada na posterior; paranotos amarelados (Fig. 18A-D); região ventral amarelada. Pernas 

amareladas. Telson com região dorsal amarelada e com região anterior marrom; região ventral 

amarelada (Fig. 18D).  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior e margens 

póstero-laterais côncavas; sulco vestigial raso. Fronte elevada. Antenas com o 6º antenômeros 

mais longos que os demais.  

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

retas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 18A-B), enrugações inconspícuas nas 

suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 

2 e 3, e dentes ântero-laterais inconspícuos nos paranotos do segmento 4 (Fig. 18B); 

paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3; peritrematas conspícuas; região 

ventral com microgranulações conspícuas, exceto nos paranotos, em todos os segmentos. 
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Telson liso e reluzente, sem microgranulações, enrugações conspícuas na região dorsal e 

ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto estreito e hemisférico 

(Fig. 18D); duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, sem concavidade 

na região mediana posterior (em vista dorsal).  

Pernas com microgranulações muito inconspícuas em todos os podômeros; projeções 

anteriores e posteriores das bases de todas as coxas inconspícuas. 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente (Fig. 19A-B). Fêmur 

com ramo lateral afunilado e direcionado para a região lateral interna; região distal sinuosa e 

curvada em um ângulo de 100º, com PrB mais longo que o PrA. Solenômero originando-se na 

região apical do PrB, triangular e direcionado para a região ventral (Fig. 19B). Gonopódio 

direito idem ao gonopódio esquerdo.  

 

 

Figura 18. Haematotropis macapa, holótipo ♂. A. Cabeça e colo em vista dorsal. B. 

Segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em vista dorsal. D. 

Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do espécime. 

Escala 1,0 mm: A, C, D; 0,5 mm: B 
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Figura 19. Haematotropis macapa, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Região distal do fêmur em vista dorso-lateral. Escala 1,0 mm: A; 0,5 mm: B. 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações (mm). Comprimento total: 34; distância entre as bases antenais: 0.4; colo: 

comprimento 1.4, largura: 4.1; metazonito 10: comprimento 1.3, largura: 4.3; prozonito 09: 

comprimento 1.0, largura: 2.5; segmento 19: comprimento 0,8, largura 2.9; telson: 

comprimento 1.1, largura: 1.9; comprimento total do gonopódio - ápice do fêmur até a base 

do pré-fêmur: 2.4; largura do fêmur (vista lateral externa): 0.5. 

 

Material-tipo examinado, holótipo. Brazil, Macapá, Amapá, in litter of Eugenia sp., in 

“jambeiro” of house, 14.ii.2000, E.O. Oliveira [Leg.] / Haematotropis macapa Golovatch, 

Hoffman & Spelda, n. sp. (♂ IEPA) (Fig. 18E). 

Material-tipo examinado, parátipo. Brazil, Macapá, Amapá, in litter of Eugenia sp., in 

“jambeiro” of house, 14.ii.2000, E.O. Oliveira [Leg.] / Haematotropis macapa Golovatch, 

Hoffman & Spelda, n. sp. (1♂ IEPA). 

Condições do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool. Espécime (holótipo) 

quebrado em seis partes. Gonopódios dissecados, acondicionados em microtudo contendo 

gliceria, e armazenado juntamente com o exemplar do qual foi extraído.  
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Condições do parátipo. Espécime incompleto. Gonopódios dissecados, acondicionados em 

microtubo contendo gliceria, e armazenado juntamente com o exemplar do qual foi extraído. 

Variações. Ausente. 

Comentários. Golovatch et al. (2004) descrevem H. macapa com presença de um pequeno 

dente ântero-lateral apenas nos paranotos do 3º segmento, porém essa espécie possui 

pequenos dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Muito próximo a H. 

disjuncta, porém, difere-se nos dentes ântero-laterais do 4º segmento que são pequenos em H. 

macapa. Além disso, o gonopídio de H. macapa possui PrB mais longo que PrA e o 

solenômero curto, originando-se no PrB. Essa espécie também é muito parecida com H. 

callipa, porém, H. macapa é cerca duas vezes menor que H. callipa, além do gonopódio dessa 

última espécie ter o ramo lateral largo e a região distal do fêmur mais curvada ventralmente. 

Registros geográficos. BRASIL: Amapá. 

 

Haematotropis bella (Attems, 1937) 

(Figuras 20A-E, 21A-B) 

 

Aphelidesmus bellus Attems, 1937: 135, fig. 173; Schubart, 1945: 48 (lista). 

Haematotropis bellus; Jeekel, 2000: 81 (lista); Golovatch et al., 2004: 65 (chave). 

 

Diagnose. Colo com depressão horizontal conspícua na região anterior e com margens 

póstero-laterais côncavas. Peritrematas conspícuas. Paranotos projetados posteriormente a 

partir do colo (Fig. 20A). Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio 

com canal espermático evidente externamente no fêmur e com ramo lateral, região distal do 

fêmur curvada ventralmente em um ângulo de 105°; solenômero originando-se na região 

apical do fêmur, curto, côncavo na margem posterior e projetado para baixo (Fig. 21). 

Redescrição. Síntipo ♂ 

Coloração. Cabeça alaranjada. Antenas alaranjadas. Colo alaranjado tornando-se mais claro 

na região mediana posterior, nas laterais e nos paranotos. Prozonito com regiões dorsal e 

ventral alaranjadas. Metazonito com região dorsal alaranjada e com uma macha hemisférica 
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amarelada na região mediana posterior (Fig. 20C-D), desenhos geométricos na maioria dos 

metazonitos (Fig. 20D); paranotos alaranjados; região ventral alaranjada. Pernas alaranjadas 

(Fig. 20A). Telson com região dorsal alaranjada; região ventral alaranjada com o epiprocto e 

os paraproctos mais escuros (Fig. 20E) . 

Cabeça lisa e muito reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava; 

sulco vestigial muito profundo. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros mais estreitos 

e mais longos que os demais.  

Colo liso e muito reluzente. Depressão horizontal conspícua na região anterior. Margens 

póstero-laterais côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 20A, 20C), sem 

enrugações nas suas proximidades.  

Segmentos com região dorsal do prozonito lisa e muito reluzente; região ventral reluzente e 

com microgranulações. Metazonito com região dorsal lisa e muito reluzente; dentes ântero-

laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; peritrematas conspícuas; região ventral 

reluzente e com microgranulações conspícuas em todos os segmentos.  

Telson liso e muito reluzente, sem microgranulações e enrugações na região dorsal, sem 

microgranulações e com enrugações inconspícuas na região ventral. Hipoprocto com 

inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto estreito e hemisférico (Fig. 20E); duas 

concavidades conspícuas nas laterais direita e esquerda e uma na região mediana posterior 

(em vista dorsal). 

Perna com microgranulações inconspícuas em todos os podômeros; projeções posteriores das 

bases de todas as coxas mais conspícuas do que as anteriores. 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur com 

ramo lateral fino e reto com o ápice um pouco bifurcado; região distal sinuosa e curvada 

ventralmente em um ângulo de 105°. Solenômero originando-se na região apical, curto, 

côncavo na margem posterior e projetado para baixo (Fig. 21). Gonopódio direito idem ao 

gonopódio esquerdo. 
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Figura 20. Haematotropis bella, síntipo ♂. A. Hábito em vista lateral. B. Cabeça em vistal 

dorso-lateral. C. Cabeça e segmentos em vista dorso-lateral. D. Segmentos 11-20 do corpo em 

vista dorsal. E. Segmentos 17-19 segmentos e telson em vista ventral. Escala 0,5 mm: A, D. 

Imagens cedidas pelo NHMW (com modificações).  

 

Figura 21. Haematotropis bella, síntipo ♂. Gonopódio esquerdo em vista lateral externa. 

Escala 1,0 mm: Imagens cedidas pelo NHMW com modificações. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Material examinado. O. Brasilien, Taperinha bei Santarem, Dr. Zerny, 1927 (Leg.), síntipos, 

Inv nb: NHMW3414 / (Síntipo ♂, NHMW 3414).  

Material adicional examinado. [Brasil], Pará, Santarém, Faz[enda] Taperinha, Exp[edição] 

P[ermanente] A[mazônia]., 1-11.ii.1968, CMP 575 Aphelidesmus bellus (Attems) 

TOPOTYPE / (1♂ MZUSP 948). 

Condições do síntipo. Acondicionado em álcool, espécime quebrado em cinco partes.  

Variações. H. bella possui pequenas variações em espécimes da mesma localidade (Fazenda 

Taperinha, Santarém, Pará), a coloração dos metazonitos e prozonitos pode ser marrom-

escura. O ramo lateral pode ser projetado para baixo. 

Comentários. Assim como H. octocentra, H. bella possui as margens póstero-laterais do colo 

côncavas, além da região dorsal do corpo lisa e reluzente.  A redescrição desta espécie foi 

baseada apenas nas de fotos de um dos espécimes da série-tipo de H. bella, cedidas pelo 

Museu de História Natual de Viena (NHMW), por isso não é possível designar um lectótipo. 

As informações de localidade de coleta foram cedidas apenas via e-mail pelo curador da 

coleção, sem foto da etiqueta. Segundo Attems (1937), H. bella possui as antenas vermelho-

sangue, porém através das fotos cedidas pelo NHMW, é possível observar que a coloração 

está mais próxima da cor alaranjada do que do vermelho-sangue.   

Registros geográficos. BRASIL: Pará. 

 

Haematotropis sp. nov. 1 

(Figuras 22A-E, 23A-B) 

 

Diagnose. Espécie de pequeno porte (menos de 25 mm). Colo com as margens póstero-

laterais retas e paranotos com uma concavidade nas margens laterais. Peritrematas conspícuas. 

Paranotos projetados a partir do segmento 3. Dentes ântero-laterais nos paranotos dos 

segmentos 2-17 (Fig. 22A-C). Gonopódio com canal espermático evidente externamente no 

fêmur; fêmur sem ramo lateral, com região distal curvada ventralmente em um ângulo de 
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130°, afunilada e um pouco dilatada na região apical (Fig. 23A), com PrA na lateral direita 

(em vista dorsal) (Fig. 23B); solenômero originando-se na região apical do PrB, estreito e 

projetado para baixo (Fig. 23A-B).  

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura com a região do suco vestigial e as laterais mais escuras. 

Antenas marrom-claras (Fig. 22A). Colo marrom-escuro com as laterais um pouco mais claras 

(Fig. 22A-B). Prozonito com região dorsal marrom-escura e com região anterior um pouco 

mais clara (Fig. 22A-C); região ventral marrom-escura. Metazonito com região dorsal 

marrom-escura, com a região posterior e os paranotos um pouco mais claros (Fig. 22A-D); 

desenhos geométricos muito inconspícuos em todos os metazonitos; região ventral marro-

clara. Pernas amareladas. Telson com região dorsal marrom-escura (Fig. 22D), região ventral 

marrom-clara.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior e póstero-laterais 

côncavas; suco vestigial profundo. Fronte elevada e com enrugações. Antena direita com o 6º 

antenômero mais curtos que o 3º, 4º e 5º antenômeros, exceto o 1º antenômero; antena 

esquerda com os 6º antenômeros de mesmo comprimento dos demais, exceto 1º antenômero. 

