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Sinopse: Neste trabalho foram analisados caracteres morfológicos das espécies sul-

americanas pertencentes ao gênero Bucrates, com o objetivo de refinar a descrição do 

gênero e das espécies integrantes. Com base nesses caracteres, novos rearranjos 

taxonômicos foram propostos. Adicionalmente às informações morfológicas, também 

foram atualizados os registros de ocorrência de cada uma dessas espécies.  
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RESUMO 

Bucrates Burmeister, 1838 é um gênero de esperanças Conocephalinae com todas as 

cinco espécies registradas apenas para o Novo Mundo. As espécies tradicionalmente 

conhecidas eram Bucrates capitatus (De Geer, 1773), Bucrates clausus (Scudder, 

1878), Bucrates malivolans (Scudder, 1878), Bucrates lanista Rehn, 1918 e Bucrates 

weissmani Walker, 2014. A maioria das descrições são antigas e pobres em 

caracteres que possam separar efetivamente as espécies do gênero, uma vez que 

quase todas foram descritas com base em somente um ou dois exemplares. As 

espécies de Bucrates são polimórficas, e duas ou mais variações podem ser 

encontradas em uma mesma população, o que aumenta a necessidade de um estudo 

taxonômico abrangente. A espécie do gênero monotípico Parabucrates Scudder, 1897, 

Parabucrates brevicauda (Scudder, 1869) foi incluída neste estudo devido a extrema 

semelhança da genitália masculina com algumas espécies de Bucrates. Por outro 

lado, B. clausus apresenta genitália masculina semelhantes à de outros gêneros 

próximos, o que indica a necessidade de redescrição do gênero, com o objetivo de 

delimitar de maneira satisfatória as características que definem Bucrates e seus 

integrantes. Este estudo taxonômico foi realizado com base em 164 exemplares 

provenientes de empréstimos de coleções depositárias e coletas. Os espécimes são 

originários da Colômbia e de pelo menos um estado de cada região brasileira. 

Parbucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov. está sendo realocado como 

Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov. e Parabucrates está sendo 

sinonimizado a Bucrates. O macho de B. lanista está sendo descrito pela primeira vez, 

assim como uma espécie nova para o gênero. Além disso, um novo gênero está sendo 

proposto para alocar a espécie Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) comb. nov.. A 

distribuição de todas as espécies sul-americanas foi expandida.  
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ABSTRACT 

Bucrates Burmeister, 1838 is a genus of Conocephaloid katydids which all five species 

within the genus are recorded only to the New World. The species traditionally known 

were Bucrates capitatus (De Geer, 1773), Bucrates clausus (Scudder, 1878), Bucrates 

malivolans (Scudder, 1878), Bucrates lanista Rehn, 1918 and Bucrates weissmani 

Walker, 2014. Most of the descriptions are old and poor in characters, which does not 

effectively separate the species within the genus, once almost all species were 

described based only on one or two exemplars. The species within Bucrates are 

polymorphic, and two or more variations can be found in the same population, which 

increases the need for a more exhaustive taxonomic study. The species of the 

monotypic genus Parabucrates Scudder, 1897, Parabucrates brevicauda (Scudder, 

1869) was included in this study due to extreme similarity of male genitalia with some 

species within Bucrates. Other species within Bucrates have male genitalia similar to 

other closely related genera, which indicates the need of a redescription of the genus, 

in order to define satisfactorily the characteristics that define Bucrates and its 

members. This taxonomic study was based on 164 specimens prevenient from 

depository collections and excursions. The specimens are from Colombia and at least 

one state of which Brazilian region. Parabucrates brevicauda (Scudder, 1869) was 

reallocated as Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov. and Parabucrates 

was synonymized to Bucrates. The male of B. lanista was described for the first time, 

as well as a new species for the genus. In addition, a new genus was proposed to 

allocate the species Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) comb. nov.. The distribution of 

all South-American species was expanded. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 1.1 - Orthoptera 

Os Orthoptera são insetos conhecidos popularmente como gafanhotos, grilos, 

esperanças, paquinhas e mané-magros, têm como principal característica as pernas 

posteriores robustas e alongadas adaptadas para saltar (Sperber et al. 2012; 

Triplehorn & Johnson 2011). São insetos paurometábolos, e podem ser ápteros ou 

alados; as asas anteriores são modificadas, sendo normalmente retas, alongadas e 

mais espessas, e recebem o nome de tégminas, as quais inspiraram o nome da ordem 

(Ortho = reta; Pteros = asa); as asas posteriores são membranosas e possuem 

múltiplas veias, e quando em repouso ficam dobradas como um leque sob as tégminas 

(Gwynne 2001; Triplehorn & Johnson 2011). Blattodea, Mantodea e Phasmatodea, 

outras três ordens viventes de Insecta também apresentam tégminas e, juntamente 

com Orthoptera e outras oito ordens, compõem a linhagem “Orthopteroidea” ou 

“Polyneoptera” (Gwynne 2001; Sperber et al. 2012). 

Os Orthoptera são insetos muito importantes em todos os ecossistemas em 

que vivem pois compõem a base da cadeia alimentar, sendo predados por muitos 

vertebrados como sapos, lagartos, aves e mamíferos, e também por outros 

invertebrados como aracnídeos, miriápodes e também por outros insetos (inclusive 

pertencentes a mesma ordem) (Nunes-Gutjahr & Braga 2010). Além disso, devido a 

maioria de seus representantes serem herbívoros, esta ordem tem um importante 

papel na ciclagem da matéria verde, atuando como desfolhadores naturais. Algumas 

espécies podem ser pragas ao se alimentarem de cultivares agrícolas, podendo 

causar sérios prejuízos. Por outro lado, há também espécies predadoras ou onívoras, 

as quais podem ser potencialmente utilizadas no controle biológico de pragas (Gallo et 

al. 2002; Nunes-Gutjahr & Braga 2010; Nunes-Gutjahr 2008). Recentemente, a ordem 

Orthoptera foi incluída no grupo das ordens de insetos polinizadores e também de 

importância forense (Hugel et al. 2010; Micheneau et al. 2010; Pechal et al. 2015).  

As relações filogenéticas entre Orthoptera e outras ordens de Insecta tem 

sofrido algumas mudanças ao longo dos anos. Flook & Rowell (1998) e Rowell & Flook 

(1998), baseados em análises moleculares, propuseram que Orthoptera formava um 

clado em conjunto com Phasmatodea + Embioptera. No entanto, análises filogenéticas 

feitas com a inclusão de fósseis rearranjaram Orthoptera e Phasmatodea e mais as 

duas ordens extintas Titanoptera e Caloneurodea no grupo Orthopterida, sendo 

Phasmatodea a ordem vivente mais próxima de Orthoptera (Grimaldi & Engel 2005). 

Mais recentemente, Misof et al. (2014) propuseram um novo rearranjo para as 

relações filogenéticas dentro de Polyneoptera. Além de encontrarem um forte suporte 

para o monofiletismo desse clado, Orthoptera foi recuperado como grupo irmão de 
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(((Mantophasmatodea + Grylloblattodea) + (Embioptera + Phasmatodea)) + Mantodea 

+ (Blattodea + Isoptera)) (ver Misof et al. (2014); Fig. 1.).  

Esta ordem é dividida em duas subordens: Caelifera e Ensifera. A primeira 

possui 29 famílias viventes e seis extintas (Eades et al. 2014) e seus representantes 

têm como características as antenas com menos de 30 antenômeros; os tímpanos, 

quando presentes, localizados nas laterais do primeiro segmento abdominal; a 

produção de sinais acústicos se dá pela fricção das pernas posteriores contra as asas 

anteriores ou abdômen, ou pelo atritos das asas durante o voo; todos possuem cercos 

e ovipositor curtos e tarsos com 2 ou 3 tarsômeros (Triplehorn & Johnson 2011). 

A subordem Ensifera possui 13 famílias viventes e 26 extintas (Eades et al. 

2014). Reúne ortópteros caracterizados pelas antenas longas com mais de 30 

antenômeros; tímpanos, quando presentes, localizados na base das tíbias anteriores; 

aparelho estridulatório, quando presente, localizado na base das tégminas; ovipositor 

relativamente longo em forma de sabre, foice ou agulha e tarsos com 3 ou 4 artículos 

(Triplehorn & Johnson 2011). É nesta subordem que está inclusa Tettigoniidae, a 

família a qual pertence o grupo alvo deste estudo. 

 

1.2 - Tettigoniidae Krauss, 1902 

Tettigoniidae é a maior família dentro de Orthoptera com mais de 7100 

espécies descritas distribuídas em mais de 1600 gêneros (Eades et al. 2014). 

Atualmente, esta família é composta por 20 subfamílias viventes e uma extinta (Eades 

et al. 2014). No Brasil, somente seis destas são registradas: Phaneropterinae, 

Pseudophyllinae, Pterochrozinae, Meconematinae, Listrocelidinae e Conocephalinae 

(Eades et al. 2014). No entanto, Heller et al. (2014), propuseram a revalidação do 

status de família de Phaneropterinae e a realocação de outras três subfamílias de 

Tettigoniidae para Phaneropteridae, havendo então uma diminuição no número de 

taxa de Tettigoniidae. Porém, não foi proposta nenhuma característica morfológica 

para a separação e identificação de Phaneropterinae e Tettigoniidae. Contudo, o novo 

status de Phaneropteridae não foi adotado por todos os autores posteriores os quais 

continuaram a utilizar Tettigoniidae como a única família das esperanças (Rentz et al. 

2015; Song et al. 2015). Até que Braun (2015) realocou as subfamílias retiradas de 

volta em Tettigoniidae, porém dentro de um grupo de subfamílias chamado 

Phaneropteridae. 

Estes insetos são conhecidos popularmente como esperanças e são 

amplamente distribuídas em praticamente todo o globo, podendo ser encontrados em 

quase todos os continentes (exceto Antártida), porém sua maior riqueza é registrada 

em regiões subtropicais (Gwynne 2001; Naskrecki 2000).  
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Os membros desta família são reconhecidos por apresentar tarsos com quatro 

segmentos, longas antenas filiformes, com mais de 30 segmentos, tímpanos 

localizados na base das tíbias anteriores, aparelho estridulatório bem desenvolvido e 

localizado na base das tégminas e um ovipositor achatado lateralmente como uma 

lamina (Triplehorn & Johnson 2011). 

A capacidade de produzir sinais acústicos por estridulação com o intuito de 

atrair um parceiro para o acasalamento, comumente observada em Tettigoniidae, 

desperta a atenção e curiosidade de muitos cientistas que utilizam esses animais em 

estudos de comunicação de insetos (Chamorro-Rengifo et al. 2007; Greenfield 1988; 

Montealegre-Z et al. 2011; Nickle & Carlysle 1975; Sismondo 1980; Walker & 

Greenfield 1983; Walker 1975) e de fisiologia e mecanismos de percepção sonora 

(Bailey 1993; Bangert et al. 1998; Naskrecki 2000; Suga 1966). A diferenciação entre 

os cantos dos machos reflete na morfologia do aparelho estridulatório, o que torna 

esta estrutura um importante caráter explorado em estudos taxonômicos. 

As relações filogenéticas entre Tettigoniidae e outras famílias de Ensifera ainda 

são muito controversas. Gwynne (1995; 2001) sugere que Tettigoniidae está 

intimamente relacionada com a extinta família Haglidae. Trabalhos baseados em 

análises moleculares (adotando somente grupos viventes) sugerem que esta família é 

mais próximo de Rhaphidophoridae (Jost & Shaw 2006; Zhou et al. 2010). Porém, 

Song et al. (2015) propuseram a filogenia mais recente de Orthoptera, a qual também 

é baseada em analises moleculares. Neste trabalho, Tettigoniidae foi recuperada 

como grupo irmão de Raphidophoridae + (Prophalangopsidae + (Anostostomatidae + 

(Grylacrididae + Stenopelmatidae))).  

 

1.3 - Conocephalinae Burmeister, 1838 

 Esta subfamília foi descrita por Burmeister (1838) primeiramente como 

integrante de Locustina. Nesse caso, o sufixo –inae inicialmente não foi usado, mas o 

autor se referiu ao grupo atribuindo o status de subfamília. Outras subfamílias de 

esperanças também foram inicialmente tratadas como subfamília de Locustina 

(também amplamente conhecido como Locustariae, Locustidae, Locustodea ou 

Phasgonuridae) até Krauss (1902) propor a família Tettigoniidae (Brunner Von 

Wattenwyl 1878; Ragge 1968). 

 Conocephalinae é uma subfamília de esperanças normalmente de corpo 

robusto e variada morfologia. Esta subfamília tem seis tribos válidas: Agraeciini 

Redtenbacher, 1891, Armadillagraeciini Rentz, Su & Ueshima 2012, Coniungopterini 

Rents & Gurney, 1985, Conocephalini Burmeister, 1838, Copiphorini Karny, 1920 e 

Euconochophorini Gorochov, 1988, porém algumas delas foram inicialmente descritas 
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como famílias ou subfamílias, ou já tiveram um desses status (Caudell 1918b; Karny 

1912; Redtenbacher 1891; Uvarov 1921). Estas classificações são antigas, mas ainda 

podem ser encontradas em trabalhos mais recentes (Nickle 2007; Triplehorn & 

Johnson 2011). No entanto, a maioria dos autores e o banco de dados global da 

Ordem Orthoptera Species File (Eades et al. 2014) reconhecem estes taxa como  

tribos pertencentes a uma única subfamília (Conocephalinae) (Eades et al. 2014; 

Naskrecki 2000).  

 Esperanças da subfamília Conocephalinae são caracterizadas por apresentar o 

espiráculo auditivo torácico com formato elíptico, visível somente em vista póstero-

lateral, por ser parcialmente coberto pelo lobo lateral do pronoto, a borda interna da 

orbita antenal não ultrapassando o ápice do fastígio do vértice em vista frontal; 

tímpanos das tíbias anteriores parcialmente cobertos com uma dobra da cutícula; 

porção dorsal do primeiro tarsômero sem sulcos laterais e ovipositor normalmente 

longo (Sperber et al. 2012). O proesterno pode apresentar dois espinhos ou nenhum, 

inclusive ambas as condições podem ser encontradas em um mesmo gênero 

(Montealegre-Z & Morris 2003, 2004). As asas geralmente são bem desenvolvidas, 

entretanto formas braquípteras ou ápteras também são conhecidas (Sperber et al. 

2012).  

Representantes desta subfamília podem ser encontrados em diferentes 

ambientes, como pastagens, zonas litorâneas, florestas, montanhas e o dossel das 

árvores (Gwynne 2001; Naskrecki 2000). 

As relações filogenéticas entre esta subfamília e as outras dentro de 

Tettigoniidae ainda não são bem resolvidas. Zhou (2010) sugeriu que Conocephalinae 

é intimamente relacionado com Bradiporinae e Tettigoniinae. Em um trabalho mais 

recente, Mugleston et al. (2013) recuperou esta subfamília como monofilética, mas as 

relações de parentesco entre Conocephalinae e outras subfamílias não ficaram bem 

definidas e ainda não são muito claras, uma vez que a posição desta subfamília 

mudava de acordo com o método utilizado na reconstrução das árvores utilizado pelo 

autor.  

As relações filogenéticas entre as tribos de Conocephalinae também não são 

bem resolvidas. Ingrisch (1998) estudou os Agraeciini orientais e sugeriu que esta tribo 

é mais próxima de Conocephalini que de Copiphorini. Porém, Mugleston et al. (2013) 

recuperou Conocephalini como uma bem suportada tribo monofilética, já Agraeciini e 

Copiphorini foram considerados parafiléticos. No entanto, as tribos Armadilagraeciini, 

Coniungopterini e Euconchophorini, também incluídas dentro de Conocephalinae, não 

foram consideradas em nenhuma das análises. Vale ressaltar que a posição de certos 
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gêneros é atribuída a algumas tribos baseado apenas no que Naskrecki (2000) 

chamou de "tradição taxonômica". 

 

1.4 - Bucrates Burmeister, 1838 

Bucrates é um gênero de esperanças Conocephalinae atualmente composto 

por cinco espécies Bucrates capitatus (De Geer, 1773), Bucrates clausus (Scudder, 

1878), Bucrates lanista Rehn, 1918, Bucrates malivolans (Scudder, 1978) e Bucrates 

weissmani Walker, 2014. Os representantes deste gênero são normalmente robustos; 

têm cabeça com fastígio do vértice largo, curto, redondo e é contínuo com o fastígio 

fronte; apresentam todos os fêmures armados ventralmente com pequenos espinhos; 

a margem dorsal da porção médio-distal da tíbia posterior é expandida lateralmente e 

o ovipositor é estreito, normalmente em forma de sabre (Burmeister 1838; Naskrecki 

2000).  

As cinco espécies deste gênero são registradas desde a costa oeste dos 

Estados Unidos até o sul do Brasil. Algumas espécies têm distribuição conhecida 

muito ampla como, por exemplo, B. clausus (que é registrada no México, Costa Risca 

e Colômbia) e B. capitatus (registrada na Guatemala, Costa Rica, Venezuela, 

Colômbia e Brasil). Por outro lado, B. lanista é conhecido somente para a sua 

respectiva localidade tipo, a cidade de Porto Alegre, sul do Brasil (Chamorro-Rengifo 

et al. 2011; Eades et al. 2014; Naskrecki 2000; Rehn 1917, 1918a; b; Walker 2014). 

Duas das cinco espécies são registradas para o Brasil: B. lanista para a cidade 

de Porto Alegre (RS) (Rehn 1918b) e B. capitatus para as cidades de Bonito (PE), 

Muniz Freire (ES), Rio de Janeiro (RJ), Santarém e Óbidos (PA), e em uma localidade 

desconhecida no estado da Bahia (Bruner 1915; Karny 1912; Redtenbacher 1891; 

Rehn 1917, 1920). 

B. clausus, como já mencionado, é registrado no México, Costa Rica e 

Colômbia (Chamorro-Rengifo et al. 2011; Fontana et al. 2008; Karny 1912; Naskrecki 

2000; Rehn 1920; Scudder 1878). No entanto, nada se sabe sobre essa espécie nos 

países localizados entre os citados anteriormente. Provavelmente, a ausência de 

dados é relacionada a uma amostragem insuficiente.  

Duas espécies são registradas somente para os Estados Unidos: B. malivolans 

e B. weissmani; a primeira nos estados de Michigan, New Jersey, Virginia, Carolina do 

Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Florida, Arkansas, Louisiana e Texas Bucrates 

(Blatchley 1920; Caudell 1918a; Hebard 1939; Karny 1912; Rehn & Hebard 1914, 

1916; Scudder 1878); a segunda espécie foi descoberta mais recentemente e é 

conhecida somente para o estado do Arizona (Walker 2014).  
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Apesar de ser um gênero bem conhecido, as características que atualmente 

definem Bucrates e suas espécies precisam ser melhor delimitadas. Isso se torna 

evidente quando se compara características das espécies de outros gêneros do novo 

mundo próximos a Bucrates com as pertencentes a este último. 

Alguns exemplos disso são: o fastígio do vértice contínuo com o fastígio da 

fronte (peculiaridade de Bucrates) é uma característica que também pode ser 

encontrada em espécies de Neoconocephalus Karny, 1907 e Caulopsis Redtenbacher, 

1891 (Piza 1983; Redtenbacher 1891). Os machos de B. clausus e B. weissmani 

apresentam a genitália externa semelhante também às dos dois gêneros citados,  uma 

vez que estes apresentam placa subgenital curta e estilos cilíndricos (Naskrecki 2000; 

Walker 2014). Por outro lado, o macho da única espécie de Parabucrates Scudder, 

1897, Parabucrates brevicauda (Scudder, 1869) apresenta a genitália externa muito 

semelhante à de B. capitatus e B. malivolans, pois apresentam placa subgenital 

alongada e estilos achatados dorso-ventralmente. Walker ao descrever B. weissmani 

descartou a hipótese de alocar esta espécie em Neoconocephalus e Caulopsis por 

considerar a comparação somente com as espécies neárticas destes gêneros, as 

quais apresentam o fastígio do vértice claramente separado do fastígio da fronte. Além 

disso, o autor não menciona em nenhum momento se as tíbias posteriores são 

expandidas médio-distalmente (característica atualmente encontrada somente em 

Bucrates) (Walker 2014). 

Outro fato intrigante neste gênero se refere aos trabalhos de De Geer (1773), 

Redtenbacher (1891), Griffini (1896), Hebard (1927) e Naskrecki (2000), os quais 

apontam inúmeras variações morfológicas para B. capitatus, tanto na forma quanto no 

tamanho dos exemplares. Esses trabalhos descrevem, por exemplo, variações no 

tamanho do ovipositor que vão de 24 a 39 mm de comprimento, o que indica uma 

variação considerável no tamanho dos espécimes. Levando em consideração a ampla 

distribuição que já foi registrada para B. capitatus, é possível que esta se trate na 

verdade de mais de uma espécie. 

Além disso, B. lanista é uma espécie muito semelhante a B capitatus, o que 

torna a separação das duas espécies praticamente inviável. Isso se deve porque 

quando B. lanista foi descrita, outras variações de maior porte de B. capitatus ainda 

não eram conhecidas, uma vez que estas só foram apresentadas por Hebard (1927) e 

Naskrecki (2000). 

Visto a atual conjuntura na qual se encontra os limites que definem Bucrates e 

suas espécies integrantes, é evidente que o grupo precisa ser redescrito, com intuito 

de delimitar de forma mais clara e satisfatória as características que definem o gênero 

e suas espécie, fato este que justifica a realização deste trabalho. 
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2 – Objetivo 

Realizar um estudo taxonômico de Bucrates Burmeister, 1838, afim de propor 

uma melhor definição para o gênero e suas espécies. 

2.1 – Objetivos específicos 

a) Realizar uma análise morfométrica dos caracteres morfológicos das 

espécies estudadas. 

b) Redescrever as espécies do gênero Bucrates de forma detalhada. 

c) Propor uma chave pictórica de identificação para as espécies sul-

americanas de Bucrates. 

d) Atualizar os registros geográficos e realizar o mapeamento das 

espécies sul-americanas de Bucrates. 
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3 - Material e Métodos 

 3.1 - Empréstimo de material de Coleções  

 Parte do material analisado neste trabalho foi proveniente de empréstimo das 

seguintes coleções depositárias do Brasil e do exterior: 

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, AM;  

UFAM – Universidade Federal do Amazonas, AM; 

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, PA;  

UEMA - Universidade do Estado do Maranhão, MA. 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz, RJ 

MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, SP; 

UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso, MT; 

MCNZ - Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, RS;  

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, RS  

MCTP - Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, RS;  

ICN – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Colômbia. 

Não foi possível ter acesso aos espécimes-tipo depositados em instituições no 

exterior. No entanto, os curadores destas coleções disponibilizaram fotos detalhadas e 

medidas morfométricas destes exemplares. As coleções depositárias dos espécimes-

tipo são: 

ANSP - Academy of Natural Science of Philadelphia, Estados Unidos; 

NHRS - Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo, Suécia; 

BMNH – London Natural History Museum, Inglaterra; 

MNCN - Museo Nacional de Ciencias Naturales, Espanha. 

 

 3.2 - Coleta de material 

 Parte do material analizado neste estudo foi oriundo de quatro coletas 

realizadas nas localidades de Vila do Careiro, no município de Careiro da Várzea, no 

Amazonas (03°11'S/59°50'W) e Vila Teotônio, no município Porto Velho, em Rondônia 

(08°52'S/64°03'W). Na primeira localidade, as coletas foram realizadas nos meses de 

setembro e outubro de 2013. Em Porto Velho, as coletas ocorreram nos meses de 

maio e novembro de 2014. Em ambas as localidades, a metodologia de coleta 

empregada foi de busca ativa durante a noite, com o auxílio de lanternas e redes 

entomológicas, ao longo de 800 metros a partir da margem dos rios Solimões e 

Madeira respectivamente. Todos exemplares foram coletados em vegetação arbustiva. 
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Ambos os locais são áreas de várzea, entretanto, nos períodos de coletas, os mesmos 

não se encontravam alagados. Os espécimes coletados foram sacrificados em frasco 

mortífero contendo papel embebido com Acetato de Etila e em seguida 

acondicionados em recipientes plásticos. Após tratamento laboratorial, parte do 

material foi preservada em meio seco (montado em alfinetes entomológicos), o 

restante em via úmida (álcool 80%) e encontram-se depositados na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

 3.3 - Exemplares identificados através de fotografias e medidas 

 Como não foi possível receber alguns exemplares coletados na Colômbia e 

Bolívia, foram fotografados (corpo inteiro, cabeça, pronoto, genitália) e medidos por 

técnicos em suas respectivas coleções depositárias. Por meio dessas fotografias em 

alta resolução e as medidas dos espécimes, foi possível identificar tais exemplares até 

o nível específico.  

 

3.4 - Identificação e registro do material 

 Todo o material foi previamente identificado com base nas descrições originais 

segundo Scudder (1869), Scudder (1878), De Geer (1773), Redtenbacher (1891), 

Walker (1869) e Rehn (1918b). Além disso, foram feitas comparações com as fotos e 

morfometria dos espécimes-tipo. A espécie Parabucrates brevicauda (Scudder, 1869) 

foram adicionados ao estudo devido a notável semelhança da genitália externa 

masculina à descrita para Bucrates capitatus (De Geer, 1773). 

 Todas as informações contidas nas etiquetas (local de coleta, data, coletor, 

método de coleta e, quando disponível, coordenadas geográficas do local de coleta) 

dos espécimes e outras informações sobre os exemplares foram registradas em 

planilha do programa Microsoft Excel 2013.  

 

 3.5 - Dissecação e clarificação de genitália 

 Alguns dos exemplares machos de cada espécie foram dissecados para a 

retirada da genitália interna (complexo fálico). Para tal, cada exemplar foi previamente 

reidratado por 15 minutos em água quente (85°-100°C). Após a dissecação, cada 

complexo fálico foi deixado por 48h em solução aquosa de KOH a 10% e depois 

lavado em ácido acético a 1% por 5 minutos. Esta técnica de clarificação seguiu o 

protocolo proposto em Chamorro-Rengifo & Lopes-Andrade (2014).  
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 3.6 - Descrição e redescrição 

 As redescrições e descrições foram realizadas com base nos seguintes 

caracteres morfológicos: forma do fastígio do vértice (Figura 1A); tamanho do corpo; 

tamanho e forma das tégminas; forma e número de dentes da lima estridulatória, 

localizada na porção ventral da tégmina, na altura da veia estridulatória (Figura 1C); 

tamanho e forma dos cercos, estilos e placa subgenital; forma do décimo tergito 

(Figura 1B) e do complexo fálico dos machos; forma e tamanho da placa subgenital, 

décimo tergito e ovipositor das fêmeas. A nomenclatura utilizada na categorização das 

estruturas e partes componentes do complexo fálico seguiu a proposta por Chamorro-

Rengifo & Lopes-Andrade (2014). 

 

 

Figura 1: Alguns dos caracteres taxonômicos utilizados na descrição e redescrição das 
espécies de Bucrates Burmeister, 1838. A: vista lateral da cabeça e tórax; B: vista póstero-
dorsal da genitália masculina; C: vista dorsal da tégmina esquerda. FV: fastígio do vértice; FF: 
fastígio da fronte; DT: décimo tergito; Ce: Cerco; PS: placa subgenital; E: estilo; VE: veia 
estridulatória. 
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3.7- Morfometria 

 A fim de enriquecer e tornar ainda mais confiáveis as redescrições, 

foram medidas algumas estruturas morfológicas do corpo dos espécimes estudados, 

com o auxílio de um paquímetro digital Zaas Precision. As medidas tomadas dos 

espécimes estudados foram submetidas a testes estatísticos com o intuito de 

encontrar suportes para as evidências levantadas na análise morfológica, como a 

alocação de algumas espécies em Bucrates e a existência de um padrão de variação 

morfológico quanto ao gradiente geográfico. Vale ressaltar que só foram considerados 

significativos valores de P inferiores a 0,05. Este valor significa que existe mais de 

95% de chances de o resultado encontrado ter de fato ocorrido ao acaso. 