Colo liso e reluzente, com depressão conspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

retas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 22A-B), com concavidade nas suas 

laterais (Fig. 22B), sem enrugações nas suas proximidades. 

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 

2-17 (Fig. 22A-C); paranotos projetados a partir do segmento 3 (Fig. 22B); peritrematas 

conspícuas; região ventral com microgranulações e enrugações conspícuas em todos os 

segmentos. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações e com enrugações conspícuas nas regiões 

dorsal e ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto estreito e 

hemisférico; duas concavidades muito inconspícuas nas laterais direita e esquerda e uma 

concavidade conspícua na região mediana posterior (em vista dorsal) (Fig. 22D). 

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções anteriores e posteriores das 

bases de todas as coxas inconspícuas. 
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Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur sem 

ramo lateral; região distal sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 130º, afunilada e 

um pouco dilatada na região apical, com PrA na lateral direita (em vista dorsal). Solenômero 

originando-se na região apical do PrB, estreito e projetado para baixo (Fig. 23A-B). 

Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 

 

 

Figura 22. Haematotropis sp. nov. 1. Holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-4 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-4 em vista látero-dorsal, evidenciando (seta em vermelho) a 

presença de uma concavidade nos paranotos do segmento 1 (colo). C. Segmentos 9-12 do 

corpo em vista dorsal, evidenciando a presença de dentes ântero-laterais (setas em vermelho) 

nos paranotos dos segmentos. D. Segmentos 17-19 e telson em vista dorsal. E. Informações 

presente na etiqueta do espécime. Escala: 1,0 mm. 
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Figura 23. Haematotropis sp. nov. 1, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Região distal do gonopódio em vista lateral externa. Escala 1,0 mm: A; 0,5 mm: 

B. 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 21; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 1,5, largura 4,3; metazonito 10: comprimento 1,3, largura 4,4; 

prozonito 09: comprimento 0,9, largura 2,6; segmento 19: comprimento 0,9, largura 2,7; 

comprimento do telson: 1,1; largura 1,7; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 2,0; largura do fêmur: 0,5 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Maranhão, São Luís, ix. 1952, Exp[edição] 

I[nstituto] Butantan IBSP 118 / Haematotropis sp / (♂ IBSP 118) (Fig. 22E). 

Material examinado, parátipos. Brasil, Maranhão, São Luís, ix.1952, Exp[edição] 

I[nstituto] Butantan IBSP 118 / Haematotropis sp. / (4♂ IBSP 118); idem, Amazonas, 

Barcelos (sede), 20-26.ii.2003, N.O. Aguiar (Leg.) (IBSP 118). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

quatro partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Variações. Há espécimes de São Luís, Maranhão, que possuem manchas amareladas 

hemisféricas na região mediana posterior do metazonito e desenhos geométricos. No 
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prozonito há uma linha mediana que divide a região anterior, mais clara, da posterior, mais 

escura. 

Comentários. Espécie muito peculiar, pois possui dentes ântero-laterais evidentes nos 

paranotos dos segmentos 2-17. Além disso, atualmente, é a menor espécie de Haematotropis, 

com 21 mm. Essa espécie é o primeiro registro do gênero para a região Nordeste do Brasil 

(Fig. 9).  

Registros geográficos. BRASIL: Maranhão. 

 

 Haematotropis sp. nov. 2 

(Figuras 24A-E, 25, 26) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas (Fig. 24B). Peritrematas 

conspícuas. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 24B). Dentes 

ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente 

externamente; fêmur com ramo lateral, região distal curvada ventralmente em um ângulo de 

90°, com PrA mais curto que PrB, PrB bufurcado em seu ápice; solenômero originando-se 

abaixo do PrB, estreito e com o ápice um pouco curvado para baixo (Fig. 25). 

 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom com a fronte e o clípeo mais escuros. Antenas alaranjadas. Colo 

marrom-escuro com a margem anterior e os paranotos alaranjados. Prozonito com região 

dorsal marrom-escura; manchas claras assimétricas em alguns prozonitos (Fig. 24A-C); região 

ventral marrom-clara. Metazonito com região dorsal marrom-escura e com os paranotos 

alaranjados; desenhos geométricos em alguns metazonitos; manchas assimétricas mais claras 

em todos os metazonitos (Fig. 24A-D); região ventral marrom-clara com os paranotos 

alaranjados. Pernas amareladas. Telson com região dorsal alaranjada com uma faixa marrom-

escura na região anterior (Fig. 24D); região ventral marrom com região mediana e paranotos 

mais claros.  
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Cabeça lisa e reluzente, com microgranulações inconspícuas; margem mediana posterior 

côncava e margens póstero-laterais retas; sulco vestigial da cabeça profundo. Fronte elevada. 

Antenas com os 6º antenômeros um mais longo que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

côncavas. Paranotos não projetados posteriormente, com enrugações inconspícuas nas suas 

proximidades. 

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 

2-4; paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 24B); peritrematas 

conspícuas; região ventral com microgranulações conspícuas em todos os segmentos.  

Telson liso e reluzente, sem microgranulações e com enrugações conspícuas nas regiões 

dorsal e ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e 

hemisférico (Fig. 24D); duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma 

na região mediana posterior (em vista dorsal).  

Pernas com microgranulações e enrugações inconspícuas em todos os podômeros; projeções 

anteriores e posteriores das bases de todas as coxas conspícuas.  

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente. Fêmur com ramo lateral 

delgado e curvado para a região lateral interna; região distal sinuosa e curvada ventralmente 

em um ângulo de 90°, com PrA mais curto que PrB, PrB bifurcado em seu ápice. Solenômero 

originando-se abaixo do PrB, estreito e com o ápice um pouco curvado para baixo (Fig. 25). 

Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo.  
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Figura 24. Haematotropis sp. nov. 2, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorsal. 

B. Segmentos em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em vista dorsal. D. 

Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do espécime. 

Escala: 1,0 mm 

 

Figura 25. Haematotropis sp. nov. 2, holótipo ♂. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. Escala: 1,0 mm.  
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 44; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,8, largura 6,7; metazonito 10: comprimento 2,1, largura 7,3; 

prozonito 09: comprimento 1,5, largura 4,1; segmento 19: comprimento 1,1, largura 4,5; 

comprimento do telson: 1,4, largura 2,8; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,4; largura do fêmur: 0.7 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Melgaço, Estação Científica Ferreira 

Penna, FLONA Caxiuanã (01°44'18.02"S, 51º27'48.01"O), col[etado] [?] / (♂ MPEG 000082) 

(Fig. 24E).  

Material-tipo examinado, parátipos. Brasil, Pará, Melgaço, Estação Científica Ferreira 

Penna, FLONA Caxiuanã (01º44'18.02"S, 51º27'48.01"O), equipe MPEG [Leg.], 006239 / 

(1♂ MPEG.MYR 0086); idem, 09.iv.2002, C. Trinca [Leg.] / (1♂ MPEG.MYR 000084); 

idem, 09.iv.2002, C. Trinca [Leg.] / (1♂ MPEG.MYR 000087); idem, (01º44'15.5"S, 

51º26'42.0"O), 10.xii.1997, J.A.R. Bernardi e R.A.T. Rocha [Leg.], cx. 0244 / (1♂ 

MPEG.MYR 0101); idem, 2003, TF 3 - 4 / (1♂ MPEG.MYR 000080); idem (1♂ 

MPEG.MYR 000080); idem / (1 ♂ MPEG.MYR 0086); idem, 2003, TF 3 - 4 / (1♂ 

MPEG.MYR 000080); rio Xingu, margem esquerda, terra firme, Vitória do Xingu, 

28.xi.2000, R. Santos et al. [Leg.] / (1♂ MPEG.MYR 0098); idem, 18.xi.2000, R. Santos 

[Leg.] / (1♂ MPEG.MYR 000111); Breves, RESEX Mapuá, 4-8.xii.2012, Cristiano Sampaio 

Costa [Leg.] / (1♂ IBSP 3639); rio Guamá, IAN, viii.1952. Exp[edição] I[nstituto] Butantan / 

(1♂ IBSP 129); Breves, Santo Amaro, 03.xii.[20]12, Cristiano Sampaio e Cleidimar [Leg.] / 

(1♂ IBSP 3646); Belterra, FLONA do Tapajós, 10-13.xii.2012, Cristiano Sampaio Costa, 

Janice F. de Lemos, Livia C.G.C.S. Chagas [Leg.] / (1♂ MZUSP 981); Santarém, Faz[enda] 

Taperinha, 1-11.ii.1968, Ex[pedição] P.A., CMP 577 MZUSP Aphelidesmus sp. n. / (1♂ 

MZUSP 953); Boca do Cuminá – Mirim, 19-26.i.1968, E.P.A. [Leg.] / (2♂ MZUSP 979); 

idem, 26.xi.2000, R. Santos et al. [Leg.] / (1♂ MPEG.MYR 0115); idem, 23.xi.2000, E.L. 

Oliveira [Leg.], / (2♂ MPEG.MYR 000121); Vitória do Xingu, MPEG.MYR 000118 / (2♂ 

MPEG.MYR 00118); rio Guamá, IAN, viii.1952, IBSP 123, Ex[pedição] I[nstituto] Butantan 

/ (1♂ IBSP 123); idem / (1♂ IBSP 129); Belterra, Flona do Tapajós, 10-13.xii.2012, Cristiano 

Sampaio Costa, Janice F. de Lemes, Lívia C.G.C.S. Chagas [Leg.] (1♂ MZUSP 982); 

Santarém, Faz[enda]Taperinha, Ex[pedição] P.A. 1-11.ii.1968, CMP 577 MZUSP 

Aphelidesmus sp.n. / (3♂ MZUSP 953); Juruti, Base Capiranga (02º23'S, 56º20'O), 
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MPEG.MYR 000114, S.C. Dias [Leg.], 07.iii.2006, JURU 003 0054 / (2♂ MPEG.MYR 

000114); Alter do Chão (2°31'40"S, 54°57'4.3"W), 1.xi.2014, 39 m, A. Coronato, D. Chirivi, 

J. Cabra & C. Sampaio [Leg.] / (1♂ IBSP 3645); Boca do Cuminá-Mirim, 23.ix.[19]69, 

E.P.A. [Leg.], Platyrhacidae, Aphelidesmus sp. nov., Det.: Hoffman, 1987 / MZUSP 955 / 

(2♂ MZUSP 955).  

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em seis 

partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio direito sem a 

coxa. 

Variações. Ausente. 

Comentários. Espécie muito semelhante a H. sp. nov. 2, porém além da diferença nos 

caracteres do gonopódio, como citado nos comentários de H. disjuncta, as duas espécies estão 

distribuídas em localidades diferentes, sendo que quase todos os espécimes de H. sp. nov. 2 

estão localizados abaixo do rio Amazonas, no Pará, e os espécimes de H. disjuncta estão 

acima do rio, no Amapá, indicando uma separação das duas espécies (Fig. 26). 