Para analisar estatisticamente as medidas obtidas foram feitas uma Análise de 

Componentes Principais (PCA), uma Análise de Variância (ANOVA) e um teste de 

comparação de médias (Teste de Tukey). Com o intuito de descobrir se existe um 

padrão de variação no tamanho corporal ao longo de um gradiente geográfico, foi feita 

uma regressão linear entre o tamanho de cada espécime e as coordenadas 

geográficas dos pontos de coleta. Para facilitar a análise, foram escolhidas quatro 

medidas que melhor representassem o tamanho dos exemplares. As medidas 

corporais escolhidas foram o comprimento entre a cabeça e o ápice da tégmina 

(Figura 2A), comprimento entre a cabeça e o 10° tergito (Figura 2B), comprimento da 

tégmina (Figura 2C) e o comprimento do pronoto (Figura 2E). Estas análises foram 

feitas com o auxílio do pacote estatístico R versão 3.0.0.  

As médias corporais tomadas foram (Figura 2A-K): 

• Comprimento do corpo, desde o fastígio do vértice ao ápice das asas (Figura 2A);  

• Comprimento do corpo, desde o fastígio do vértice ao décimo tergito (Figura 2B);  

• Comprimento total da tégmina (Figura 2C); 

• Espessura da tégmina em sua porção medial (Figura 2D); 

• Comprimento total da região dorsal do pronoto (Figura 2E); 

• Espessura total da porção medial do pronoto (Figura 2F); 

• Comprimento total do fêmur posterior (Figura 2G); 

• Espessura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior (Figura 2H); 

• Comprimento do ovipositor das fêmeas (Figura 2I); 

• Comprimento da placa subgenital de fêmeas e machos (Figura 2J); 

• Comprimento dos estilos dos machos (Figura 2K). 
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Figura 2: Desenho esquemático das estruturas corporais medidas e suas respectivas 
delimitações. A: Comprimento do corpo, desde o fastígio do vértice ao ápice das asas; B: 
Comprimento do corpo, desde o fastígio do vértice ao décimo tergito; C: Comprimento total da 
tégmina; D: Largura da tégmina em sua porção medial; E: Comprimento total da região dorsal 
do pronoto; F: Largura total da porção medial do pronoto; G: Comprimento total do fêmur 
posterior; H: Largura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do 
ovipositor das fêmeas; J: Comprimento da placa subgenital de fêmeas e machos; K: 
Comprimento. 

 

3.8 - Fotografias e desenhos 

Foram feitas fotografias do aparelho estridulatório dos machos, dos caracteres 

das genitálias de ambos os sexos, como os cercos (vista dorsal), do décimo tergito 

(vista dorsal), da placa subgenital (vista ventral) e complexo fálico. Esse procedimento 

foi realizado com o auxílio de um estereomicroscópio Leica (M165C) equipado com 

câmera fotográfica DFC420 e as imagens analisadas com o software de 

processamento de imagens digitais Leica Application Suite V3.6. Outras fotografias 

com das vistas dorsal e lateral dos exemplares foram feitas com o auxílio de uma 

câmera fotográfica Nikon D300 com lente macro 60mm 2.8. As imagens foram 

posteriormente tratadas no programa de edição de imagens Adobe Photoshop em sua 

versão CS6. Todas as ilustrações vetorizadas foram feitas com o auxílio do programa 

Adobe Illustrator também em sua versão CS6.  
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3.9 - Atualização dos registros geográficos e mapeamento  

Para a atualização dos registros geográficos e confecção dos mapas de 

distribuição das espécies estudadas foram utilizadas as informações presentes nas 

etiquetas dos exemplares e de dados de literatura. Alguns espécimes já dispunham de 

dados de latitude e longitude em suas respectivas etiquetas. Para os exemplares que 

não os continham, foi utilizada a ferramenta de georreferenciamento disponível no 

website http://splink.cria.org.br/geoloc e programa computacional Google Earth para 

obtenção das coordenadas geográficas das localidades. Os mapas de distribuição das 

espécies estudadas foram confeccionados com o auxílio do programa computacional 

de georreferenciamento espacial DIVA GIS Versão 5.2. 
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4 – Resultados e Discussão 

 Neste estudo, foram analisados um total de 164 exemplares de Bucrates, 

pertencentes a cinco espécies, sendo elas Bucrates capitatus (n=9), Bucrates lanista 

(n=24), Bucrates clausus (n=33) e mais uma espécie ainda não descrita (n=98). 

Adicionalmente a estes, 13 exemplares de Parabucrates brevicauda também foram 

analisados.  

 

 4.1 – Análise morfométrica 

 A análise de componentes principais (PCA) realizada com as medidas dos 

espécimes estudados revelou que os dois primeiros eixos capturaram 88% da 

variação total dos dados morfométricos dos espécimes analisados. Isso significa que 

de toda a variação encontrada entre as medidas feitas, somente 12% é explicada 

pelos outros nove eixos que esta PCA gerou (Tabela 1). O teste de correlação entre os 

eixos da PCA revelou que os dois primeiros eixos estão correlacionados (P=0,015). 

Porém o eixo 1 não está correlacionado com o eixo 3 (P=0,837), assim como o eixo 2 

também não está (P=0,837). Por estes motivos, somente os dois primeiros eixos foram 

utilizados para representar a diferença total entre o tamanho corporal dos espécimes 

analisados (Figura 3). 

 

Tabela 1: Correlações entre variáveis morfométricas e os dois primeiros eixos da PCA, obtidos 
para os caracteres: (A) Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao ápice das asas; 
(B) Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao décimo tergito; (C) Comprimento total 
da tégmina; (D) Espessura da tégmina em sua porção medial; (E) Comprimento total da região 
dorsal do pronoto; (F) Espessura total da porção medial do pronoto; (G) Comprimento total do 
fêmur posterior; (H) Espessura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior; (I) 
Comprimento do ovipositor das fêmeas; (J) Comprimento da placa subgenital de fêmeas e 
machos; (K) Comprimento dos estilos dos machos. 

A B C D E F G H I J K

PCA 1 -0,3473 -0,3602 -0,3237 -0,3024 -0,2704 -0,3224 -0,3549 -0,3291 -0,2860 0,1406 0,2014

PCA 2 -0,0098 -0,0158 0,0165 -0,0339 -0,4075 -0,2232 -0,0951 -0,1892 0,3750 -0,5728 -0,5184

Eixos 

da 

PCA

Caracteres Morfológicos

 

 

As correlações entre as medidas morfométricas e os eixos da PCA 

evidenciaram que a diferença entre as espécies foi melhor explicada através dos 

comprimentos da placa subgenital (J), dos estilos (K) e do ovipositor (I). Na Figura 3, a 

separação de B. clausus, bem mais evidente nos machos, reforça o resultado que a 

análise dos caracteres morfológicos também evidenciou, que esta espécie pertence a 

outro gênero que não Bucrates. Com base nesses dois critérios, um novo gênero será 

proposto para alocar esta espécie, a qual aqui será tratada como Gen. nov. clausus 

comb. nov.. Outro resultado encontrado na PCA foi que P. brevicauda não mostrou 
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nenhuma separação evidente das demais espécies de Bucrates, o que também 

reforça o resultado da análise morfológica de que esta espécie na verdade pertence a 

Bucrates, e não a um gênero distinto. Como esta é a espécie tipo de Parabucrates e a 

única espécie neste gênero, este está sendo sinonimizado com Bucrates. Com isso, P. 

brevicauda está sendo realocada em Bucrates, sendo renomeada como Bucrates 

brevicauda comb. nov.. O novo rearranjo taxonômico será melhor explicado em 

Comentários do gênero e das espécies citadas.  

 

Figura 3: Separação das espécies de Bucrates de acordo com os dois primeiros eixos da 
análise de componentes principais (PCA: PCA1 e PCA2) das medidas morfométricas dos 
espécimes estudados. (∆) Machos; (○) Fêmeas. 

 

Como a espécie Gen. nov. clausus comb. nov. será realocada em outro 

gênero, esta não foi incluída na análise de variância (ANOVA) feita para avaliar as 

diferenças entre as médias dos atributos morfométricos das espécies de Bucrates. 

Estes testes foram realizados inicialmente para cada sexo separadamente, uma vez 

que as medidas de comprimento dos estilos só puderam ser tomadas nos machos e 

do ovipositor só puderam ser medidas nas fêmeas (Tabela 2). Os resultados 

encontrados mostram que existe diferença significativa entre as médias das medidas 

tomadas dos machos das espécies de Bucrates estudadas (P<0,0001). O teste de 

Tukey mostrou que todas as combinações são significativamente diferentes, indicando 

que os caracteres morfométricos medidos nos machos são eficientes para separar 

estatisticamente todas as espécies analisadas (Tabela 2).  
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Tabela 2: Valores de P obtidos através do Teste de Tukey para os atributos morfométricos das 
espécies de Bucrates comparados entre si. 

Machos Fêmeas Ovipositor/Pronoto Ovipositor/Fêmur

B. lanista /B. capitatus <0,0001 0,8432 <0,0001 <0,0001

Bucrates  sp. nov./B. capitatus <0,0001 0,0409 <0,0001 <0,0001

P. brevicauda /B. capitatus <0,0010 0,9539 <0,0001 <0,0001

Bucrates  sp. nov./B. lanista 0,0348 0,0449 <0,0010 0,0897

P. brevicauda /B. lanista <0,0100 0,4735 <0,0001 <0,0001

P. brevicauda /Bucrates  sp. nov. <0,0001 0,0063 <0,0001 <0,0001

Valores de P encontrados no Teste de Tukey
Espécies Comparadas

 

 

Os resultados da ANOVA para os caracteres morfométricos das fêmeas 

também se mostraram significativos (P<0,0001). Porém, o teste de Tukey revelou que 

somente a metade das médias das comparações possíveis entre as espécies são 

significativamente diferentes (Tabela 2). Com o intuito de refinar a análise na tentativa 

de conseguir separar estatisticamente as medidas corporais das fêmeas de Bucrates, 

foi feita a ANOVA das razões do comprimento do ovipositor pelo pronoto e do 

ovipositor pelo fêmur posterior (Tabela 2; Figura 4). O valor de P encontrado na 

ANOVA da razão entre o ovipositor e o fêmur posterior foi menor que 0,0001, o que 

significa que existe diferença entre as médias das razões das espécies. 

 

Figura 4: Análise de variância simples (ANOVA) das razões das medidas do ovipositor, 
pronoto e fêmur posterior de fêmeas de Bucrates. (A) Ovipositor por pronoto de cada espécie 
de Bucrates; (B) Ovipositor por fêmur posterior de cada espécie de Bucrates. 

 

O teste de Tukey revelou que as médias de todas as espécies são diferentes. 

Por sua vez, o valor de P encontrado na ANOVA da razão entre o ovipositor e o fêmur 

posterior foi muito menor que 0,0001. No entanto, o teste de Tukey só não encontrou 
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diferença entre as médias de Bucrates sp. nov. e B. lanista. Porém, as características 

morfológicas separam eficientemente as espécies, principalmente o formato do 

ovipositor. Contudo, o resultado mais expressivo destas duas análises foi de que estas 

duas espécies são significativamente diferentes de B. capitatus. Uma vez que, como 

será melhor explicado mais a frente, este estudo mostrou que Bucrates sp. nov. foi 

erroneamente identificado como B. capitatus e talvez o mesmo tenha ocorrido com B. 

lanista.  

Como resultado, somente B. capitatus, Bucrates sp. nov. e Gen. nov. clausus 

comb. nov. apresentaram alguma correlação com os gradientes geográficos (P<0,05). 

Apesar de os exemplares estudados de B. brevicauda comb. nov. oriundos da 

Colômbia serem visivelmente menores que os do Amazonas e Rondônia, não foi 

encontrado nenhuma diferença estatística significativa quanto aos gradientes 

geográficos. Quanto a estes gradientes, a latitude foi a que melhor explicou o padrão 

variação encontrado, uma vez que a longitude só teve resultado significativo quando 

correlacionada ao comprimento do pronoto de Gen. nov. clausus comb. nov. (Tabela 

3). 

Como é possível ver no Anexo 1, a espécie B. capitatus tende a apresentar 

exemplares maiores quando mais ao norte. Padrão inverso ao encontrado para 

Bucrates sp.1 e Gen. nov. clausus comb. nov., as quais tendem a apresentar 

exemplares menores quando mais ao norte. Esta última espécie também tende a 

apresentar exemplares de pronoto mais longo quando mais ao leste (Anexo 2; 3).   

 

Tabela 3: Valores de r², F e P obtidos através da regressão linear entre as variáveis 
morfométricas e os gradientes geográficos: (A) Comprimento do corpo, desde o fastígio da 
fronte ao ápice das asas; (B) Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao décimo 
tergito; (C) Comprimento total da tégmina; (E) Comprimento total da região dorsal do pronoto. 

Espécie Caracteres Morfológicos r² F P

B. capitatus A (LAT) 0,7201 18,01 0,003824

A (LONG) 0,0000063 0,0000441 0,9949

B (LAT) 0,6081 10,86 0,0132

B (LONG) 0,02894 0,0002026 0,989

C (LAT) 0,7048 16,71 0,004644

C (LONG) 0,00001337 0,00009357 0,9998

E (LAT) 0,637 12,3 0,009889

E (LONG) 0,0007713 0,005403 0,9435

B. brevicauda A (LAT) 0,1506 1,773 0,2126

A (LONG) 0,2459 3,261 0,1011
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B (LAT) 0,1708 2,06 0,1818

B (LONG) 0,2949 4,182 0,06806

C (LAT) 0,126 1,441 0,2576

C (LONG) 0,1845 2,262 0,1635

E (LAT) 0,2415 3,183 0,1047

E (LONG) 0,2671 3,644 0,08536

B. lanista A (LAT) 0,009972 0,2115 0,6503

A (LONG) 0,001747 0,03675 0,8498

B (LAT) 0,00859 0,1819 0,674

B (LONG) 0,006167 0,1303 0,7217

C (LAT) 0,02234 0,4799 0,496

C (LONG) 0,004943 0,1043 0,7499

E (LAT) 0,07545 1,714 0,2046

E (LONG) 0,01425 0,3035 0,5875

Bucrates sp.1 A (LAT) 0,2065 24,72 0,002931

A (LONG) 0,0002526 0,024 0,8772

B (LAT) 0,1317 14,41 0,0002587

B (LONG) 0,005634 0,5383 0,465

C (LAT) 0,1926 22.67 0,00000689

C (LONG) 0,004557 0,0004329 0,9834

E (LAT) 0,3329 47,4 0,0000006204

E (LONG) 0,01356 1,306 0,2559

Gen. nov. clausus A (LAT) 0,3386 16,38 0,0003064

A (LONG) 0,06819 2,342 0,1358

B (LAT) 0,1818 7,109 0,01193

B (LONG) 0,01803 0,5874 0,449

C (LAT) 0,2834 12,66 0,001191

C (LONG) 0,05235 1,768 0,1931

E (LAT) 0,6089 49,81 0,00005287

E (LONG) 0,1806 7,052 0,01224
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4.2 – Bucrates Burmeister, 1838 

Bucrates Burmeister, 1838: Espécie-tipo: Locusta capitata De Geer, 1773 (= Bucrates 

capitatus):708; Kirby, 1890: 583; Redtenbacher, 1891: 115; Kirby, 1906: 253; Karny, 

1912: 39; Bruner, 1915: 382, 398; Zeuner, 1936: 11-22; Hebard, 1939: 170; Otte 1997: 

52; Naskrecki, 2000: 63; Walker, 2014: 71. 

Parabucrates Scudder, 1897 sin. nov.: Espécies-tipo: Conocephalus brevicauda 

Scudder, 1869: 211; Kirby, 1906: 254; Karny, 1907: 50; Karny, 1912: 40; Bruner, 1915: 

382; Otte 1997: 64 

Redescrição: Cabeça robusta, levemente arqueada dorsalmente, obtusa com um 

largo fastígio do vértice (duas ou três vezes mais largo que o escapo antenal), o qual é 

curto, arredondado, não elevado em vista lateral (porção superior plana) e contínuo 

com o fastígio da fronte. Fronte visivelmente convexa, opistognata. Genas sem 

vestígio de carenas ou tubérculos, somente com rasas reentrâncias. Mandíbulas e 

labro assimétricos, com mandíbula direita sempre menor que esquerda. Olhos com o 

comprimento aproximadamente igual à largura do fastígio do vértice. Antenas longas 

(podendo ultrapassar ou não o ápice das tégminas), apresentando pontuações negras 

ou marrons em alguns antenômeros. Pronoto largo, bem desenvolvido e produzido 

para trás, com três quartos anteriores arredondados dorsalmente e o quarto posterior 

com quilhas arredondadas nas laterais. Margem anterior do disco pronotal levemente 

arredondada e truncada ou levemente sinuosa e truncada, margem posterior truncada. 

Porção dorsal relativamente achatada, levemente rugosa, podendo apresentar duas 

bandas escurecidas ou não. Sulcos dorsais transversais muito fracamente marcados. 

Lobos laterais mais longos que altos e bem produzidos. Margem cefálica dos lobos 

oblíqua, ângulo ventro-cefálico largamente obtuso; margem ventral quase reta, 

levemente oblíqua, ângulo ventro-caudal largamente obtuso; margem caudal 

largamente oblíqua, arqueada, formando um ângulo obtuso, seguido por um distinto e 

profundo seio umeral. Proesterno com dois espinhos longos; mesoesterno 

profundamente emarginado (com separação mediana se formando a partir da metade 

do esclerito), com porção superior truncado e lobos mesoesternais protusos 

posteriormente e de ápice agudo, borda externa dos lobos levemente arqueada, 

interna levemente sinuosa; metaesterno com porção anterior triangular e lobos não tão 

projetados quanto os mesoesternais, com separação mediana se formando a partir do 

terço distal dessa estrutura, lobos metaesternais com bordas externa e interna 

sinuosas e ápice arredondado. Espiráculo auditivo torácico largo, borda posterior com 

pequena projeção externa e ântero-ventral com pequena projeção interna. Tanto os 

machos quanto as fêmeas podem ser macrópteros ou mesópteros. Em uma mesma 

população podem ser encontrados exemplares com asas curtas (ultrapassando um 
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pouco o 10º tergito) e de ápice acuminado, e exemplares de asas longas com ápice 

arredondado. Área anal da tégmina bem desenvolvido, com pelo menos um terço do 

comprimento da mesma. Aparelho estridulatório bem desenvolvido com lima presente 

em ambas as asas. Lima da asa esquerda semelhante à da direita, porém reduzida e 

com um menor número de dentes. Todas as espécies analisadas apresentam variação 

no número de dentes da lima tanto direita quanto esquerda. Limas estridulatórias com 

quantidade de dentes variável já observado em Neoconocephalus (Walker & 

Greenfield 1983), um gênero considerado filogeneticamente próximo a Bucrates 

(Snyder et al. 2009). Base das asas posteriores dos machos com uma pequena 

projeção membranosa entre o segundo e o terceiro esclerito axilar. Pernas anteriores 

e medianas relativamente pequenas e robustas. Todos os fêmures desprovidos de 

espinhos superiormente. Coxas anteriores com um forte e longo espinho projetado 

para frente e as medianas providas com um pequeno espinho em forma de gancho. 

Fêmur anterior com 1-4 pequenos espinhos em sua porção ventro-distal interna e 

ventro-distal externa sem espinho, porção superior sem espinho; tíbia anterior lisa 

superiormente, porém com 5-6 espinhos em cada margem de sua porção inferior. 

Fêmur mediano com 2-4 espinhos em sua porção ventro-distal externa, interna 

desarmada. Tíbia mediana sem espinhos na sua porção superior, a inferior contendo 

5-6 espinhos em cada margem. Pernas posteriores robustas. Porção ventral dos 

fêmures posteriores com múltiplos espinhos em cada margem. Tíbia posterior 

alargada na sua porção médio-distal. Porção inferior armada com delicados espinhos 

e superior repleta de espinhos curtos e fortes. Tímpanos cobertos bilateralmente, com 

aberturas longitudinais estreitas voltadas para frente contendo duas pequenas covas 

abaixo de cada uma delas. Machos com cercos providos de um espinho subapical 

inferior grande e bem desenvolvido e outro apical superior muito pequeno e de base 

robusta (o qual não alcança a metade do comprimento do inferior); estilos alongados e 

achatados dorso-ventralmente; placa subgenital triangular, larga e longa, com porção 

distal emarginada. Décimo tergito emarginado, amplamente aberto. Comumente este 

esclerito sofre uma deformação, provavelmente devido processo de secagem dos 

espécimes, uma vez que muitos exemplares apresentaram um encurvamento da peça, 

o que resultou em uma aproximação dos lobos. Complexo fálico sem esclerito do 

cintilator, porém com um processo do cintilator grande e bem desenvolvido, ocupando 

quase por completo a dobra dorsal do lobo dorsal, com pelo menos duas dobras, 

provido com notáveis espinhos (Figura 5A-D). Dobras do processo do cintilator com 

cerdas evidentes, que dão um aspecto de pilosidade à estrutura. Vesículas 

ejaculatórias ovaladas, relativamente pequenas e localizadas muito próximas uma da 

outra na porção anterior do complexo fálico, de onde partem os ductos ejaculatórios 
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que se divergem para a porção mais lateral da estrutura. Esclerito da dobra ventral do 

lobo dorsal bem desenvolvido com formato de “Y” invertido. Dobra dorsal bem 

desenvolvida e cobrindo quase por completo os processos dos cintilatores. Fêmeas 

com cercos simples, cilíndricos e com longas cerdas; placa subgenital triangular, curta 

e moderadamente estreita e também emarginada no ápice, porém sem estilos. 

Ovipositor pode ser mais longo que o comprimento do fêmur posterior ou não, 

podendo ser encurvado para cima, para baixo, levemente sinuoso ou reto. Valvas 

inferiores um pouco menores que o das superiores. 

Diagnose: Corpo robusto, variando de 34 a 78 mm, tanto machos quanto fêmeas 

podem ser macrópteros ou mesópteros; fastígio do vértice curto e arredondado, 

apresentando-se duas a quatro vezes mais largo que o escapo antenal e contínuo com 

o fastígio da fronte; genas sem carenas ou tubérculos, levemente rugosas; todos os 

fêmures armados inferiormente com espinhos pequenos, porção dorso-distal da tíbia 

posterior expandido lateralmente. Machos com cercos providos de um espinho 

subapical inferior grande e bem desenvolvido e outro apical superior muito pequeno e 

de base robusta (o qual não alcança a metade do comprimento do inferior); estilos 

achatados dorso-ventralmente; complexo fálico sem esclerito do cintilator, porém com 

um processo do cintilator grande e bem desenvolvido ocupando quase que 

completamente a dobra dorsal do lobo dorsal, dotado de grandes e pequenos 

espinhos; vesículas ejaculatórias dispostas juntas uma ao lado da outra; esclerito da 

dobra ventral do lobo dorsal bem desenvolvido com formato de “Y” invertido; aparelho 

estridulatório bem desenvolvido com dentes maiores na porção final da lima, os quais 

diminuem progressivamente em direção a porção inicial, sem diminuição abrupta 

desses dentes e do espaço entre eles. Fêmeas normalmente bem maiores que os 

machos. 

Comentário: Parabucrates foi descrito por Scudder (1897) para abrigar a espécie 

Conocephalus brevicauda, descrita por ele próprio em 1869. Parabucrates foi 

distinguido de Bucrates apenas pelo comprimento do ovipositor da fêmea, o qual é 

curto e encurvado para cima, enquanto que em Bucrates é longo e quase reto. No 

entanto, ao analisar exemplares desta espécie, principalmente os machos, notou-se 

que estes apresentam cercos com um espinho subapical inferior grande e bem 

desenvolvido e outro apical superior diminuto (não alcançando a metade do 

comprimento do inferior), com base robusta. O complexo fálico apresenta processos 

do cintilator grandes, bem desenvolvidos, armados com espinhos grandes, porém sem 

esclerito do cintilator; além de vesículas ejaculatórias dispostas lado a lado e um 

grande e bem desenvolvido esclerito da dobra ventral do lobo dorsal em formato de 

“Y” invertido, entre outras características apresentadas na nova proposta de descrição 
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do gênero. Por esse motivo, fica claro que P. brevicauda na verdade pertence a 

Bucrates e que apenas o caráter da genitália feminina não é suficiente para sustentar 

a separação em gêneros distintos. Sendo assim, aqui propõem-se Parabucrates como 

sinônimo júnior de Bucrates.  

 

 

Figura 5: Lobo dorsal do complexo fálico das espécies sul-americanas de Bucrates detalhando 
os espinhos do processo do cintilator (setas). (A) Bucrates capitatus (De Geer, 1773); (B) 
Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov.; (C) Bucrates sp. nov.; (D) Bucrates lanista 
Rehn, 1918. 

 

É comum nas espécies de Bucrates uma variação no tamanho do corpo e 

coloração. Variações no tamanho corporal, das asas, cabeça e espessura do pronoto 

são as mais comuns. A coloração do corpo pode variar do marrom opaco ao marrom 

escuro, e do verde escuro ao verde oliva.  

Baseado nos resultados das análises morfométricas e nos novos caracteres 

levantados para definir Bucrates, principalmente os que dizem respeito a genitália dos 

machos como comprimento da placa subgenital, comprimento e formato dos estilo e 

formato do complexo fálico, torna-se evidente que B. clausus não pertence a este 

gênero. As tíbias posteriores expandidas lateralmente na porção médio-distal a 

separam de Neoconocephalus ou Caulopsis. Por este motivo, aqui será proposto um 
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novo gênero para alocar esta espécie e esta não constará na chave de identificação 

de espécies para o gênero Bucrates. 

 

Distribuição: As cinco espécies conhecidas de Bucrates estão distribuídas desde o 

oeste dos Estados Unidos até o sul do Brasil (Figura 6).  

 

Figura 6: Registros de ocorrência das espécies de Bucrates Burmeiter, 1838. 

 4.3 – Espécies de Bucrates 

4.3.1 - Bucrates capitatus (De Geer, 1773) 

Locusta capitata De Geer, 1773: 455, pl. 40, fig. 1 (descrição original). Localidade-tipo: 

“America do Sul”. Tipo fêmea, NHRS (Naturhistoriska Riksmuseet, Estolcomo).  
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Bucrates capitatus Burmeister, 1838: 709; Redtenbacher, 1891: 429, pl. 3, fig. 48; 

Griffini, 1896: 27; Kirby, 1906: 253; Karny, 1912: 40, pl. 7, fig. 5-6; Bruner, 1915: 398; 

Rehn (1917): 116; Rehn, 1920: 281; Hebard, 1927: 138; Belwood & Morris (1987): 64-

67; Nickle, 1992: 146 Naskrecki, 2000: 64, Figs. 14F-1, 46A-B, Map. 9; Chamorro-

Rengifo et al., 2011: 8; Berger & Pérez (2013): 379; Walker, 2014: 71,72. 