 

 

Figura 26. Registros das espécies H. disjuncta e H. sp. nov. 2 

Registros geográficos: Brasil: Pará. 
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Haematotropis sp. nov. 3 

(Figuras 27A-E; 28A-B) 

 

Diagnose.  Colo com as margens póstero-laterais retas (Fig. 27D). Peritrematas conspícuas. 

Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 27A-B). Dentes ântero-

laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente 

externamente no fêmur (Fig. 28B); fêmur com ramo lateral, região distal curvada 

ventralmente em um ângulo de 80°, com um PrA largo e com o ápice hemisférico, PrB mais 

longo com o ápice triangular e truncado; solenômero originando-se abaixo do PrB, um pouco 

afunilado, um pouco curvado para baixo e com o ápice truncado (Fig. 28A-B).  

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura com as proximidades dos órgãos de Tömösvary e clípeo 

amarelados. Antenas alaranjadas (Fig. 27A). Colo marrom-escuro com região anterior e 

paranotos alaranjados; desenhos geométricos conspícuos (Fig. 27B). Prozonito com região 

dorsal marrom-escura (Fig. 27A-C); região ventral marrom-escura com região mediana 

amarelada. Metazonito com região dorsal marrom-escura; desenhos geométricos conspícuos 

em quase todos os segmentos (Fig. 27A-C); segmento 18 com fileiras de pontos horizontais 

(Fig. 27D); região ventral amarelada com uma mancha escura nas laterais; paranotos 

alaranjados. Pernas alaranjadas. Telson com região dorsal marrom-escura e com região 

posterior alaranjada (Fig. 27D); região ventral amarelada com a regiões anterior do epiprocto, 

dos paraproctos e das laterais marrom-escuras.    

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava e 

margens póstero-laterais sem concavidades; sulco vestigial profundo e com enrugados 

inconspícuas. Fronte elevada. Antenas com o 6º antenômeros mais longo que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

retas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 27A-B), sem enrugações nas suas 

proximidades. 

Segmentos 2-19 com região dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 
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2-4; paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 27B); peritrematas 

conspícuas; região ventra lcom poucas microgranulações conspícuas. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações inconspícuas na região dorsal 

e região ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e 

hemisférico (Fig. 27D); três concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma 

conspícua na região mediana posterior (em vista dorsal). 

Pernas com microgranulações conspícuas em todos os podômeros; projeções anteriores e 

posteriores das bases de todas as coxas muito conspícuas. 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente (Fig. 28A). Fêmur com 

ramo lateral largo e projetado para frente; região distal sinuosa e curvada ventralmente em um 

ângulo de 80º, com um PrA largo e com o ápice hemisférico, PrB mais longo com o ápice 

triangular e truncado. Solenômero originando-se abaixo do PrB, afunilado, um pouco curvado 

para baixo e com o ápice truncado (Fig. 28A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio 

esquerdo. 

 

 

Figura 27. Haematotropis sp. nov. 3. Holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-4 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 
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Figura 28. Haematotropis sp. nov. 3, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Fêmur do gonopódio em vista dorso-lateral. Escala 1,0 mm: A; 0,5 mm: B. 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 42; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,4, largura 6,8; metazonito 10: comprimento 1,9, largura 7,1; 

prozonito 09: comprimento 1,4, largura 3,9; segmento 19: comprimento 1,2, largura 4,6; 

comprimento do telson: 1,6, largura 3,0; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,5; largura do fêmur: 0,7 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Óbidos, Calha Norte, Estação Ecológica 

Grao Pará, Floresta (37º831”S, 55º43.701”O), 31.i.2009, T.C.S. Ávila-Pires et al. [Leg.] / (♂ 

MPEG.MYR 0123) (Fig. 27E). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

cinco partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Variações: Ausente. 

 

Comentários. Espécie muito parecida com H. disjuncta e H. sp. nov. 2, porém, difere-se 

dessas pelo gonopódio que possui o PrB com o ápice truncado e mais fino que o PrA. Essa 

espécie possui desenhos geométricos evidentes em quase todos os segmentos do corpo. Quase 

todas as espécies de Haematotropis possuem desenhos geométricos na região dorsal do corpo, 
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porém H. sp. nov. 3 é a única espécie que possui desenhos geométricos evidentes em todo 

corpo, principalmente no colo. 

 

Haematotropis sp. nov. 4 

(Figuras 29A-E; 30A-B) 

 

Diagnose. Margens póstero-laterais do colo côncavas. Peritrematas conspícuas. Paranotos 

projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 29A-B). Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente (Fig. 

30A); fêmur com um ramo lateral largo e com região distal curvada em um ângulo de 110°, 

com PrA de mesma largura e comprimento do PrB, solenômero originando-se entre PrA e PrB 

na região distal, afunilado e com o ápice curvado para cima (Fig. 30A-B).  

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura com as proximidades dos órgãos de Tömösvary e região 

posterior do clípeo amareladas. Antenas alaranjadas (Fig. 29A-B). Colo marrom-escuro com 

região posterior e paranotos alaranjados (Fig. 29A-B). Prozonito com região dorsal marrom-

escura (quase preta) com região anterior marrom-clara (Fig. 29A-C); região ventral amarelada 

com as pleuras marrom-escuras (quase pretas). Metazonito com região dorsal marrom-clara, 

com a região anterior marrom-escura (quase preta); paranotos alaranjados (Fig. 29A-D); 

região ventral amarelada. Pernas alaranjadas. Telson com região dorsal marrom-escura (quase 

preta) e com região posterior alaranjada (Fig. 29D); região ventral alaranjada com paraproctos 

marrom-escuros.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava, margens 

póstero-laterais sem concavidade; sulco vestigial raso com enrugações inconspícuas. Fronte 

elevada. Antenas com os 6º antenômeros mais longos que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

pouco côncavas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 29A-B), com enrugações 

inconspícuas nas suas proximidades. 

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 
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2-4, dentes no segmento 4 menos conspícuos (Fig. 29B); paranotos projetados posteriormente 

a partir do segmento 3 (Fig. 29B); peritrematas conspícuas; região ventral com 

microgranulações inconspícuas próximas a base das coxas. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações conspícuas na região dorsal e 

inconspícuas na região ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto 

largo e hemisférico (Fig. 29D); duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e 

esquerda, e na região mediana posterior (em vista dorsal). 

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções posteriores das bases de 

todas as coxas mais pontiagudas do que as projeções anteriores. 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente (Fig. 30B). Fêmur com 

um ramo lateral largo e delgado; região distal sinuosa e curvada em um ângulo de 110°, com 

PrA de mesma largura e coprimento do PrB. Solenômero originando-se entre PrA e PrB na 

região distal, afunilado e com o ápice curvado para cima (Fig. 30A-B). Gonopódio direito 

idem ao gonopódio esquerdo. 

 

Figura 29. Haematotropis sp. nov. 4, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1- 4 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-11 do corpo em 

vista dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta 

do espécime. Escala 1,0 mm: A, B, C, D. 
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Figura 30. Haematotropis sp. nov. 4., holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Fêmur do gonopódio em vista ventral, evidenciando a região distal. Escala 1,0 

mm: A; B: 0,5 mm. 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 35; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,1, largura 4,9; metazonito 10: comprimento 1,6, largura 5,2; 

prozonito 09: comprimento 1,2, largura 3.1; segmento 19: comprimento 0,9, largura 3,5; 

comprimento do telson: 1,1, largura 2,3; comprimento total do gonopódio (esquerdo) – ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,1; largura do fêmur: 0,8 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Guiana Francesa, Camopi, Monte Itoupé (3.016730, -

53.108130), altitude: 446, 1.vii.2016, S. Cally [Leg.], 95 % EtOH, EDB 4R1, coletado em 

madeira em docomposição, Diplopoda – Polydesmida / (♂GF160107DW001-36) (Fig. 29E). 

Material-tipo examinado, parátipos. Guiana Francesa, Awala-Yalimapo, Simili (5.74439, -

53.93197), coletado em madeira em decomposição, altitude: 4, 01.vii.2016, S. Cally [Leg.], 

95 % EtOH, EDB 4R1, Diplopoda – Polydesmida, (1♂ GF160701DW001-09); Camopi, 

Monte Itoupé (3.016690, -53.108090), coletado em madeira em decomposição, altitude: 442, 

07.i.2016, S. Cally [Leg.], 95 % EtOH, EDB 4R1, Diplopoda – Polydesmida, (1♂ 

GF160107DW001-32); idem (3.016640, -53.108040), coletado em madeira em 

decomposição, altitude: 437, 07.i.2016, S. Cally [Leg.], 95 % EtOH, EDB 4R1, Diplopoda – 
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Polydesmida, (1♂ GF160107DW001-27); idem (3.016640, -53.108070),coletado em madeira 

em decomposição,altitude: 440, 07.i.2016, S. Cally [Leg.], 95% EtOH, EDB 4R1, Diplopoda 

– Polydesmida, (1♂ GF160107DW001-30); idem (3.016650, -53.108050), coletado em 

madeira em decomposição, altitude: 438, 07.i.2016, S. Cally [Leg.], 95% EtOH, EDB 4R1, 

Diplopoda – Polydesmida, (1♂ GF160107DW001-28). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

duas partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Variações: Em alguns espécimes os metazonitos são marrom-claros. 

 

Comentários. H. sp. nov. 4 possui coloração semelhante a alguns espécimes de H. disjuncta 

e H. octoncetra, sendo escura com os apêndices e paranotos alaranjados. Porém H. sp. nov. 4 

possui os paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3 e H. disjuncta possui os 

paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 4. Os gonopódios de H. sp. nov. 4 

diferenciam-se, das outras espécies do gênero, principalmente, pelo solenômero originando-se 

entre PrA e PrB. 

 

 

 

Haematotropis sp. nov. 5 

(Figuras 31A-E, 32) 

 

Diagnose. Margens póstero-laterais do colo côncavas. Peritrematas conspícuas. Paranotos 

projetados posteriormente a partir do segmento 2 (Fig. 31B). Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente no 

fêmur; fêmur com duas bainhas emarginadas, uma menor na região anterior e outra maior na 

região posterior, com ramo lateral, região distal do fêmur curvada ventralmente em um ângulo 

de 130° e larga, solenômero originando-se na região distal, longo, afunilado e um curvado 

para baixo (Fig. 32).  

 

Descrição. Holótipo ♂ 
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Coloração. Cabeça marrom com o clípeo amarelado. Antenas alaranjadas. Colo marrom com 

os paranotos amarelados (Fig. 31A-B). Prozonito com região dorsal marrom (Fig. 31A-D); 

região ventral marrom com a região mediana mais clara. Metazonito com região dorsal 

marrom e com os paranotos amarelados (Fig. 31A-D); região ventral do metazonito marrom 

com a região mediana e paranotos amarelados. Pernas alaranjadas. Telson com região dorsal 

marrom e com a região posterior do epiprocto amarelada (Fig. 31D), região ventral marrom 

com o epiprocto amarelado. 

Cabeça lisa e reluzente, com microgranulações inconspícuas; margem mediana posterior 

côncava e margens póstero-laterais sem concavidade; sulco vestigial da cabeça raso e com 

rugas inconspícuas. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros mais longos que os 

demais.  

Colo liso e reluzente. Depressão conspícua na região anterior. Margens póstero-laterais um 

pouco côncavas (Fig. 31B). Paranotos não projetados posteriormente, sem enrugações nas 

suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito lisa e reluzente; região ventral com 

microgranulações inconspícuas. Metazonito com região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-

laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; paranotos projetados posteriormente a 

partir do segmento 2 (Fig. 31B); peritrematas conspícuas; região ventral com 

microgranulações conspícuas, menos evidente nos paranotos. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações conspícuas na região dorsal e 

região ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e 

hemisférico; uma concavidade inconspícua nas laterais direita e esquerda, e conspícua na 

região mediana posterior (em vista dorsal) (Fig. 31D).  

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções posteriores das bases de 

todas as coxas mais conspícuas do que as projeções anteriores. 

Gonopódio esquerdo com o canal espermático evidente externamente. Fêmur com duas 

bainhas emarginadas, uma menor na região anterior e outra maior na região posterior; com 

ramo lateral afunilado curvado ventralmente para cima; região distal curvada ventralmente em 

um ângulo de 130°, larga. Solenômero originando-se na região distal, longo, afunilado e um 

pouco curvado para baixo (Fig. 32). Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 
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Figura 31. Haematotropis sp. nov. 5, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorsal. 

B. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala 1,0 mm. 

 

Figura 32. Haematotropis sp. nov. 5, holótipo ♂. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. Escala: 1,0 mm. 
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Fêmea: Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 59; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,6, largura 6,8; metazonito 10: comprimento 2,1, largura 7,4; 

prozonito 09: comprimento 1,4, largura 3,8; segmento 19: comprimento 1,1, largura 4,2; 

comprimento do telson: 1,5, largura 2,7; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,5; largura do fêmur: 0,8 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. [Brasil], [Pará], Melgaço, Estação Científica Ferreira 

Penna, 29.xi.[2012] a 03.xii.2012, Cristiano S. Costa [Leg.] / (♂ MZUSP 979) (Fig. 31E). 

Material-tipo examinados, parátipos. Brasil, Pará, Melgaço, Estação Científica Ferreira 

Penna, 29.xi.[2012] a 03.xii.2012, Cristiano S. Costa [Leg.]/ (2♂ IBSP 3640); idem, FLONA 

Caxiuanã (01º44'18.02"S, 51º27'48.01"O), 06.iv.2002, A. B. Bonaldo [Leg.] (1♂ 

MPEG.MYR 000116); Boca do Cuminá – Mirim, 19-26.i.1968, E.P.A. [Leg.] / (1♂ IBSP 

3640).  

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado 

emcincopartes, espécime com o colo amassado, e um segmento com os paranotos quebrados; 

gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio esquerdo quebrado. 

Variações. A coloração do metazonito e prozonito (dorsalmente) pode ser mais clara 

(amarelado) com manchas assimétricas que variam do marrom-claro ao marrom-escuro, e 

paranotos alaranjados. 

Comentários. Espécie muito parecida com H. sp. nov. 7, porém difere-se nos gonopódios, 

em H. sp. nov. 5 o ápice do solenômero é levemente curvado para baixo, PrA é largo e 

emarginado e o ramo lateral é muito curvado para cima. Espécie também é muito parecida 

com H. octocentra, mas difere-se dessa principalmente pelos gonopódios, em H. sp. nov. 5 a 

região distal do fêmur é projetada para frente e em H. octocentra a região distal do fêmur é 

projetada para baixo, além disso, o ramo lateral de H. megalcensis é fino e possui o PrA. 
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Haematotropis sp. nov. 6 

(Figuras 33A-E, 34A-E) 

 

Diagnose. Margens póstero-laterais côncavas. Paranotos projetados posteriormente a partir do 

segmento 3 (Fig. 33B). Peritrematas conspícuas. Fina faixa clara de microgranulações 

conspícuas na margem posterior da região ventral do metazonito. Telson com cinco 

concavidades muito conspícuas nas margens laterais e margem posterior do epiprocto (Fig. 

33D). Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com uma expansão 

hemisférica curvada para baixo na margem ântero-lateral direita (em vista dorsal) (Fig. 33B) 

do fêmur, canal espermático evidente externamente e sem ramo lateral, PrB na região 

mediana do fêmur, região distal do fêmur curvada ventralmente em um ângulo de 80o e larga, 

em forma de uma concha de um bivalve, solenômero originando-se na região distal, longo, 

largo e emarginado (Fig. 33A-B). 

 

Descrição. Holótipo ♂ 

 

Coloração. Cabeça marrom com a região posterior do suco vestigial e do clípeo amareladas, 

região anterior do clípeo escura. Antenas amareladas (Fig. 33B). Colo marrom com os 

paranotos amarelados (Fig. 33A-B). Prozonito com região dorsal marrom com pequenas 

manchas mais escuras, região anterior amarelada (Fig. 33A-D); região ventral marrom com 

região anterior amarelada. Metazonito com região dorsal marrom com os paranotos 

amarelados; desenhos geométricos conspícuos nos segmentos medianos e posteriores (Fig. 

33A-D); região ventral marrom com pequenas manchas assimétricas mais escuras. Pernas 

amareladas. Telson com região dorsal marrom e com a região posterior do epiprocto um 

pouco mais clara (Fig. 33D); região ventral marrom. 

 

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava e 

margens póstero-laterais sem concavidade; sulco vestigial da cabeça profundo e com 

enrugações inconspícuas. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros mais longo que os 

demais. 
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Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

pouco côncavas. Paranotos não projetados posteriormente, com enrugações inconspícuas nas 

suas proximidades. 

 

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito lisa e reluzente; região ventral com 

microgranulações conspícuas. Metazonito com região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-

laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; paranotos projetados posteriormente a 

partir do segmento 3 (Fig. 33B); peritrematas conspícuas; região ventral do metazonito com 

microgranulações inconspícuas, e uma fina faixa clara de microgranulações conspícuas na 

margem posterior do metazonito. 

Telson liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações conspícuas na região dorsal e 

ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas conspícuas. Epiprocto estreito e hemisférico; 

duas concavidades muito conspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma na região mediana 

posterior, essa mais conspícua que as demais (em vista dorsal) (Fig. 33D).  

Pernas com microgranulações conspícuas em todos os podômeros; projeções anteriores e 

posteriores das bases de todas as coxas conspícuas. 

 

Gonopódio esquerdo com uma expansão hemisférica curvada para baixo na margem ântero-

lateral direita (em vista dorsal) (Fig. 33B); canal espermático evidente externamente no 

fêmur. Fêmur sem ramo lateral; com região distal do fêmur sinuosa e curvada ventralmente 

em um ângulo de 80° e larga, em forma de uma concha de um bivalve (Fig. 33A-B). 

Solenômero originando-se acima da expansão lateral, longo, dilatado e emarginado. 

Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 
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Figura 33. Haematotropis sp. nov. 6, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista dorsal. 

B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

 

Figura 34. Haematotropis sp. nov. 6, holótipo ♂. A. Gonopódio direito em vista lateral 

externa. B. Em vista dorsal. Escala: 1,0 mm. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 48; distância entre as bases antenais: 

0,4; colo: comprimento 2,0, largura 5,3; metazonito 10: comprimento 1,4, largura 5,9; 

prozonito 09: comprimento 1,1, largura 3,4; segmento 19: comprimento 0,9, largura 3,5; 

comprimento do telson: 1,1, largura 2,3; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 2,1; largura do fêmur: 0,5 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Trinidad e Tobago – Monte S[anto] Benedict 

(10º39'49”N, 61º23'56"W), 27-30.vi.1999, R. Pinto-da-Rocha [Leg.] / (♂ MZUSP 962) (Fig. 

33E) 

Material-tipo examinado, parátipo. Trinidad e Tobago – Mounte S[anto] Benedict 

(10º39'49”N, 61º23'56"W), 27-30.vi.1999, R. Pinto-da-Rocha [Leg.] / (♂ MZUSP 962). 

Condição do holótipo. acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

duas partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio 

esquerdo quebrado. 

Variações: Ausente. 

 

Comentários. H. sp. nov. 6 possui caracteres do gonopódio peculiares, PrA na região 

mediana do fêmur e região distal semelhante a uma concha de um bilvalve, onde origina-se o 

solenômero. Essa espécie é o primeiro registro do gênero em Trininad e Tobago. 
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Haematotropis sp. nov. 7 

(Figuras 35A-E, 36A-B) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas. Peritrematas muito conspícuas. 

Paranotos projetados posteriormente a partir do colo (Fig. 35A-B). Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com o canal espermático evidente externamente no 

fêmur (Fig. 36A), fêmur com PrA mais larga e com a margem hemisférica, PrB fina e 

afunilada, PrC triangular, próximo ao ramo lateral, ramo lateral afunilada com o ápice 

projetado para a região ventral, solenômero originando-se no PrA, afunilado, projetado para 

frente e com o ápice um pouco curvado para baixo (Fig. 36A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura com o clípeo e arredores dos órgãos de Tömösvary mais 

claros. Antenas alaranjadas. Colo marrom com as extremidades laterais alaranjadas (Fig. 35A-

B). Prozonito com região dorsal marrom e com pequenas manchas mais escuras em todos os 

segmentos (Fig. 35A-D); região ventral marrom com manchas assimétricas marrom-claras. 

Metazonito com região dorsal marrom e com manchas assimétricas marrom-claras; 

extremidades laterais amareladas; paranotos alaranjados (Fig. 35A-D); região ventral do 

metazonito marrom com pequenas manchas marrom-claras; extremidades laterais amareladas 

e paranotos alaranjados. Pernas alaranjadas. Telson com região dorsal marrom e com a região 

posterior do epiprocto um pouco mais clara (Fig. 35D); região ventral com o hipoprocto e 

paraproctos marrom-escuros e epiprocto marrom-claro. 

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava e 

margens póstero-laterais sem concavidade; sulco vestigial profundo. Fronte elevada. Antenas 

com os 6º antenômeros mais longo que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

muito côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 35A-B), sem enrugações nas suas 

proximidades.  

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente, enrugações nas margens laterais do metazonito e nos paranotos; 

dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; todos paranotos 
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projetados posteriormente (Fig. 35B); peritrematas muito conspícuas; região ventral com 

enrugações conspícuas na região mediana estendendo-se até os paranotos, microgranulações 

conspícuas nas regiões anterior e posterior e nas bases das coxas. 

Telso liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações conspícuas nas regiões dorsal e 

ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas conspícuas. Epiprocto largo e hemisférico; dois 

pares de inserção de cerdas muito conspícuos na região dorsal (Fig. 35D); com uma 

concavidade conspícua nas laterais direita e esquerda, sem concavidade na região mediana 

posterior (em vista dorsal). 

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções posteriores das bases de 

todas as coxas mais conspícuas do que as anteriores.  

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur (Fig. 36A). 