Conocephalus (?) latifrons; Walker, 1869; Kirby, 1906 (Conocephalus (?) latifrons = 

Bucrates capitatus) 

Redescrição: Cabeça robusta com um fastígio três ou mais vezes mais largo que a 

espessura do escapo em vista dorsal. Olhos um pouco menores que a largura do 

fastígio, relativamente pequenos em relação a cabeça. Mandíbulas grandes, bem 

desenvolvidas, com porção interna negra. Fronte sem padrão cromático conspícuo 

(Figura 7I). Pronoto robusto, em vista dorsal, com uma leve sutura transversal. Todos 

os exemplares analisados apresentavam as duas bandas negras do disco pronotal 

bem marcadas (Figura 7A-B). Asas bem desenvolvidas, podendo ser encontrados 

exemplares macrópteros (Figura 7A) e mesópteros (Figura 7B). Quando mesóptero, as 

tégminas possuem ápice acuminado, veias costal, radial, media, cubital anterior e suas 

ramificações reduzidas e área anal ocupando mais da metade do comprimento da 

mesma (Figura 7K). Quando macrópteros, as veias das tégminas citadas acima não 

são reduzidas, o ápice é arredondado e área anal ocupa quase a metade do 

comprimento desta asa (Figura 7J). Lima estridulatória da tégmina esquerda quase 

reta, somente com a porção caudal (inicial quanto ao sentido do movimento da 

estridulação) podendo ser levemente sinuosa (Figura 7C-E). A lima presente na 

tégmina direita (não funcional) é menor e notavelmente arqueada (Figura F-H). Os 

machos analisados desta espécie apresentam variação no número dentes da lima e 

no comprimento das mesmas. Baseado nesses exemplares, não necessariamente 

machos mesópteros apresentam limas estridulatórias menores e com menos dentes. 

Como visto na Figura 7D-E, a maior (dotada de mais dentes) e a menor (dotada de 

menos dentes) limas estridulatórias pertencem a machos mesópteros, enquanto que o 

macho macróptero apresentou uma lima com tamanho intermediário (Figura 7C). 

Quanto a lima da tégmina direita, o macho macróptero apresentou uma estrutura 

maior e com mais dentes que as dos dois exemplares mesópteros (Figura F-H). O 

número de dentes na lima esquerda variou de 97 a 120 dentes e na direita de 67 a 71 

dentes. Pernas anteriores com fêmures apresentando 1-2 pequenos espinhos na 

margem ventral interna e externa lisa. Tíbias anteriores com 6 espinhos na margem 

ventral interna e 4-5 na margem externa. Margens dorsais lisas e sem quilhas. 

Fêmures medianos com 2-3 espinhos na margem ventral externa e interna lisa. Tíbias 

medianas com 6 espinhos em ambas as margens ventrais. Fêmures posteriores com 
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7-11 espinhos na margem ventral externa e 5-9 na interna. Tíbias posteriores com 

porção médio-distal dilatada lateralmente, com 13-19 espinhos na margem externa 

superior, e 12-17 na interna superior. Porção inferior com 4-7 espinhos de cada lado. 

As fêmeas possuem ovipositor relativamente curto, com aproximadamente o 

comprimento do fêmur posterior, apresentando valvas inferiores praticamente retas, e 

as superiores notavelmente arqueadas (Figura 8C-D). Machos com projeções do 

décimo tergito largamente abertas (Figura 7M), placa subgenital com estilos curtos, 

menores que o comprimento dos cercos (Figura 7L-N). Complexo fálico relativamente 

estreito, com lobo dorsal grande e bem desenvolvido, com processo dos cintilatores 

grandes, repleto de espinhos que em sua maioria são grandes e robustos (Figura 3A), 

enquanto que o lobo ventral e mais curto e estreito. Esclerito da dobra ventral do lobo 

dorsal com projeções inferiores tão longas quanto a superior. Vesícula ejaculatória 

reduzidas (Figura 9A-F).  

Diagnose: Corpo pequeno, porém robusto (34 à 63 mm da cabeça ao ápice da 

tégmina), asas longas e bem desenvolvidas (Figura 7A; 7J), mas também há 

exemplares de asas curtas, de ápice acuminado (Figura 7B; 7K). Ovipositor das 

fêmeas curto (com aproximadamente o comprimento do fêmur posterior) e reto, com 

valva superior de borda dorsal arqueada (Figura 8A-C). Machos com estilos curtos, 

menores que o comprimento dos cercos (Figura 7L-N). Complexo fálico relativamente 

estreito, com lobo dorsal grande e bem desenvolvido, enquanto que o lobo ventral é 

mais curto e estreito, processo do cintilator repleto de espinhos que em sua maioria 

são grandes e robustos (Figura 3A). Esclerito da dobra ventral do lobo dorsal com 

projeções inferiores tão longas quanto a superior (Figura 9A-F). 

Tamanho: Essa espécie apresenta tamanho variável de acordo com o local de 

procedência e por sexo: Fêmea 47,25 – 63, 3mm (Alagoas e Rio Grande do Norte 

respectivamente); Machos 37,74 – 50,24 mm (Alagoas). Todas as dimensões 

corporais encontram-se na Tabela 4. 

Padrão cromático: Essa espécie apresenta uma variação de coloração que vai do 

verde oliva ao marrom opaco.  

Comentário: Esta espécie tem registro desde a Guatemala até o estado do Espírito 

Santo no Brasil (Figura 10), com uma ampla variação morfológica documentada em 

literatura. No entanto, após a análise das outras espécies sul-americanas deste 

gênero, é muito provável que houve erro de identificação de exemplares estudados 

por autores anteriores e mais de uma espécie tenha sido confundida com B. capitatus. 

Os espécimes que apresentavam maior tamanho corporal, principalmente as fêmeas 

que foram descritas como apresentando um longo ovipositor, mais longo que o fêmur 

posterior, provavelmente pertenciam a B. lanista ou Bucrates sp. nov.. Estas duas 
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espécies são muito semelhantes a B. capitatus, porém normalmente apresentam 

maior tamanho corporal e ovipositor é notavelmente mais longo que o fêmur posterior 

(aproximadamente 1,2 vezes mais longo) (Figura 15A-D; 19A-F). Exemplares de 

Bucrates brevicauda comb. nov. talvez não tenham sido confundidos com esta 

espécie devido a distinta coloração negra da base das antenas e da sutura clipeal 

(Figura 11G-I) e, no caso de fêmeas, devido ao distinto e único ovipositor, o qual é 

curto e encurvado para cima (Figura 11B; 11F). Neste estudo, foi possível identificar 

uma série de apenas oito exemplares de B. capitatus a partir de fotos e morfometria do 

holótipo, todos oriundos da região Nordeste do Brasil (Figura 10B). 

Distribuição: Como já explicado anteriormente (Comentário), outras espécies têm 

sido erroneamente identificadas como B. capitatus, o que fez com que esta espécie 

tenha sido registrada em muitos locais nos quais ela realmente possa não ocorrer. 

Devido a este erro, afirmar a real distribuição conhecida desta espécie é praticamente 

impossível, a não ser que todos os exemplares analisados por autores anteriores 

sejam revisados. No entanto, em alguns trabalhos, as medidas corporais dos 

espécimes são informadas, o que possibilita uma identificação mais precisa dos 

espécimes analisados em tais estudos. Porém, com esses dados, só é possível 

afirmar que provavelmente se trata ou não de B. capitatus, e no segundo caso, não 

será possível afirmar a real identificação da espécie, uma vez que estes trabalhos 

normalmente apresentam poucas informações sobre os exemplares.  

Ressalta-se que com base nos espécimes mencionados em bibliografia, o único caso 

em que foi possível supor que provavelmente se tratava de B. capitatus foi em 

Redtenbacher (1891), que registrou esta espécie pela primeira vez no Brasil (Bahia) e 

na Guatemala. Neste último país, o registro foi feito em uma localidade chamada pelo 

autor de Veracruz. Porém, não foi encontrado nenhum local com este nome na 

Guatemala, mas sim no México. Para diminuir as chances de erro na tentativa de 

precisar a localidade, aqui será considerado um ponto central na Guatemala, assim 

como no estado da Bahia, uma vez que nenhuma localidade especifica foi 

mencionada. Além disso, no trabalho é apresentada uma tabela com medidas 

corporais dos dois espécimes analisados pelo autor. O ovipositor com o mesmo 

comprimento do fêmur posterior indica que os exemplares analisados provavelmente 

pertençam mesmo a B. capitatus. Neste estudo, foi possível revisar alguns espécimes 

oriundos da Colômbia analisados por Chamorro-Rengifo et al. (2011) e constatou-se 

que os mesmos pertenciam na verdade a Bucrates sp. nov.. Além destes exemplares, 

teve-se acesso a fotos e medidas corporais do único exemplar que Berger & Pérez 

(2013) estudaram na Bolívia. Este espécime foi identificado como B. capitatus pelos 
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autores, mas com os dados recebidos foi possível concluir que o mesmo também era 

Bucrates sp. nov. (Figura 20). 

 A Figura 10A-B mostra em pontos amarelos a distribuição de B. capitatus referentes 

espécimes analisados neste estudo, os quais foram encontrados apenas na região 

Nordeste do Brasil, nos estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte (em maior 

detalhe na Figura 10B). Em pontos azuis claro, estão representados os registros 

presentes em literatura sobre B. capitatus mas que não se tem nenhum dado sobre 

morfometria, o que impossibilita fazer qualquer inferência sobre a provável identidade 

específica. Em pontos azuis escuro, estão sendo representados os registros de 

espécimes analisados por Redtenbacher (1891), os quais provavelmente pertençam 

mesmo a B. capitatus. Em pontos vermelhos, estão os registros presentes em 

literatura sobre B. capitatus mas que se tem dados de morfometria, os quais indicam 

que na verdade pertençam a outra espécie. 

Material examinado: 1 fêmea (Holótipo): América do Sul (analisado por foto); 1 

fêmea: BRASIL, Paraíba, Mamanguape, 6°50'20"S 35°07'33"W, VII.1957, Exp. Dep. 

Zoologia; 1 fêmea: Coremas, 7°01'01"S 37°56'00"W, II.1957, Exp. Dep. Zoologia; 1 

fêmea e 3 machos: Alagoas, Maceió, 9°39'58"S35°44'07"W, X-XI.1952, A. G. 

Camargo; 1 fêmea: Rio Grande do Norte, Natal, Planalto, 5°47' 43"S 35°12'33"W, 

17.VIII.2011, T. D. Lima; 1 fêmea: Parnamirim, Parque do Jiquí, 5°54'57"S 

35°15'46"W, 26.IV.2009, C. F. Aires; 1 fêmea: Extremoz, Genipabu, 5°41'60"S 

35°12'14"W, Santos et al., 19.V.2012.  

 

Tabela 4: Medidas corporais (mm) de Bucrates capitatus (De Geer, 1773) por estados de 
procedência. A: Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao ápice das asas; B: 
Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao décimo tergito; C: Comprimento da 
tégmina; D: Espessura da tégmina em sua porção medial; E: Comprimento da região dorsal do 
pronoto; F: Espessura total da porção medial do pronoto; G: Comprimento do fêmur posterior; 
H: Espessura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do 
ovipositor das fêmeas; J: Comprimento da placa subgenital de fêmeas e machos; K: 
Comprimento dos estilos dos machos. 

A B C D E F G H I J k

♀ BRA Alagoas 47,25 32,98 34,18 5,39 9,62 7,93 22,53 3,83 24,57 2,15 -

Paraíba 60,65 35,69 47,61 7,05 10 8,82 24,63 4 22,94 2,28 -

Rio Grande do 

Norte

63,3-

55,69

39,63-

33,47

51-

42,66

7,05-

5,88

10,34-

9,41

9,26-

8,14

26,2-

24,6

4,76-

4,51

26,38-

22,25

2,57-

2,2
-

♂ Alagoas
50,24-

34,74

29,68-

24,8

39,71-

24,53

6,01-

3,56

9,1-

8,12

7,29-

6,44

20,64-

18,05

3,62-

3,21
- 4,48-4

1,59-

1,3

♂♀ País
Unidade 

Federativa

Carcateres Morfológicos
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Figura 7: Habitus e características morfológicas de Bucrates capitatus (De Geer, 1773) macho. 
Forma macróptera: (A) vista dorsal; (C) lima estridulatória da tégmina esquerda, (F) lima 
estridulatória da tégmina direita, (I) cabeça, vista frontal, (J) tégmina esquerda; Forma 
mesóptera: (B) vista dorsal, (D-E) Lima estridulatória da tégmina esquerda, (G-H) lima 
estridulatória da tégmina direita, (K) tégmina direita; Genitália externa: (L) vista lateral; (M) vista 
dorso-posterior; (N) vista ventral. 
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Figura 8: Habitus e características morfológicas de Bucrates capitatus (De Geer, 1773) fêmea. 
Forma macróptera: (A) vista lateral, (C) Vista lateral do fêmur e do ovipositor; Forma 
mesóptera: (B), vista lateral; (D) Vista lateral do fêmur e ovipositor. 
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Figura 9: Complexo fálico de Bucrates capitatus (De Geer, 1773). (A) vista posterior; (B) 
esquema ilustrativo da vista posterior, LB lobo dorsal, LV lobo ventral; (C) vista lateral; (D) 
esquema ilustrativo da vista lateral; (E) vista anterior; (F) esquema ilustrativo da vista anterior. 
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Figura 10: Registros de ocorrência de Bucrates capitatus (De Geer, 1773). (A) registros de B. 
capitatus contidos em literatura confrontados com dados levantados neste estudo; (B) registros 
dos exemplares de B. capitatus analisados neste estudo. 
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4.3.2 - Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov.  

Conocephalus brevicauda Scudder, 1869: 333 (Descrição original). Localidade-tipo: 

Peru, Rio Napo. Tipo fêmea, ANSP (Academy of Natural Sciences of Drexel University, 

Filadélfia). 

Bucrates cocanus Bolivar, 1881: 495. Localidade-tipo: Equador, Coca. Tipo macho 

(local de deposição do tipo não informado); Bolivar, 1884: 85; Redtenbacher 1891: 

430;  Karny, 1912: 40; Paris, 1993: 182. 

Conocephalus cocanus Bolivar, 1881: 497. Localidade-tipo: Equador, Coca. Tipo 

fêmea (tipo perdido); Bolivar, 1884: 97; Redtenbacher, 1891: 420; Giglio-Tos, 1898: 

87; Otte 1997: 64. 

Parabucrates brevicauda Scudder, 1897: 211; Kirby, 1906: 254; Karny, 1912: 40; Rehn 

(1917): 116; Chamorro-Rengifo et al., 2011: 13. 

Conocephaloides cocanus Kirby, 1906: 248.  

Conocephalus (Homorocoriphus) cocanus Karny, 1907: 42 

Homorocoryphus cocanus; Karny, 1912: 37; Bruner, 1915: 397; Rehn, 1918a: 199; 

Hebard, 1926: 340; Paris, 1993: 182. 

Redescrição: Fastígio do vértice não elevado em vista lateral; em vista dorsal, com 

um leve estreitamento ao nível do escapo. Comprimento do olho equivalente à 

distância entre os escapos antenais em vista dorsal. Porção anterior das mandíbulas 

completa ou parcialmente negras (Figura 11G-I). Sutura clipeal normalmente total ou 

parcialmente negra (Figura 11G-H), porém pode ser encontrado também exemplares 

sem esta coloração (Figura 11I). As vezes parte do sulco subgenal também negro. 

Antenas com escapo, pedicelo e primeiro segmento antenal negros, orbita antenal 

também normalmente escura, porção terminal de alguns antenômeros marcado de 

preto ou marrom bem escuro. Pronoto robusto, em vista dorsal, com uma leve sutura 

transversal. As duas listras negras no dorso do pronoto podem estar presentes, 

parcialmente marcas ou ausentes. Quando presentes, as listras são muito delgadas 

(Figura 11A). Asas bem desenvolvidas. Nenhum exemplar mesóptero, com asas 

curtas e ápice acuminada foi encontrado (Figura 11A). Área anal das tégminas dos 

machos com aproximadamente a metade do comprimento total desta asa (Figura 

11C). Todas as pernas relativamente curtas e robustas. Fêmures anteriores 

apresentando 1-3 espinhos na margem ventral interna e lisos na externa. Tíbias 

anteriores com 6 espinhos na margem ventral interna e 5 na externa. Fêmures 

medianos com 3-5 espinhos na margem ventral externa e interna lisas. Tíbias 

medianas com 6 espinhos em cada margem. Fêmures posteriores com margens 

internas inferiores com 6-10 espinhos e externa com 7-10. Tíbias posteriores com 

margens inferiores externas 5-7 espinhos e internas com 4-6, margens superiores 
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externas com 9-13 espinhos e interna com 11-14. Fêmeas com ovipositor curto, com 

aproximadamente a metade do comprimento dos fêmures posteriores, e visivelmente 

encurvado para cima (Figura 11B-11F). Placa subgenital relativamente estreita (Figura 

11L) dotada de estilos curtos, mais curtos que os cercos (Figura 11J-K). Complexo 

fálico dos machos com lobo dorsal estreito e mais reduzido, assim como o processo 

do cintilator. Estes últimos são dotados de espinhos alongados e delgados, além de 

cerdas relativamente longas que garantem um aspecto mais piloso a estrutura (Figura 

3B). Esclerito da dobra ventral do lobo dorsal pequeno com projeções inferiores tão 

longas quanto a superior. Vesícula ejaculatória reduzidas (Figura 12A-F).  

Diagnose: Esta espécie é facilmente identificada pelo escapo, pedicelo e por pelo 

menos o primeiro artículo antenal completamente negro; pelas manchas negras na 

porção superior do clípeo que normalmente estão presentes (sutura clipeal) (Figura 

11G-I), pelo ovipositor das fêmeas muito curto (com aproximadamente metade do 

comprimento do fêmur posterior) e levemente encurvado para cima (Figura 11B; 11F); 

área anal das tégminas dos machos ocupando quase a metade do comprimento total 

desta asa (Figura 11C).  

Tamanho: Essa espécie possui o tamanho corporal variável de acordo com o local de 

procedência e o sexo: Fêmea: 53,97 - 60,34 mm (Meta/Colômbia e Amazonas 

respectivamente); Machos: 43,93 - 56, 63 mm (Meta/Colômbia e Amazonas 

respectivamente). Todas as dimensões corporais encontram-se na Tabela 5. 

Padrão cromático: Foi possível separar os exemplares em pelo menos quatro 

padrões de coloração, que variam do amarelo opaco ao marrom claro, e do verde 

escuro ao verde oliva. 

Comentário: Por apresentar o ovipositor curto e encurvado para cima, Scudder (1897) 

descreveu o gênero Parabucrates para alocar esta única espécie, originalmente 

descrita como pertencente a Conocephalus Thunberg, 1815. No entanto, os machos 

desta espécie apresentam placa subgenital longa, dotada de estilos da achatados 

dorso-ventralmente, cercos com um espinho apical superior reduzido, o qual não 

alcança a metade do comprimento do subapical inferior bem desenvolvido (Figura 11J-

L), complexo fálico sem esclerito do cintilator, porém com um grande e bem 

desenvolvido processo do cintilator e o esclerito da dobra ventral do lobo dorsal com 

formato de “Y” invertido (Figura 12A-F), o que torna claro que está espécie na verdade 

pertence a Bucrates. Acredita-se que o formato do ovipositor não é suficiente para 

suportar a separação em um gênero distinto e que o mesmo na verdade é unicamente 

uma característica específica. Pelo exposto, aqui propõem-se a nova combinação 

Bucrates brevicauda. 
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Como é comum ao gênero, esta espécie apresenta variação na coloração e tamanho 

corporal. Exemplares estudados oriundos da Colômbia são menores que os coletados 

no Brasil. No entanto, nenhuma diferença estatística significativa foi encontrada 

(Tabela 3). Todos os espécimes colombianos analisados tinham a coloração amarelo 

opaco ou dourado pálido, enquanto que os espécimes brasileiros poderiam ser verde 

oliva, verde escuro ou marrom claro. 

Distribuição: Está espécie é distribuída desde o Equador, Peru, Bolívia, Guiana 

Francesa, Colômbia até o Brasil, onde, neste último, seu registro é conhecido somente 

para os estados do Amazonas e Rondônia (Figura 13). 

Material examinado: 1 macho: BRASIL, Amazonas, Itapiranga, Ramal Madubá, Rod. 

AM 363 NA Km 11, 02°42'57''S, 58°00'46''W, 7.X.2010, D. Ochoa, R. Machado, M. 

Guedes leg.; 1 fêmea: Manaus, Lago Catalão, Flutuante base INPA, 3°10'9"S, 

59°54'43"W, 09.VII.2014, D. M. M. Mendes, 1 fêmeas: Reserva Ducke, Rod. 

AMNA010 Km 26, 02°55'51''S, 59°58'29''W, 05.VI.1996, Medeiros, J. F.; 1 fêmea e 1 

macho: Novo Aripuanã, Lago Xadá, 05°07'15''S, 60°22'47''W, IV. 2005, F. Xavier, F. 

Godoi & A. Lourido Leg.; Manicoré, Cachoeira, Floresta úmida, 05°29'44''S, 

60°49'21''W, IX.2004, Silva & Pena; 1 macho: COLÔMBIA, Putumayo, Caucaya, 

0°10'49''S, 74°46'17''W, 01.XII.1948, Richter, ICN 088558; 1 fêmea e 1 macho: Meta, 

Puerto Gaitan, 4°16'53''N, 72°04'25''W, 01.XI.1971, Jiménez, P. A., ICN 088555; ICN 

088557. 

 

Tabela 5: Tabela com medidas corporais (mm) de Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) por 
países e estados. A: Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao ápice das asas; B: 
Comprimento do corpo, desde o fastígio da fronte ao décimo tergito; C: Comprimento da 
tégmina; D: Espessura da tégmina em sua porção medial; E: Comprimento da região dorsal do 
pronoto; F: Espessura total da porção medial do pronoto; G: Comprimento do fêmur posterior; 
H: Espessura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do 
ovipositor das fêmeas; J: Comprimento da placa subgenital de fêmeas e machos; K: 
Comprimento dos estilos dos machos. 

A B C D E F G H I J k

♀ BRA Amazonas
60,34-

56,45

36,74-

34,54

46,77-

43,75

7,08-

5,55

10,67-

9,37

9,32-

8,85

25,97-

24,1

4,5-

4,13

14,35-

13,63

2,16-

1,52
-

COL Meta 53,97 31,68 41,85 6,29 9,32 7,85 22,06 3,93 14,19 1,63 -

♂ BRA Amazonas
56,63-

49,65

33,73-

28,69

43,8-

37,58

6,41-

5,65

10,39-

8,71

8,31-

6,88

25,69-

20,34

4,24-

3,04
-

4,58-

4,12
0,94

COL Meta 43,93 29,01 33,23 5,52 8,15 6,2 17,87 0 3,93 1,3 1,33

Putumayo 47,48 26,35 37,73 4,93 8,1 6,89 19,34 2,98 - 4,32 1,43

♂♀ País
Unidade 

Federativa

Carcateres Morfológicos
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Figura 11: Habitus e características morfológicas de Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) 
comb. nov. Macho: (A) vista dorsal; (C) tégmina esquerda; (D) Lima estridulatória da tégmina 
esquerda, (E) lima estridulatória da tégmina direita, Genitália externa: (J) vista lateral; (K) vista 
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dorso-posterior; (L) vista ventral; Fêmea: (B) vista dorsal; (F) comparação entre os 
comprimentos do fêmur e ovipositor; Cabeça: (G-I), vista frontal.  
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Figura 12: Complexo fálico de Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov. (A) vista 

posterior; (B) esquema ilustrativo da vista posterior; (C) vista lateral; (D) esquema ilustrativo da 

vista lateral; (E) vista anterior; (F) esquema ilustrativo da vista anterior. 
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Figura 13: Registros de ocorrência de Bucrates brevicauda (Scudder, 1869) comb. nov.. 

 

 4.2.3 - Bucrates lanista Rehn, 1918 

Bucartes lanista Rehn, 1918b: 212, pl. X, Figs. 14, 15 16 e 17. (Descrição original). 

Localidade-tipo: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Holótipo Fêmea, ANSP 

(Academy of Natural Sciences of Drexel University, Filadélfia); Walker, 2014: 71, 

Tabela 1. 

Redescrição: Olhos com o comprimento menor que o espaço entre os escapos. 

Porção próxima à margem interna das mandíbulas marrom escuro ou negras. Cada 

extremidade da sutura clipeal podendo apresentar uma pontuação marrom escura ou 

não. Antenas com orbita antenal, escapo, pedicelo e primeiro segmento antenal sem 

padrão cromático distinto (Figura 14E). Pronoto relativamente mais estreito em relação 

ao corpo, quando comparado com as outras espécies, com sulcos dorsais muito 

fracamente marcados. Porção superior podendo apresentar as bandas escuras ou 

não. Asas bem desenvolvidas, nenhuma variação mesóptera foi encontrada. Tégminas 

longas e relativamente estreitas, quase duas vezes mais longa que o fêmur posterior 

(Figura 14A-D; 14A; C). Nos machos, área anal desta asa ocupando aproximadamente 

um terço do comprimento da mesma (Figura 14C-D). Aparelhos estridulatório bem 

desenvolvido, com lima estridulatória de porção final dotada de dentes grandes e bem 

desenvolvidos os quais diminuem significantemente de tamanho em pouco mais da 

metade do comprimento desta estrutura, nos quais os dentes se tornam pequenos, 
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mais próximos e se distribuem a formar um meio arco em sua porção final (Figura 14F-

G). Lima direita muito semelhante a esquerda, porém menor e arqueada no sentido 

oposto (Figura H-I). Espelho da asa direita relativamente ovoide e membranoso, 

espelho da asa esquerda pergamináceo, porém notavelmente mais delgado que o 

restante da asa e ainda bem distinguível (asas estendidas). Fêmures anteriores com 

0-2 espinhos na margem ventral interna e externa lisa. Tíbias anteriores com 6 

espinhos na margem ventral interna e 5 na externa. Fêmures medianos com 2-4 

espinhos na margem externa e interna lisa. Tíbias medianas com 6 espinhos em 

ambas as margens ventrais. Fêmures posteriores inferiormente armados com 3-10 

espinhos na margem externa e interna com 4-12. Porção ventral da tíbia posterior 

armada com 5-8 espinhos na margem externa e 4-7 na interna; porção dorsal armada 

com 10-19 espinhos na margem externa e 12-16 na margem interna. Nos machos, 

décimo tergito bifurcado e produzido em dois lobos delgados e relativamente 

alongados, com separação mediana ampla e fortemente arqueada (Figura 14K). Placa 

subgenital longa e estreita, a mais longa proporcionalmente dentre as espécies 

analisadas, dotada de estilos longos, mais longos que os cercos (Figura 14J; 14L). 

Complexo fálico relativamente estreito, mais longo que largo, com o processo do 

cintilator curto, o menor dentre as espécies analisadas (Figura 16A-F), com poucos 

espinhos, os quais são triangulares, curtos e robustos (Figura 3D). Esclerito da dobra 

ventral do lobo dorsal com projeções inferiores curtas, mais curtas que a projeção 

superior, a qual apresenta uma forma sinuosa, de ápice acuminado, com nenhuma ou 

poucas dentições ventrais (Figura 16A-F). Nas fêmeas, ovipositor longo, em média 1,2 

vezes mais longo que o fêmur posterior, levemente recurvado a partir de seu quarto 

proximal e valva inferior leve, porém perceptivelmente, mais curta que a superior 

(Figura 15A-D).  