Fêmur com ramo lateral afunilado com o ápice projetado ventralmente; com região distal do 

fêmur curvada ventralmente em um ângulo de 110°, com PrA mais larga e com a margem 

hemisférica, PrB fina e afunilada com o ápice projetado ventralmente. Solenômero 

originando-se no PrA, afunilado, projetado para frente e com o ápice um pouco curvado para 

baixo (Fig. 36A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 
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Figura 35. Haematotropis sp. nov. 7, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorsal. 

B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 36. Haematotropis sp. nov. 7, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Fêmur do gonopódio em vista dorsal. Escala 0,1 mm: A; 0,5 mm: B. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 47; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,5, largura 6,9; metazonito 10: comprimento 2,1, largura 7,5; 

prozonito 09: comprimento 1,5, largura 3,9; segmento 19: comprimento 0,9, largura 1,7; 

comprimento do telson: 1,1; largura 1,7; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,4; largura do fêmur: 0,5 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Melgaço, Estação Científica Ferreira 

Penna, FLONA Caxiuanã, 21-30.xii.200[0?], A.B. Bonaldo [Leg.] / (♂ MPEG.MYR 000083) 

(Fig. 35E). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

duas partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio 

esquerdo quebrado. 

Comentários. Espécie muito parecida com H. sp. nov. 5, porém difere-se nos gonopódios, em 

H. sp. nov. 7 o solenômero é fino e projetado para frente, PrA possui o ápice pontiagudo e o 

ramo lateral é curto e fino, projetado para frente. Espécie também é muito parecida com H. 

octocentra, mas diferencia-se dessa, principalmente pelos gonopódios, a conformação é 

diferente e o fêmur possui PrA e PrB.  

 

Haematotropis sp. nov. 8 

(Figuras 37A-E, 38A-B) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais retas; peritrematas muito conspícuas e com 

microgranulações na região anterior. Paranotos projetados posteriormente a partir do 

segmento 4 (Fig. 37B). Microgranulações na região anterior das peritrematas de todos os 

paranotos (região dorsal). Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio 

com canal espermático evidente externamente, com ramo lateral afunilado (Fig. 38B), PrA 

com o ápice triangular, pontiagudo e levemente curvado ventralmente, solenômero 

pontiagudo (Fig. 38A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 
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Coloração. Cabeça marrom com a fronte mais escura; arredores dos órgãos de Tömösvary 

eclípeo amarelados. Antenas amareladas (Fig. 37A). Colo marrom com as extremidades 

laterais e os paranotos amarelados (Fig. 37A-B). Prozonito com região dorsal marrom, com 

pequenas manchas assimétricas mais claras em alguns segmentos (Fig. 37A-E); região ventral 

marrom, com região mediana amarelada. Metazonito com região dorsal marrom, com as 

extremidades posterior e laterais amareladas; pequenas manchas assimétricas mais claras e 

desenhos geométricos inconspícuos em alguns metazonitos; paranotos amarelados com região 

anterior marrom (Fig. 37A-D); região ventral marrom com pequenas manchas assimétricas 

mais claras, extremidades laterais amareladas e paranotos alaranjados. Pernas amareladas. 

Telson com região dorsal marrom com a região posterior do epiprocto um pouco mais clara 

(Fig. 37D); região ventral do telson marrom com o epiprocto amarelado.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava e 

margens póstero-laterais côncavas; sulco vestigial muito profundo. Fronte elevada. Antenas 

com os 6º antenômero mais longo que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

retas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 37B), sem enrugações nas suas 

proximidades. 

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; dentes ântero-laterais conspícuos nos segmentos 2-4; paranotos 

projetados posteriormente a partir do segmento 4 (Fig. 37B); peritrematas muito conspícuas, 

microgranulações na região anterior das peritrematas de todos os paranotos; região ventral 

com enrugações conspícuas na região mediana, estendendo-se até os paranotos, 

microgranulações na região anterior e posterior. 

Telson reluzente e sem microgranulações, com enrugações conspícuas na região dorsal e 

ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas muito conspícuas. Epiprocto largo e hemisférico; 

duas concavidades muito conspícuas nas laterais direita e esquerda e duas na margem 

mediana posterior (em vista dorsal) (Fig. 37D). 

Pernas com microgranulações em todos os podômeros; projeções posteriores mais conspícuas 

do que as anteriores. 
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Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur com 

ramo lateral reto e afunilado; região distal sinuosa e com o ápice triangular, pontiagudo, e 

curvada ventralmente em um ângulo de 85°, com PrA com o ápice triangular, pontiagudo e 

levemente curvado ventralmente (em vista lateral externa). Solenômero originando-se na 

região apical do fêmur, pontiagudo (Fig. 38A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio 

esquerdo. 

 

 

Figura 37. Haematotropis sp. nov. 8, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-2 em vista dorsal. 

B. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-11 do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 
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Figura 38. Haematotropis sp. nov. 8, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Em vista dorsal. Escala 1,0 mm: A; 0,5 mm: B. 

 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 66; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 3,0, largura 7,2; metazonito 10: comprimento 2,5, largura 7,9; 

prozonito 09: comprimento 1,8, largura 4,5; segmento 19: comprimento 1,2, largura 5,2; 

comprimento do telson: 1,4; largura 3,2; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,1; largura do fêmur: 0,7 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Br[asil], Amazonas, Barcelos, Acampamento base A 2 

km N da Missão Marari (01º12'26.4"N, 64º47'18.1"W), 1350 m de altitude, 29.iv.2004. U. 

Caramaschi & H. De Niemeyer [Leg.] / (♂ MNRJ 12011) (Fig. 37E). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em seis 

partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio esquerdo 

quebrado. 

Variações. A coloração dos espécimes dessa espécie varia do marrom-escuro (quase preto) 

com os paranotos fortemente alaranjados (quase avermelhados), ao marrom-claro (amarelado) 
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com os paranotos alaranjados. Alguns espécimes possuem também manchas assimétricas mais 

claras nos metazonitos e prozonitos. 

Comentários. Todas as espécies de Haematotropis possuem as peritrematas elevadas, porém 

H. sp. nov. 8 se destaca dentre elas, com as peritrematas de todos os segmentos muito 

elevadas. Além disso, o gonopódio dessa espécie possui características peculiares como a 

região distal pouco curvada ventralmente. 

 

Haematotropis sp. nov. 9 

(Figuras 39A-E, 40A-B) 

 

Diagnose. Espécie de grande porte (67 mm). Colo com as margens póstero-laterais côncavas 

(Fig. 39A-B). Peritrematas dos segmentos 1-4 inconspícuas, quase ausentes. Paranotos 

projetados posteriormente a partir do colo (Fig. 39B). Dentes ântero-laterais nos paranotos 

dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente no fêmur, 

fêmur sem ramo lateral, com uma expansão lateral conspícua (em vista dorsal), região distal 

curvada ventralmente em um ângulo de 100°, solenômero originando-se no ápice, triangular e 

projetado para baixo (Fig. 40A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura (quase preta), com a fronte, arredores dos órgãos de 

Tömösvary e o clípeo alaranjados. Antenas alaranjadas. Colo marrom-escuro (quase preto) 

com as laterais e paranotos alaranjados (Fig. 39A-B). Prozonito com região dorsal marrom-

escura (quase preta); região ventral marrom-escura (quase preta) na região mediana e nos 

paranotos (Fig. 39A-D). Metazonito com região dorsal marrom-escura (quase preta) com as 

laterais e os paranotos alaranjados, margem anterior dos paranotos marrom-escura (quase 

preta) (Fig. 39A-D); região ventral alaranjada, mais escura nos paranotos. Pernas marrom-

escuras. Telson com regiões dorsal e ventral marrom-escuras (quase pretas).   

Cabeça lisa e muito reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior côncava e 

margens póstero-laterais sem concavidade; sulco vestigial da cabeça profundo e com 

enrugações. Fronte elevada. Antenas com o 6º antenômeros mais longo que os demais.  
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Colo liso e reluzente. Depressão transversal conspícua na região anterior. Margens póstero-

laterais muito côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 39B), com enrugações 

inconspícuas nas suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito lisa e reluzente; região ventral reluzente com 

microgranulações inconspícuas. Metazonito com região dorsal lisa e reluzente e com 

enrugações inconspícuas; dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; 

todos os paranotos projetados posteriormente (Fig. 39B); peritrematas conspícuas, porém 

muito inconspícuas nos 4 primeiros segmentos; região ventral com microgranulações 

conspícuas na região posterior, anterior e próximo a base das coxas, enrugações inconspícuas 

na região mediana e nas laterais.  

Telson liso e muito reluzente, sem microgranulações, com enrugações inconspícuas na região 

dorsal e ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e 

hemisférico (Fig. 39D); duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma 

concavidade na região mediana posterior (em vista dorsal).  

Pernas com microgranulações inconspícuas em todos os podômeros; projeções anteriores e 

posteriores das bases de todas as coxas conspícuas. 

 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur sem 

ramo lateral; região distal sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 100°; com uma 

expansão lateral conspícua. Solenômero originando-se no ápice, triangular e projetado para 

baixo (Fig. 40A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 
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Figura 39. Haematotropis sp. nov. 9, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista dorsal. 

B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-10 do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 40. Haematotropis sp. nov. 9, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Em vista dorsal. Escala: 1,0 mm. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 67; distância entre as bases antenais: 

0,6; colo: comprimento 3,4, largura 9,1; metazonito 10: comprimento 2,5, largura 9,6; 

prozonito 09: comprimento 1,5, largura 4,8; segmento 19: comprimento 1,2, largura 3,3; 

comprimento do telson: 1,6; largura 3,3; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,9; largura do fêmur: 0,8 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Juruti, Beneficiamento, Ponto 1 

(02º30'27.4"S, 56º10'39.5"O), 07.i.2012, R.F. Saturnino [Leg.], JURU 015 0068 / (♂ 

MPEG.MYR 000102) (Fig. 39E). 

Material-tipo examinado, parátipos. Brasil, Pará, Juruti, Beneficiamento, Ponto 2  

(02º30'27.4"S, 56º10'39.5"O), 07.i.2012, R.F. Saturnino [Leg.], JURU 015 0060 / (1♂ juvenil 

MPEG.MYR 000104); idem, 18.viii.2011, E.G.S. Cafofo-Silva [Leg.], JURU 014 0004 / (1♂ 

MPEG.MYR 000072); Platô Capiranga, Linha 168E (02º28'22.1"S, 56º12'29.4"O), 06-

13.ii.2007, N.F. Lo-Man-Hung e J.A.P. Barreiros [Leg.], JURU 005 0015 / (1♂ MPEG.MYR 

000108); idem, 09.ii.2007, J.A.P. Barreiros [Leg.], JURU 005 0235 / (1♂ MPEG.MYR 

000069); Acampamento Mutum (01º36'44.7"S, 56º11'39.2"O), 06.iii.2006, D.R. Santos-Souza 

[Leg.], JURU 003 0039 /(1♂ MPEG.MYR 000100); idem, 08.iii.2006, D.R. Santos-Souza 

[Leg.], MPEG.MYR 000066, JURU 003 0060 / (1♂ MPEG.MYR 000066); idem 

(02º36'44.7"S, 56º11'39.2"O), 10.viii.2006, D.F. Candiani [Leg.], MPEG.MYR 000074, 

JURU 004 0213 / (1♂MPEG.MYR 000074); idem (02º36'11.2"S, 56º12'36.3"O), 

08.viii.2004, D.R. Santos-Souza [Leg.], JURU 002 0047 / (2♂ MPEG.MYR 000103); idem 

(02º33'04.8"S, 56º13'32.5"O), 06.i.2012, R.F. Saturnino [Leg.], JURU 015 0034 / (2♂ 

MPEG.MYR 000117); Platô, 01.ii.2008 / (1♂ MPEG.MYR 000068); Sítio Barroso 

(02º28'10.5"S, 56º00'3.5"O), 08.viii.2004, JURU 002 0049 / (1♂ MPEG.MYR 000107)/ sem 

cabeça; Platô Capiranga, Linha 168E (02º28'22.1"S, 56º12'29.4"O), 09.ii.2007, J.A.P. 