Diagnose: Corpo alongado e robusto (de aproximadamente 53 mm à 79 mm do ápice 

do fastígio a extremidade da tégmina). Asas longas e bem desenvolvidas, nenhuma 

variação com asas curtas e ápice acuminado foi encontrada até o momento (Figura 

14A-B; 15A; 15C). Área anal das tégminas dos machos um pouco reduzidas, com um 

terço do comprimento total dessas asas (Figura 14C-D). Ovipositor das fêmeas 

levemente arqueado, encurvando-se progressivamente para baixo desde seu quarto 

proximal (Figura 15A-D). Machos com placa subgenital estreita (Figura 14L) dotada de 

estilos alongados, mais longos que os cercos; décimo tergito com projeções alongadas 

e agudas (Figura 14J-L). Complexo fálico relativamente estreito, mais longo que largo, 

com o processo do cintilator mais curto, o menor dentre as espécies analisadas, com 

poucos espinhos, os quais são todos triangulares, curtos e robustos (Figura 3D). 

Esclerito da dobra ventral do lobo dorsal com projeções inferiores curtas, mais curtas 
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que a projeção superior, a qual apresenta uma forma sinuosa, de ápice acuminado, 

com nenhuma ou poucas dentições ventrais (Figura 16A-F). 

Tamanho: Essa espécie possui o tamanho variável de acordo com o local de 

procedência e o sexo: Fêmea: 62,30 – 78,78 mm (Mato Grosso do Sul e São Paulo 

respectivamente); Machos: 51,31 – 57,50 mm (Mato Grosso e São Paulo). Todas as 

dimensões corporais encontram-se na Tabela 6.  

Padrão cromático: Os exemplares podem apresentar uma coloração que varia do 

verde oliva ao amarelada, alaranjado testáceo (provavelmente devido à perda da 

coloração em decorrência do modo de acondicionamento dos espécimes) ou marrom 

escuro.  O pronoto pode apresentar ou não as duas bandas negras na porção. Tal 

condição só foi observada em exemplares coletados nos estados do Pará, Amazonas 

e Maranhão. Espécimes coletados no sul e Sudeste do Brasil e Paraguai não 

apresentam esta mancha. Espécimes coletados no estado do Mato Grosso 

apresentam o dorso do pronoto ligeiramente mais escuro.  

Comentário: Esta espécie muito provavelmente também foi confundida com B. 

capitatus devido à grande semelhança dos exemplares. O conhecimento acerca desta 

espécie até então era muito restrito, uma vez que os únicos exemplares conhecidos 

eram duas fêmeas coletadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que 

correspondem ao holótipo e parátipo. No entanto, neste trabalho, uma fêmea coletada 

na mesma localidade e mais duas fêmeas e dois machos oriundos de localidades 

próximas a esta e também situadas no estado do Rio Grande do Sul foram analisados 

inicialmente. Com o auxílio da descrição original feita por Rehn (1918b) e a foto do 

holótipo disponível Eades et al. (2014), foi possível confirmar a identificação das 

fêmeas e, a partir dessas, identificar os machos. Com base nesses exemplares, foi 

possível identificar outros espécimes coletados em outros estados e regiões brasileiras 

e no Paraguai. O que facilitou a identificação e caracterização do até então 

desconhecido macho, foi encontrar espécimes de ambos os sexos coletados na 

mesma localidade e no mesmo dia. Com isso, foi possível expandir a distribuição 

conhecida desta espécie para além de sua localidade tipo.  

Existe uma variação morfológica no tamanho dos exemplares, alguns são bem 

robustos (Figura 14A; 15A) e outros já apresentam o corpo um pouco menor (Figura 

14B; 15C).  

Distribuição: Como já mencionado anteriormente, esta espécie era registrada 

somente para sua localidade tipo, a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Porém, ela é muita mais amplamente distribuída do que se conhecia. Neste estudo, 

estende-se a distribuição da mesma para todas as regiões do Brasil, nos estados de 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Amazonas e Amapá. 
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B. lanista também é registrado pela primeira vez para o Paraguai, na cidade 

Assunção. Esta é a primeira espécie de Bucrates registrada para este país (Figura 17). 

Material examinado: 1 fêmea: BRASIL, Amazonas, Manaus, Campus INPA, 

3°05'45''S, 59°59°22''W, 30.III.1079, E. Brasil; 2 fêmeas: Itapiranga, 02°42'57''S, 

58°00'46''W, 24-25.I.1991, P. F. Bührnheim, N. O. Aguiar & Nelson Fé col.; 1 fêmea e 

1 macho: Pará, Monte Alegre, 2°00'29"S 54°04'09"W, 04.XII.1974, R. Leal; 1 macho: 

Amapá: Porto Santana, 0°03'01"S 51°11'00"W, 6.II.1961, J. C. M. Carvalho; 1 macho: 

Maranhão, Carolina, Pov. Canto Grande Balneário Urupuxete, 7°19'59"S, 47°28'09"W, 

23-27.II.2009, F. Limeira de Oliveira; A. L. Costa & P. A. M. Moraes; 1 macho: Mato 

Grosso, Cuiabá, 15°35'47"S 55°05'48"W, 13.IX.94, Elesbão Vitor da S. Neto; 5 fêmeas 

e 1 macho: Mato Grosso do Sul, Salobra, 21°14'01"S 57°07'59"W, 22-27.I.1995, 

Travassos, Barros & Albuquerque; 1 fêmea e 1 macho: São Paulo, Ribeirão Preto, 

Faz da Pedra, Rio Tamanduá, 21°10'39"S 47°48'37"W, 5-8.XII.1953, Travassos & 

Zago; 1 fêmea: Rio Grande do Sul, Uruguaiana, 29°45'18"S 57°05'17"W, S. D. M. 

Kroef, MCTP 22763; 1 macho: 31.X.1990, Roni Tedesco, MCTP 38563; 1 fêmea: 

Porto Alegre, 51°13'47"W 30°01'60"S, 05.V.1993, Lab. Entomologia, MCTP 38561; 1 

fêmea: Santa Maria, 29°41'04"S 53°48'25"W, 03.II.1977, M. F. Tarrago Leg., MCTP 

05843; Livramento, 30°52'60"S 55°30'59"W, 18.II.1990, Lab. Entomologia, MCTP 

38562; 1 macho: PARAGUAI, Assunción, 25°17'07''S 57°38'07''W, 15.X.1951, Julian; 

1 macho: I.1944, Mis. Cient. Brasil; 1 fêmea: X.1943. 
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Tabela 6: Medidas corporais (mm) de Bucrates lanista Rehn, 1918 por países e estados. A: 
Comprimento do corpo desde o fastígio da fronte ao ápice das asas; B: Comprimento do corpo 
desde o fastígio da fronte ao décimo tergito; C: Comprimento da tégmina; D: Espessura da 
tégmina em sua porção medial; E: Comprimento da região dorsal do pronoto; F: Espessura da 
porção medial do pronoto; G: Comprimento do fêmur posterior; H: Espessura do primeiro quartil 
do comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do ovipositor; J: Comprimento da placa 
subgenital; K: Comprimento dos estilos dos machos. 

A B C D E F G H I J k

♀ BRA Amazonas
65,4-

62,86

38,24-

38,15

51,2-

48

6,75-

5,65

10,97-

10,56

8,88-

8,77

28,81-

28,67

4,52-

4,31

35-

32,5

2,88-

2,24
-

Mato Grosso 62,49 36,82 48,75 6,56 9,81 8,77 27,22 4,31 32,35 2,72 -

Mato Grosso 

do Sul

66,4-

62,3

40,63-

37,26

52,45-

49,18

6,99-

5,85

10,45-

9,72

9,3-

8,38

27,16-

25,92

4,55-

4,27

35,35-

31,76

3,1-

2,18
-

Pará 64,76 40,95 49,42 6,73 10,66 8,95 27,93 4,33 31,2 2,28 -

Rio Grande do 

Sul

72,81-

64,55

41,6-

36,14

57,75-

51,15

6,5-

4,99

11,05-

10,06

9,06-

8,24

28,78-

25,17

4,35-

3,89

35,87-

32,8

2,96-

2,19
-

São Paulo 78,78 43,36 63,19 8,16 11,54 9,76 28,51 4,42 31,01 3 -

PAY Assunción 57,67 40,88 43,08 6,12 9,98 8,55 26,28 4,17 34,56 3,1 -

♂ BRA Amapá 56,05 34,19 43,57 5,89 9,96 7,68 24,92 4,01 - 4,52 2,4

Maranhão 53,65 31,22 41,92 5,25 8,81 0 23,38 3,44 - 5,11
2,34-

2,3

Mato Grosso 51,31 30 40 5,33 9,4 7 21,83 3,5 - 4,4
2,2-

2,34

Mato Grosso 

do Sul
53,58 31,36 42,6 5,36 8,85 6,82 23,08 3,44 - 3,92

2,54-

2,2

Pará 54,54 35 42,14 5,48 9,21 7,5 24 3,8 - 4,86 2,38

Rio Grande do 

Sul

56,78-

55,23

32,43-

29,66

44,46-

43,08

5,15-

4,91

8,83-

8,46

6,98-

6,57

23,07-

21,32
3,3 -

4,59-

4,55

2,86-

2,43

São Paulo 57,9 33,87 45,38 6,24 8,8 7,2 22,61 3,47 - 4,37 2,21

PAY Assunción
57,57-

53,77

34,07-

30,92

45,29-

42,38

5,82-

5,35

9,35-

8,65

7,21-

6,68

24-

22,46

3,62-

3,32
-

4,53-

4,04

2,54-

2,3

♂♀ País
Unidade 

Federativa

Carcateres Morfológicos
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Figura 14: Habitus e características morfológicas de Bucrates lanista Rehn, 1918 macho. 
Variação de grande porte: (A), vista dorsal; (C) tégmina esquerda do macho (B) variação de 
pequeno porte, vista dorsal; (D) tégminas esquerdas de macho de pequeno porte; (E) cabeça, 
vista frontal; (F-G) lima estridulatória da tégmina esquerda; (H-I) lima estridulatória da tégmina 
direita; (J) genitália externa, vista lateral; (K) genitália externa, vista dorso-posterior; (L) 
genitália externa, vista ventral. 
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Figura 15: Habitus e características morfológicas de Bucrates lanista Rehn, 1918 fêmea. 
Variação de grande porte: (A) vista lateral; (B) Comprimentos do fêmur e ovipositor de fêmea; 
Variação de pequeno porte: (C) vista lateral; (D) Comprimentos do fêmur e ovipositor de fêmea. 
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Figura 16: Complexo fálico de Bucrates lanista Rehn, 1918. (A) vista posterior; (B) esquema 
ilustrativo da vista posterior; (C) vista lateral; (D) esquema ilustrativo da vista lateral; (E) vista 
anterior; (F) esquema ilustrativo da vista anterior. 
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Figura 17: Registros de ocorrência de Bucrates lanista Rehn, 1918. 

 

4.2.4 - Bucrates sp. nov. 

Descrição: Comprimento dos olhos menor que o espaço entre os escapos antenais. 

Mandíbulas com a margem interna negras ou marrom escuro. Órbita antenal, escapo, 

pedicelo e primeiro segmento antenal sem coloração diferenciada. Pode estar 

presente ou não duas pontuações marrons em cada extremidade da sutura clipeal 

(Figura 18C). Formato do tórax como o descrito para o gênero. Porção superior 

podendo apresentar as bandas escuras ou não. Asas bem desenvolvidas (Figura 18A; 

19A; C), porém podendo ser encontradas variações com asas curtas e ápice 

acuminado (Figura 18B; 19C). Área anal das tégminas dos machos (tanto mesópteros 

quanto macrópteros) ocupando aproximadamente a metade do comprimento total 

desta asa. Quando mesóptero, tégminas com ápice acuminado, veias costal, radial, 

media, cubital anterior e suas ramificações reduzidas, porém a área anal também 

reduz e ocupa somente a metade do comprimento da mesma (Figura 18D-E). 

Aparelho estridulatório bem desenvolvido com dentes grandes e em sua porção inicial 

os quais diminuem progressivamente até a porção final, sem diminuição abrupta no 

tamanho e distância entre dentes, e sem arqueamento final da estrutura. Lima em 

vista ventral quase reta (Figura 18F-G). Espelho desta asa pergamináceo e 

praticamente tão espesso quanto o restante da asa, salientado pelas veias que o 

limitam. Lima direita semelhante à esquerda, porém em escala reduzida, com menor 
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número de dentes e levemente encurvada (Figura 18H-I). Espelho desta asa 

membranoso e com um formato mais arredondado. Pernas anteriores e medianas 

pequenas e robustas. Fêmures anteriores com 1-2 espinhos na margem inferior 

interna e externa lisa. Tíbias anteriores com 6 espinhos na margem inferior interna e 5 

na externa. Fêmures medianos com 2-4 espinhos na margem inferior externa e interna 

lisa. Tíbias medianas com 5-6 espinhos em ambas as margens ventrais. Fêmures 

posteriores inferiormente armados com 3-11 espinhos na margem externa e interna 

com 5-13. Porção ventral da tíbia posterior armada com 5-9 espinhos na margem 

externa e 4-8 na interna; porção dorsal armada com 10-19 espinhos na margem 

externa e 10-16 na margem interna. Genitália feminina com o ovipositor longo, muito 

semelhante ao de B. lanista, porém se diferencia deste por ser mais reto e começar a 

levemente se encurvar somente a partir da metade do mesmo (Figura 19A-F). 

Genitália masculina mais semelhante com as de B. brevicauda e B. capitatus, com 

placa subgenital larga, estilos menores ou iguais ao comprimento dos cercos. Décimo 

tergito bifurcado, porém com lobos mais curtos e não tão abertos como em B. lanista, 

no entanto mais espaçados que em B. brevicauda e B. capitatus (Figura 18K-L). 