Barreiros [Leg.], JURU 005 0235 / sem cabeça / (1♂ MPEG.MYR 000107). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em três 

partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio esquerdo 

quebrado. 

Variações. A coloração dos espécimes dessa espécie varia do marrom-escuro (quase preto) 

com os paranotos fortemente alaranjados (quase avermelhados), ao marrom-claro (amarelado) 
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com os paranotos alaranjados. Alguns espécimes possuem também manchas assimétricas mais 

claras nos metazonitos e prozonitos. 

Comentários. H. sp. nov. 9 é muito semelhante a H. sp. nov. 11 por ter a coloração marrom-

escura com os apêndices e paranotos avermelhados, porém difere-se dessa, pelas peritrematas 

dos segmentos 1-4 mais inconspícuas, quase ausentes e, principalmente, pelas características 

do gonopódio, em H. sp. nov. 9 a região distal do fêmur é mais larga, com uma expansão 

lateral conspícua. 

 

Haematotropis sp. nov. 10 

(Figuras 41A-E, 42A-B) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas. Peritrematas conspícuas. 

Paranotos projetados posteriormente a partir do colo (Fig. 41A-B). Margens laterais do colo 

largas. Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com o canal 

espermático evidente externamente, fêmur com ramo lateral largo, região distal do fêmur 

curvada ventralmente em um ângulo de 90°, não bifurcada, afunilada, solenômero originando-

se próximo a região apical, pontiagudo e projetado para frente (Fig. 42A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom com a fronte marrom-escura. Antenas marrom-escuras, com a 

região basal do 1º antenômero esbranquiçada. Colo marrom-escuro com mancha amarelada na 

região mediana anterior e posterior (Fig. 41A-B). Prozonito com região dorsal marrom-

escura; região ventral alaranjada. Metazonito com região dorsal marrom-escura e com uma 

mancha hemisférica na região posterior; margens laterais alaranjadas; paranotos muito 

alaranjados (Fig. 41A-D); região ventral marrom-escura e com região mediana e paranotos 

alaranjados. Pernas marrons. Telson com região dorsal amarelada e com região anterior do 

epiprocto marrom-escura (Fig. 41D); região ventral marrom com o epiprocto amarelado. 

Cabeça lisa e reluzente, com microgranulações conspícuas nas laterais da cabeça; margem 

mediana posterior e margens póstero-laterais côncavas; suco vestigial profundo com 
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enrugações inconspícuas. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros mais longos que os 

demais.  

Colo liso e reluzente. Depressões conspícuas na região anterior e posterior. Margens póstero-

laterais muito côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 41A-B), com enrugações 

inconspícuas nas suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito lisa e reluzente; região ventral reluzente e 

com microgranulações inconspícuas. Metazonito com região dorsal lisa e reluzente com 

enrugações conspícuas, principalmente nas laterais; dentes ântero-laterais conspícuos nos 

paranotos dos segmentos 2-4; todos paranotos projetados posteriormente (Fig. 41A-B); 

peritrematas conspícuas; região ventral com microgranulações conspícuas na região posterior 

e próximo a base das coxas.  

Telson liso e reluzente, sem microgranulações, com enrugações conspícuas na região dorsal e 

ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e hemisférico; 

duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma na região mediana 

posterior (em vista dorsal) (Fig. 41D). 

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções anteriores e posteriores das 

bases de todas as coxas conspícuas. 

Gonopódio esquerdo com o canal espermático evidente externamente. Fêmur com ramo 

lateral largo; região distal do fêmur sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 90° 

afunilada. Solenômero originando-se próximo a região apical, pontiagudo e projetado para 

frente (Fig. 42A-B). Gonopódio direito idem ao gonopódio esquerdo. 
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Figura 41. Haematotropis sp. nov. 10, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-5 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em 

vista dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta 

do espécime. Escala: 1,0 mm.  

 

Figura 42. Haematotropis sp. nov. 10, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Em vista dorso-lateral, evidenciando a região distal do fêmur. Escala 1,0 mm: A; 

0,5 mm: B. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 59; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 2,7, largura 7,5; metazonito 10: comprimento 2,3, largura 7,8; 

prozonito 09: comprimento 1,0, largura 4,2; segmento 19: comprimento 1,4, largura 4,9; 

comprimento do telson: 1,7; largura 3,0; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,8; largura do fêmur: 0,9 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, [Mato Grosso], Aripuanã, 22.viii-2.ix.1997. G. 

Skuk [Leg.] / Aphelidesmidae Haematotropis sp. Det[erminador]: J. P.P. Pena Barbosa / (♂ 

MZUSP 969) (Fig. 41E). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

quatro partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina, gonopódio  

Comentários. H. sp. nov. 10 diferencia-se das outras espécies do gênero pelas margens 

laterais do colo largas e margem distal do gonopódio muito sinuosa sem PrA, PrB, PrC e/ou 

PrD. 

 

Haematotropis sp. nov. 11 

(Figuras 43A-E, 44A-B) 

 

Diagnose. Espécie de porte grande (58 mm). Colo com as margens póstero-laterais côncavas. 

Peritrematas dos segmentos 1-4 muito inconspícuas. Paranotos projetados posteriormente a 

partir do colo (Fig. 43B). Dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio 

com o canal espermático evidente externamente, fêmur sem ramo lateral, região distal do 

fêmur curvada ventralmente em um ângulo de 100°, afunilada, com uma expansão lateral 

pequena (em vista dorsal), solenômero originando-se próximo ao ápice, triangular, 

emarginado e projetado para baixo (Fig. 44A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura (quase preta); desenhos assimétricos no vértice; arredores 

dos órgãos de Tömösvary e clípeo alaranjados. Antenas alaranjadas. Colo marrom-escuro 
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(quase preto) tornando-se um pouco alaranjado em direção as laterais e paranotos (Fig. 43A). 

Prozonito com região dorsal marrom-escura (quase preta); região ventral alaranjada com as 

pleuras marrom-escuras (quase pretas). Metazonito com região dorsal marrom-escura (quase 

preta), com as margens laterais e paranotos alaranjados, margem anterior dos paranotos 

marrom-escura (quase preta) (Fig. 43A-D); região ventral do metazonito marrom com as 

laterais, margem mediana e paranotos alaranjados. Pernas marrom-escuras. Telson com região 

dorsal e ventral marrom-escura (quase pretas) (Fig. 43D); região ventral com o epiprocto 

alaranjado.  

Cabeça lisa e muito reluzente, sem microgranulações; margens medianas posteriores e 

póstero-laterais pouco côncavas; sulco vestigial muito profundo. Fronte muito elevada. 

Antenas com os 6º antenômero pouco mais longo que os demais.   

Colo liso e reluzente. Depressão transversal conspícua na região anterior. Margens póstero-

laterais côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 43B), com enrugações 

conspícuas nas suas proximidades. 

Segmentos 2-19 com região dorsal do prozonito lisa e muito reluzente; região ventral 

reluzente e com microgranulações. Metazonito com região dorsal lisa e reluzente; dentes 

ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4 segmentos; todos os paranotos 

projetados posteriormente (Fig. 43A-D); peritrematas conspícuas, porém muito inconspícuas 

nos quatro primeiros segmentos; região ventral com microgranulações conspícuas na região 

posterior, poucas na região anterior e próximo a base das coxas, enrugações na regiões 

medianas e lateral. 

Telson liso e muito reluzente, semmicrogranulações, com enrugações conspícuas na região 

dorsal eregião ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e 

hemisférico (Fig. 43D); duas concavidades inconspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma 

na região mediana posterior (em vista dorsal). 

Pernas com microgranulações conspícuas em todos os podômeros; projeções anteriores e 

posteriores das bases de todas as coxas conspícuas. 

 

Gonopódio esquerdo com o canal espermático evidente externamente. Fêmur sem ramo 

lateral; região distal sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 100°, afunilada, com 

uma expansão lateral pequena (em vista dorsal). Solenômero originando-se próximo ao ápice, 
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triangular, emarginado e projetado para baixo (Fig. 44A-B). Gonopódio direito idem ao 

gonopódio esquerdo.  

 

Figura 43. Haematotropis sp. nov. 11, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1- 5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 9-12 do corpo em 

vista dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta 

do espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 44. Haematotropis sp. nov. 11, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Em vista látero-dorsal, evidenciando a região distal do fêmur. Escala: 1,0 mm. 
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 58; distância entre as bases antenais: 

0,5; colo: comprimento 3,2, largura 8,6; metazonito 10: comprimento 2,2, largura 9,6; 

prozonito 09: comprimento 1,4, largura 4,9; segmento 19: comprimento 1,2, largura 5,4; 

comprimento do telson: 1,6; largura 3,3; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur: 3,7; largura do fêmur: 0,7 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Juruti, Platô Capiranga, Linha 168E 

(02º28'22.1"S, 56º12'29.4"O), 06-13.ii.2007, N.F. Lo-Man-Hung e J.A.P. Barreiros [Leg.], 

JURU 005 0035 / (♂ MPEG.MYR 0109) (Fig. 43E). 

Material-tipo examinado, parátipos. Brasil, Pará, Juruti, Sítio Barroso (02º27'51.4"S, 

56º00'08.6"O), 03.iii.2006, D.R. Santos-Souza [Leg.], MPEG.MYR 000097, JURU 003 0015 

/ MPEG.MYR 000097 / (2♂ MPEG.MYR 000097); Platô Capiranga, Linha 168E 

(02º28'22.1"S, 56º12'29.4"O), 06-13.ii.2007, N.F. Lo-Man-Hung e J.A.P. Barreiros [Leg.], 

JURU 005 0035, MPEG.MYR 000109 / (1♂ MPEG.MYR 0109); Ferrovia  Km 32,  

15.ii.2007, A. Lima e F. Pimenta [Leg.], JURU 005 0345 / MPEG.MYR 0059 / (1♂ 

MPEG.MYR 000059). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em três 

partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Variações. Alguns espécimes de H. sp. nov. 11 possuem a coloração mais clara, podem 

apresentar também uma mancha hemisférica na região mediana posterior do metazonito. 

Comentários. H. sp. nov. 11 é muito semelhante a H. sp. nov. 9 por ter a coloração marrom-

escura com os apêndices e paranotos avermelhados, porém difere-se dessa, principalmente, 

pelas características do gonopódio, em H. sp. nov. 11 a região distal do fêmur é mais fina e 

afunilada. 
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Haematotropis sp. nov. 12 

(Figuras 45A-D, 46A-B) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais retas. Peritrematas conspícuas. Paranotos 

projetados posteriormente a partir do segmento 3 (Fig. 45B). Dentes ântero-laterais nos 

paranotos dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente, 

fêmur com ramo lateral afunilado, região distal do fêmur curvada ventralmente em um ângulo 

de 110°, com uma dobra no ápice, solenômero originando-se na região apical, emarginado, 

com a projeção pontiaguda e projetada para baixo (Fig. 46A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura (ígnea) com as margens laterais, o clípeo, e a fronte 

amarelados. Antenas alaranjadas. Colo marrom-escuro (ígneo) tornando-se amarelado em 

direção as margens anteriores, posteriores, laterais e paranotos (Fig. 45A-B). Prozonito com 

região dorsal marrom-escura (ígnea); região ventral marrom-clara com região mediana 

alaranjada. Metazonito com região dorsal marrom-escura (ígnea) e com região posterior 

amarelada; paranotos alaranjados (Fig. 45A-D); região ventral alaranjada e com região 

anterior mais escura. Pernas marrom-escuras. Telson com região dorsal marrom-escura 

(ígnea) e com região posterior do epiprocto amarelada (Fig. 45D); região ventral marrom-

escura com o epiprocto alaranjado.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margens medianas posteriores e póstero-

laterais côncavas; sulco vestigial profundo. Fronte elevada. Antena esquerda com o 5º 

antenômero mais curto do que os demais, exceto 1º antenômero; antena direita com o 6º 

antenômero um mais longo do que os demais.  

Colo liso e reluzente. Depressão inconspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

retas. Paranotos não projetados posteriormente (Fig. 45A-B), com enrugações inconspícuas 

nas suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; enrugações conspícuas em todos os segmentos; dentes ântero-

laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; paranotos projetados posteriormente a 

partir do segmento 3 (Fig. 45B); peritrematas conspícuas; região ventral com 
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microgranulações conspícuas na região posterior, poucas na região anterior e próximo a base 

das coxas; enrugações na região mediana estendendo-se até os paranotos. 

Telson liso e reluzente, com microgranulações e enrugações conspícuas na região dorsal, 

inserção de cerdas conspícuas. Epiprocto largo e hemisférico; três concavidades conspícuas 

na lateral esquerda, quatro na lateral direita, e uma na região mediana posterior (em vista 

dorsal) (Fig. 45D).  

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções das bases de todas as coxas 

inconspícuas.  

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente no fêmur. Fêmur com 

ramo lateral reto e afunilado; região distal sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 

110°, com uma dobra no ápice. Solenômero originando-se na região apical, emarginado, com 

a projeção pontiaguda e projetada para baixo (Fig. 46A-B). Gonopódio direito idem ao 

gonopódio esquerdo. 

 

 

Figura 45. Haematotropis sp. nov. 12, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-4 em vista dorso-lateral. C. Segmentos do corpo em vista 

dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta do 

espécime. Escala: 1,0 mm. 
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Figura 46. Haematotropis sp. nov. 12, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vista lateral 

externa. B. Região distal do fêmur do gonopódio em vista ventral. Escala 1,0 mm: A; 0,5 mm: 

B. 

 

Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 51; distância entre as bases antenais: 

0,4; colo: comprimento 2,3, largura 5,9; metazonito 10: comprimento 1,7, largura 5,5; 

prozonito 09: comprimento 1,0, largura 3,1; segmento 19: comprimento 1,0, largura 3,6; 

comprimento do telson: 1,1, largura 2,3; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,2; largura do fêmur: 0,6 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. [Brasil], Amazonas, Presidente Figueiredo, Usina 

Hidrelétrica de Balbina, 01.02.1988, B.M. Mascarenhas [Leg.], MPEG.MYR 000125 / (♂ 

MPEG.MYR 000125) (Fig. 45E). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

cinco partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Comentários. Comentários. H. sp. nov. 12 possui uma coloração muito peculiar e assim 

como H. sp. nov. 10 não possui PrA, PrB, PrC e/ou PrD nos gonopódios, o solenômero 

origina-se no meio da região distal do fêmur com uma pequena dobra. 
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Haematotropis sp. nov. 13 

(Figuras 47A-E, 48A-B) 

 

Diagnose. Colo com as margens póstero-laterais côncavas e com os paranotos projetados 

posteriormente (Fig. 47A-B). Peritrematas conspícuas. Dentes ântero-laterais nos paranotos 

dos segmentos 2-4. Gonopódio com canal espermático evidente externamente, fêmur sem 

ramo lateral, região distal do fêmur curvada ventralmente em um ângulo de 90º, duas 

expansões laterais conspícuas, uma anterior e outra posterior, solenômero originando-se na 

região apical do fêmur, triangular e projetado para baixo (Fig. 48A-B). 

Descrição. Holótipo ♂ 

Coloração. Cabeça marrom-escura com os arredores dos órgãos de Tömösvary e a margem 

posterior do clípeo amareladas. Antenas muito alaranjadas. Colo marrom-escuro com a região 

posterior amarelada, com margens laterais e os pranotos muito alaranjados. Prozonito com 

região dorsal marrom-escura e com uma mancha hemisférica um pouco amarelada na região 

anterior (Fig. 47A); região ventral marrom-escura e com região mediana amarelada. 

Metazonito com a região dorsal marrom-escura, mancha hemisférica muito amarelada na 

região posterior; manchas assimétricas marrom-claras em todos os metazonitos; paranotos 

muito alaranjados (Fig. 47A-D); região ventral do metazonito marrom-escura com região 

anterior marrom-escura e paranotos alaranjados. Pernas marrons. Telson com região dorsal 

marrom-escura com a região posterior do epiprocto amarelada (Fig. 47D); região ventral 

marrom-escura com o epiprocto amarelado.  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações; margem mediana posterior e póstero-laterais 

côncavas; sulco vestigial da cabeça profundo. Fronte elevada. Antenas com os 6º antenômeros 

mais longo que os demais. 

Colo liso e reluzente. Depressão conspícua na região anterior. Margens póstero-laterais 

côncavas. Paranotos projetados posteriormente (Fig. 47A-B) com enrugações inconspícuas 

nas suas proximidades.  

Segmentos 2-19 com regiões dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente; enrugações conspícuas em todos os segmentos; dentes ântero-

laterais inconspícuos nos paranotos dos segmentos 2-4; todos os paranotos projetados 
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posteriormente (Fig. 47A-D); peritrematas conspícuas; região ventral com microgranulações 

conspícuas na região posterior, poucas na região anterior e próximo a base das coxas, 

enrugações na região mediana estendendo-se até os paranotos. 

Telson liso e reluzente, com enrugações conspícuas nas regiões dorsal eventral. Hipoprocto 

com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto largo e hemisférico; duas concavidades 

conspícuas nas laterais direita e esquerda, e uma na região mediana posterior (em vista dorsal) 

(Fig. 47D). 

Pernas sem microgranulações em todos os podômeros; projeções das bases de todas as coxas 

inconspícuas. 

Gonopódio esquerdo com canal espermático evidente externamente. Fêmur sem ramo 

lateral; região distal do fêmur sinuosa e curvada ventralmente em um ângulo de 90º, duas 

expansões laterais conspícuas, uma anterior e outra posterior. Solenômero originando-se na 

região apical do fêmur, triangular e projetado para baixo (Fig. 48A-B). Gonopódio direito 

idem ao gonopódio esquerdo.  
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Figura 47. Haematotropis sp. nov. 13, holótipo ♂. A. Cabeça e segmentos 1-3 em vista 

dorsal. B. Cabeça e segmentos 1-5 em vista dorso-lateral. C. Segmentos 6-10 do corpo em 

vista dorsal. D. Segmentos 18-19 e telson em vista dorsal. E. Informações presente na etiqueta 

do espécime. Escala: 1,0 mm. 

 

Figura 48. Haematotropis sp. nov. 13, holótipo ♂. A. Gonopódio esquerdo em vistal lateral 

externa. B. Em vista lateral ventral. Escala: 1,0 mm.  
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Fêmea. Desconhecida. 

Mensurações do holótipo (mm). Comprimento total: 56; distância entre as bases antenais: 

0,4; colo: comprimento 1,9, largura 5,5; metazonito 10: comprimento 1,4, largura 4,5; 

prozonito 09: comprimento 0,5, largura 2,4; segmento 19: comprimento 1,5, largura 5,2; 

comprimento do telson: 2,3, largura 3,4; comprimento total do gonopódio (esquerdo) - ápice 

do fêmur até a base do pré-fêmur 3,3; largura do fêmur: 0,7 (em vista lateral externa). 

Material-tipo examinado, holótipo. Brasil, Pará, Novo Progresso (07º08.149'S 

55º24.818'O), 21.11.2005, C.O. Araujo [Leg.], NP081, / (♂ MPEG.MYR 000106) (Fig. 47D). 

Condição do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

cinco partes; gonopódios acondicionados em microtubo contendo glicerina. 

Comentários. H. sp. nov. 13 é outra espécie de Haematotropis que possui características 

peculiares como a coloração e, principalmente, o gonopódio com duas expansões laterais 

conspícuas no fêmur, além disso, PrA, PrB, PrC e/ou PrD estão ausentes. 

 

 

Gênero 1, gen. nov.  

(Figuras 49A-E, 50A-E, 51) 

 

Espécie-tipo: Haematotropis media Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004. 

Diagnose. Metazonito com dentes ântero-laterais conspícuos nos paranotos dos segmentos 2-

4, dentes ântero-laterais dos paranotos do segmento 2 menores (Fig. 49B). Paranotos 

projetados posteriormente a partir do segmento 4 com as margens posteriores pontiagudas. 

Gonopódios com coxa alongada e com cerdas ventrais (Fig. 50A-B, 49D). Cânula um tubo 

afunilado e alongado em forma de gancho (Fig. 50B-D). Pré-fêmur curto e estreito coberto 

por cerdas (Fig. 50A). Fêmur longo e distalmente largo (Fig. 50D). Canal espermático 

localizado na região mediana do pré-fêmur e fêmur, e torcido no fêmur formando uma 

convexidade e direcionado para a região apical, fêmur bifurcado na região apical (Fig. 50D). 
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Coloração. Cabeça marrom com as margens anteriores, posteriores e laterais amareladas. 

Antenas amareladas (Fig. 49A). Colo marrom com as margens anteriores, posteriores, laterais 

e os paranotos amarelados (Fig. 49A-B). Prozonito com região dorsal marrom com região 

anterior amarelada; manchas assimétricas em todos os segmentos do tronco; região ventral 

marrom com regiões anterior e mediana amareladas (Fig. 49A-D). Metazonito com região 

dorsal marrom, com regiões posterior, lateral e os paranotos amarelados; manchas 

assimétricas em todos os segmentos do tronco; região ventral do metazonito marrom com as 

regiões mediana, anterior, lateral e os paranotos amarelados (Fig. 49A-D). Pernas amareladas. 

Telson com região dorsal marrom e com região posterior amarelada (Fig. 49D); região ventral 

marrom com o epiprocto amarelado.  

  

Cabeça lisa e reluzente, sem microgranulações. Margem mediana posterior muito côncava e 

margens póstero-laterais com duas concavidades. Sulco vestigial raso. Fronte pouco elevada 

com enrugações na região anterior. Antenas com os 6º antenômero pouco mais longo que os 

demais. 

Colo liso e reluzente, com depressão horizontal inconspícua na região anterior. Margens 

póstero-laterais retas (Fig. 24A-B), paranotos não projetados posteriormente (Fig. 49A-D) 

com enrugações inconspícuas nas suas proximidades. 

Segmentos 2-19 com região dorsal e ventral do prozonito lisas e reluzentes. Metazonito com 

região dorsal lisa e reluzente. Dentes ântero-laterais inconspícuos nos paranotos dos 

segmentos 2-4. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 4 (Fig. 49B). 

Peritrematas conspícuas e triangulares. Segmento 19 com as margens posteriores dos 

paranotos pontiagudas (Fig. 49D); região ventral com microgranulações conspícuas, exceto 

nos paranotos, em todos os segmentos.  

Telson liso e reluzente, sem microgranulações e com enrugações conspícuas nas regiões 

dorsal e ventral. Hipoprocto com inserções de cerdas inconspícuas. Epiprocto triangular com 

as margens laterais e póstero-laterais retas; duas concavidades conspícuas nas laterais direita e 

esquerda, e uma na região mediana posterior (em vista dorsal) (Fig. 49D).  

Pernas com microgranulações inconspícuas em todos os podômeros; projeções anteriores e 

posteriores das bases de todas as coxas inconspícuas.  
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Gonopódio esquerdo com coxa alongada e com cerdas ventrais (Fig. 50A-B, 50D). Cânula 

um tubo afunilado e alongado em forma de gancho (Fig. 50B-D). Pré-fêmur curto e estreito 

coberto por cerdas (Fig. 50A). Fêmur longo e distalmente largo (Fig. 50D). Canal espermático 

localizado na região mediana do pré-fêmur e fêmur, e torcido no fêmur formando uma 

convexidade e direcionado para a região apical, fêmur bifurcado na região apical (Fig. 50D). 

Gonopódio direito perdido.  

Fêmea. Desconhecida. 

 

Figura 49. Gênero 1 media nov. comb. (Holótipo macho). A. Vista ventral da cabeça. B. 

Vista dorsal do colo. C. Vista dorsal dos segmentos 2-4, setas vermelhas mostram os dentes 

ântero-laterais. D. Vista dorsal dos segmentos 19 e 20 (Telson). E. Etiqueta com informações 

de localidade e numero de de depósito na coleção. Escala: 1,0 mm. 
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Figura 50. Gonopódios de Gênero 1 media nov. comb. (Holótipo macho). A. Vista lateral 

dorsal do gonopódio esquerdo. B. Vista ventral lateral do gonopódio esquerdo. C. Vista dorsal 

do gonopódio esquerdo. D. Vista dorsal do gonopódio direito (Modificado de Golovacth et 

al., 2004). Escala: 1000 μm. 

 

Figura 51. Registro geográfico do Gênero 1 media nov. comb. 
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Mensurações (mm). Comprimento total: 34; distância entre as bases antenais: 0.4; colo: 

comprimento 1.4, largura: 4.1; metazonito 10: comprimento 1.3, largura: 4.3; prozonito 09: 

comprimento 1.0, largura: 2.5; segmento 19: comprimento 0,8 largura 2.9; telson: 

comprimento 1.1, largura: 1.9; comprimento total do gonopódio - ápice do fêmur até a base 

do pré-fêmur: 2.4; largura do fêmur (vista lateral externa): 0.5.  

Material-tipo examinado, holótipo. Brasillien: Amazonas, Manaus, Embrapa-CPAA, km 29 

der AM-010, Diplopoda Nr. 27, 1SP 1031199-2 / (♂ INPA 352) (Fig. 49E, 51).  

Condições do holótipo. Acondicionado em via úmida, com álcool; espécime quebrado em 

quatro partes. Espécime sem o gonopódio direito; gonopódio esquerdo com a coxa quebrada, 

acondicionados em microtudo contendo gliceria, e armazenado juntamente com o exemplar 

do qual foi extraído.  

Comentários. H. media foi incluída em Haematotropis por Golovatch et al. (2004) pela 

presença de dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4, e o femur longo dos 

gonopódios. Os autores disseram que poderíam incluí-la em Aphelidesmus, devido a 

semelhança da conformação dos gonopods de H. media com os gonopods dos espécimes 

Aphelidesmus, mas devido à presença de dentes ântero-laterais em mídias de H. media 

combinada ao fêmur longo dos gonopódios, eles incluíram em Haematotropis. Porém, H. 

media não pode ser incluída em Haematotropis porque a conformação dos gonopódios dessa 

espécie é muito diferente do padrão de Haematotropis. H. media também não pode ser 

incluída em Aphelidesmus devido à presença de pequenos dentes ântero-laterais nos 

segmentos 2-4, e o fêmur alongado dos gonopódios. Portanto, um novo gênero é proposto, 

Gênero 1, gen. nov. para incluí-lo. 

 

Registros geográficos: BRASIL: Amazonas, Manaus (Fig. 51). 
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4.2. Chave dicotômica de identificação para os gêneros de Aphelidesminae 

1.      Ausência de dentes ântero-laterais nos paranotos de todos os segmentos….....................2 

-        Presença de dentes ântero-laterais nos paranotos dos segmentos 2-4…...........................3 

2.     Gonopódio com o pré-fêmur longo; fêmur 2x mais longo que o pré-fêmur; fêmur com 

uma lamela semicilíndrica, anteriormente côncava...................Aphelidesmus Brölemann, 1898 

-      Gonopódio com o pré-fêmur curto; fêmur 3x mais longo que o pré-fêmur; fêmur com 

uma lamela distal e basal......................................................................Ochrotropis Jeekel, 2000 

3.   Gonopódio com o ápice do fêmur curvado ventralmente; fêmur com ou sem ramo 

lateral................................................................................................Haematotropis Jekeel, 2000       

-   Gonopódio com o fêmur não curvado ventralmente na região distal como em 

Haematotropis, fêmur sem ramo lateral........................................................Gênero 1, gen. nov.  

 

4.3. Chave dicotômica de identificação para as espécies de Haematotropis (as espécies H. 

aurorea e H. roseicornis não foram incluídas na chave porque os espécimes-tipo estão 

perdidos e as descrições originais são incompletas e não contemplam os caracteres utilizados 

nesta chave). 

1. Presença de dentes ântero-laterais apenas nos segmentos 2-4...........................................2 

- Presença de dentes ântero-laterais nos segmentos 2-17.................................H. sp. nov. 1 

2. Margens póstero-laterais do colo retas..............................................................................3 

- Margens póstero-laterais do colo côncavas.......................................................................7 

3. Paranotos projetados a partir do segmento 3.....................................................................4 

- Paranotos projetados a partir do segmento 4..................................................H. sp. nov. 8 

4. Corpo rugoso; com microgranulações na região dorsal corpo.....H. callipa (Peters, 1864) 

-        Corpo liso e reluzente; ausência de microgranulações na região dorsal do corpo............5 

5.      Gonopódio com PrA e PrB................................................................................................6 
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-        Gonopódio sem PrA e PrB............................................................................H. sp. nov. 12 

6. PrB do gonopódio com o ápice projetado para 

cima.................................................................H. macapa Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004 

- PrB do gonopódio com o ápice projetado para frente....................................H. sp. nov. 3 

7. Paranotos projetados posteriormente a partir do colo.....................................................12 

- Paranotos não projetados posteriormente a partir do colo.................................................8 

8. Gonopódio com ramo lateral.............................................................................................9 

-        Gonopódio sem ramo lateral...........................................................................H. sp. nov. 6 

9. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 2 ou 3..................................10 

- Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 

4.....................................................................H. disjuncta Golovatch, Hoffman & Spelda, 2004 

10. Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 2.........................H. sp. nov. 5 

- Paranotos projetados posteriormente a partir do segmento 3..........................................11 

11.    Gonopódio com PrA mais curto que o PrB.....................................................H. sp. nov. 2 

-        Gonopódio com PrA de mesmo comprimento do PrB...................................H. sp. nov. 4 

12.    Gonopódio com PrA, PrB e PrC.....................................................................H. sp. nov. 7 

-        Gonopódio sem PrA, PrB e PrC......................................................................................13 

13.    Gonopódio com ramo lateral............................................................................................14 

-        Gonopódio sem ramo lateral............................................................................................16 

14.    Gonopódio com ramo lateral grande e largo.................H. octocentra (Brölemann, 1905) 

-        Fêmur do gonopódio com ramo lateral pequeno e curto.................................................15 

15.    Fêmur do gonopódio com ramo lateral largo................................................H. sp. nov. 10 

-        Fêmur do gonopódio com ramo lateral fino..................................H. bella (Attems, 1937) 
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16.    Fêmur do gonopódio com uma expansão lateral.............................................................17 

-        Fêmur do gonopódio com duas expansões laterais.......................................H. sp. nov. 13 

17.    Fêmur do gonopódio com uma expansão lateral pequena............................H. sp. nov. 11 

-        Fêmur do gonopódio com uma expansão lateral grande................................H. sp. nov. 9 
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5. Conclusões 

 Neste estudo foram examinados apenas espécimes depositados em poucas coleções, 

mas mostrou uma grande diversidade ainda desconhecida o que certamente leva a considerar 

que ainda existem muitas espécies desconhecidas e registros geográficos preliminares.  

 Haematotropis possui uma grande variação de coloração, por isso os gonopódios ainda 

são as principais estruturas utilizadas para a diferenciação da maioria das espécies, permitindo 

segura identificação apenas de machos. Por conseguinte, as fêmeas ainda são difíceis de 

serem associadas morfologicamente. Para uma associação segura e precisa de machos e 

fêmeas, na maioria das espécies, só é possível com o uso de ferramentas como dados 

moleculares ou observações de cópulas dos espécimes, o que, infelizmente, não foi possível 

praticar neste trabalho. 

 As descrições, diagnoses, mensurações e fotografias apresentadas servirão de suporte 

para uma identificação segura dos espécimes e base para futuros trabalhos com 

Haematotropis. 

 Foi possível observar que Aphelidesminae, com três gêneros, necessita uma revisão, 

visto que uma das espécies incluídas em Haematrotropis, H. media, não se encaixa na 

descrição de nenhum dos três gêneros e por isso foi proposto, neste trabalho, Gênero 1, gen. 

nov. para incluí-lo. 
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