Complexo fálico grande, o maior dentre as espécies analisadas; processo do cintilator 

longo e robusto, dotado de espinhos também longos e robustos, levemente arqueados 

como em B. capitatus e B. brevicauda. Esclerito da dobra ventral do lobo dorsal com 

projeções inferiores aproximadamente ou tão longas quanto a superior, mais distantes 

uma da outra, e superior com formato em vista lateral que lembra uma clava, com 

dentições inferiores distais sempre presentes (Figura 20A-F). 

Diagnose: Corpo alongado e robusto (variando de aproximadamente 53 mm a 76 

mm), podendo ter asas longas, bem desenvolvidas e ápice arredondado (Figura 18A; 

19A; C) ou serem mesópteros, com asas ultrapassando um pouco o fêmur posterior e 

ápice acuminado (Figura 18B; 19B). Machos com área anal das tégminas ocupando a 

metade do comprimento desta asa (mesmo em formas mesópteras). Placa subgenital 

destes alargada e com estilos tão longos quanto ou menores que os cercos (Figura 

18J-L). Complexo fálico alargado, tão largo quanto alto, dotado de processos do 

cintilator grandes e bem desenvolvidos, estes armados com muitos espinhos longos e 

encurvados. Esclerito da dobra ventral do lobo dorsal com projeções inferiores tão 

longas quanto a superior, a qual a presenta o ápice em forma de clava em vista lateral 

e dentições inferiores (Figura 19A-F). Ovipositor das fêmeas longo, quase reto, porém 

levemente arqueado a partir de sua metade (Figura 19A-F).  

Tamanho: Espécie possui o tamanho corpóreo variável de acordo com o local de 

procedência e por sexo: Fêmea: 76,24 – 53,26 mm (Rondônia e Amazonas, 
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respectivamente); Machos: 65,94 – 49,77 mm (Rondônia e Amazonas, 

respectivamente). Todas as dimensões corporais encontram-se na Tabela 7.  

Padrão cromático: Está espécie pode apresentar uma ampla variação na coloração. 

Podendo ir do verde oliva, verde escuro, amarelo opaco (provavelmente devido à 

perda da coloração em decorrência do modo de acondicionamento dos espécimes), 

marrom claro ou marrom escuro. Espécimes de diferentes colorações foram coletados 

no mesmo evento de coleta e no mesmo local, ou seja, diferentes colorações podem 

ocorrer em uma mesma população. 

Comentário: Esta espécie foi inicialmente identificada como B. capitatus por 

Chamorro-Rengifo et al. (2011), Berger & Pérez (2013) e provavelmente por outros 

autores anteriores. Entretanto, neste estudo foi analisada uma série de 97 exemplares, 

oriundos de diferentes localidades e, a partir desta, foi possível observar que se tratam 

de espécies distintas, uma vez que as fêmeas de Bucrates sp. nov. apresentam um 

ovipositor longo, mais longo que o fêmur posterior, levemente recurvado a partir da 

metade da estrutura (Figura 19A-F); e os macho apresentam um complexo fálico 

grande e largo, com lobo dorsal e ventral bem desenvolvidos, com esclerito da dobra 

ventral do lobo dorsal com projeção superior com formato de clava, dotado de 

dentições inferiores sempre presentes (Figura 20A-F). 

Como é comum às demais espécies do gênero, está espécie também apresenta 

variação no tamanho corporal e comprimento das asas dos seus representantes, além 

de variação na coloração dos mesmos (Figura 18A-B; 19A; C). Porém, mais de uma 

variação podem ser encontradas em uma mesma população. Espécimes da Colômbia, 

assim como em B. brevicauda, são menores que os espécimes coletados no Brasil 

(Figura 19E).  

Distribuição: Os registros desta espécie vão desde a Colômbia, Venezuela, Brasil até 

a Bolívia (Figura 21).  

Material examinado: 1 macho: BRASIL, Amazonas, Autazes, Rio Solimões, 

3°34'47"S 59°07'49"W, 08.III.1992, Nair O. Aguiar col.; 11 fêmeas e 24 machos: 

Careiro da Várzea, 19 km a leste da Vila do Careiro, 03°11'27''S 59°50'36''W, 

07.IX.2013, G. C. Tavares & R. S. Sovano; 10 machos: 04-06.X.2013, G. C. Tavares 

& N. G. Cipola; 12 machos: R. S. Sovano & N. G. Cipola; 1 fêmea e 1 macho: 

Iranduba, Ilha de Marchantaria, Lago Camaleão, 3°17'05"S 60°11'10"W, 16.I.2007, C. 

E. Braga, MPEG ORT 16017586; MPEG ORT 16017585; 1 fêmea: 18.XII.2006, MPEG 

ORT 16017587; 1 fêmea: 7-8.II.1991, M. K. Vieira; 1 fêmea: Manaus, INPA, Estr. 

Aleixo. Km 4, 3°05'45''S 59°59°22''W, 23.X.1973, A. Castrilon; 1 fêmea: Br 174, NAF 

6, 21.V.1976, C. Gondim; 1 fêmea: Canutama, Floresta Canutama, 6°30'23.489''S 

64°33'3.475''W, 07.V.2013, Oliveira & Somavilla; 1 fêmea: Pará, Santarém, 2°26'36"S 
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54°42'29"W, 3.IX.1962, Estaneslau; 11 fêmeas e 12 machos: Rondônia, Porto Velho, 

Vila Teotônio, UHE Santo Antônio, 08°52'11.8''S 64°03'16.5''W, 05-06.V.2014, R. A. 

Azevedo; 1 macho: Maranhão, Candido Mendes, Fazenda 7 Limões, 1°26'49"S 

45°43'00"W, 03-06.X.2008, F. Limeira de Oliveira; J. A. Rafael & P. A. M. Moraes; 1 

fêmea: COLÔMBIA, Valle del Cauca, Bugalagrande, 4°12'38''N 76°10'02''W, 

10.IX.1969, Chaparro, Martha, ICN 088561; 2 fêmeas: Cesar, Chimichagua, 

9°15'41''N 73°48'34''W, 11.I.1974, Colón, F., ICN 088563, ICN 088562; 1 macho: 

Boyacá, Puerto Boyacá, Insp. Pol. Puerto Romero. Finca Puracé, 6°00'10''N 

74°24'56''W, 74°24'56''W, ICN 088566; 1 macho: Camp. Techin, 25.IX.1997, Est. 

Sistemàtica animal, ICN 088573; 1 fêmea: Cundinamarca, Mesitas, 4°45'21''N 

73°24'19''W, 03.III.1974, Casanova, A., ICN 088574; 1 macho: Tobia, 5°07'17.3''N, 

74°26'54.84''W; 1 fêmea: Meta, Villavo, 4°08'54''N 73°38'00''W, 11.IX.1976, Leon, 

Myriam R., ICN 088575; 1 macho: Bajo Menegua, 4°05'59''N, 72°48'41''W, 17.IX.1984, 

E. A, ICN 088570, 1 fêmea: BOLÍVIA: Santa Cruz, Centro de Invetigaciones 

Ecológicas de Chiquirtos, 16°22'10.4''S 62°01'50.5''W, D. Berger & Pérez. 

Tabela 7: Tabela com medidas corporais de Bucrates sp. nov. por países e estados. A: 
Comprimento do corpo do inseto (desde o fastígio da fronte ao ápice das asas); B: 
Comprimento do corpo do inseto (desde o fastígio da fronte ao décimo tergito); C: 
Comprimento total da tégmina; D: Espessura da tégmina em sua porção medial; E: 
Comprimento total da região dorsal do pronoto; F: Espessura total da porção medial do 
pronoto; G: Comprimento total do fêmur posterior; H: Espessura do primeiro quartil do 
comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do ovipositor das fêmeas; J: Comprimento da 
placa subgenital de fêmeas e machos; K: Comprimento dos estilos dos machos. 

A B C D E F G H I J k

♀ BOL Santa Cruz 69,53 40,77 55,5 8,74 11,77 10,23 28,26 4,94 37,6 2,57 -

BRA Amazonas
70,75-

53,26

45,35-

36,72

56,47-

39,32

8,79-

5,46

11,57-

10,34

10,28-

8,39

30,83-

25,4

5,21-

4,67

33,48-

29,05

2,77-

1,85
-

Pará 69,2 46,07 53,51 8,09 11,92 10,77 30,27 5,33 32,16 2,58 -

Rondônia
76,24-

65,26

46,52-

39,38

59,7-

51,34

8,25-

6,81

12,54-

10,64

10,94-

9,19

33,61-

28,61

5,18-

4,67

36,98-

32,14

3,2-

2,24
-

COL Boyacá 57,61 33,16 44,5 6,5 10,4 8,6 24,97 4,45 32,47 2,83 -

Cesar
62,28-

58,41

38,58-

35,56

48,85-

46,43

6,68-

6,26

10,79-

10,15

9,26-

8,74

27,85-

26,24

4,96-

4,68

35,35-

31,79

2,5-

2,36
-

Cundinamarca 58,78 35,31 46,32 6,92 9,88 8,32 25,83 4,79 31,29 2,12 -

Meta 60,27 37,17 46,52 6,23 10,24 9 25,3 4,65 33,86 2,26 -

Valle del Cauca 60,08 37,62 46,72 7,91 10,38 8,96 25,37 4,44 36,63 2,41 -

♂ BRA Amazonas
62,73-

49,77

37,16-

26,7

50,17-

36,93

7,34-

4,38

11,55-

9,87

8,88-

7,58

28,12-

21,66
4,97-4 -

5,75-

4,29

2,3-

1,49

Unidade 

Federativa

Carcateres Morfológicos
♂♀ País
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Maranhão 58,31 32,4 46,93 7,06 10,21 8,09 25,11 4,13 - 5,18 1,8

Rondônia
65,94-

57,26

39,73-

34,38

51,26-

45,49

8,03-

6,68

11,84-

10,45

9,28-

7,95

29,71-

25,6

4,66-

4,1
-

5,93-

4,87

2,15-

1,54

COL Boyacá 54,52 31,27 42,77 7,26 9,84 7,96 22,71 4,35 - 5,3 1,47

Cundinamarca 54 32 43 6 9,5 5 21 4,5 - 4,2 1,8

Meta 58,47 31,74 46,14 5,04 9,82 7,37 0 0 - 4,93 1,69
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Figura 18: Habitus e características morfológicas de Bucrates sp. nov.  macho. (A) forma 
macróptera, vista dorsal; (B) asas de forma mesóptera, vista dorsal; (C) cabeça, vista frontal; 
(D) tégmina esquerda de macho macróptero; (E) tégmina direita de macho mesóptero (F) lima 
estridulatória da tégmina esquerda de macho macróptero; (G) Lima estridulatória da tégmina 
esquerda de macho mesóptero; (H) lima estridulatória da tégmina direita de macho macróptero; 
(I) lima estridulatória da tégmina direita de macho mesóptero; (J) genitália externa, vista lateral; 
(K) genitália externa, vista dorso-posterior; (L) genitália externa, vista ventral. 

 



 

52 

 

 

Figura 19: Habitus e características morfológicas de Bucrates sp. nov. fêmea. (A) forma 
macróptera, vista lateral; (B) forma mesóptera, vista lateral; C: Comparação entre os 
comprimentos do fêmur e ovipositor de fêmea macróptera; D: Comparação entre os 
comprimentos do fêmur e ovipositor de fêmea mesóptera. 
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Figura 20: Complexo fálico de Bucrates sp. nov. (A) vista posterior; (B) esquema ilustrativo da 
vista posterior; (C) vista lateral; (D) esquema ilustrativo da vista lateral; (E) vista anterior; (F) 
esquema ilustrativo da vista anterior. 
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Figura 21: Registros de ocorrência de Bucrates sp. nov.. 
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4.4 - Chave de identificação para espécies sul-americanas de Bucrates: 
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4.5 - Gen. nov. 1 

Descrição: Cabeça grande e robusta de fronte opistognata. Fastígio do vértice 

contínuo com o da fronte, duas a três vezes mais largo que o escapo e levemente 

elevado. Mandíbulas, clípeo e labro assimétricos. Nenhum sinal de carenas nas 

genas. Olhos salientes e protuberantes quanto ao fastígio do vértice. Antenas 

ultrapassando o ápice das asas, sem nenhuma pontuação negra ou marrom. Pronoto 

estreito e curto, com os dois terços dorsais anteriores levemente arredondados e terço 

posterior quilhado. Disco pronotal de margem anterior com uma leve reentrância 

mediana e a posterior levemente arredondada. Sulco transversal anterior muito raso, 

porém visível, posterior quase imperceptível. Lobos laterais mais estreitos e rasos que 

em Bucrates. Margem anterior oblíqua, porém reta, levemente arredondada somente 
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na porção mais superior, próximo ao disco; ângulo ventro-cefálico obtuso porém não 

arredondado; margem ventral oblíqua, levemente sinuosa próximo ao ângulo ventro-

caudal, o qual é quase reto, margem posterior arredondada, seio humeral 

profundamente marcado. Proesterno biespinhoso, mesoesterno profundamente 

emarginado, com separação mediana formada a partir da metade do comprimento do 

esclerito, lobos mesoesternais produzidos posteriormente podendo ter o ápice 

acuminado ou não, borda externa e interna do lobo quase retas, metaesterno estreito 

de lobos curtos, com separação mediana dos lobos se formando a partir do terço distal 

do esclerito; lobos de bordas externas arredondadas e ápice obtuso. Base das asas 

posteriores dos machos com uma pequena projeção membranosa entre o segundo e o 

terceiro esclerito axilar. Asas bem desenvolvidas, longas (no caso das fêmeas, 

ultrapassa a ponta do ovipositor) e de ápice arredondado. Área anal das tégminas 

muito reduzidas, com aproximadamente um quarto do comprimento das mesmas. 

Aparelho estridulatório bem desenvolvido, com porção inicial da lima dotado de dentes 

grandes e espaçados, os quais abruptamente se tornam muito diminutos e próximos. 

Pernas anteriores e medianas pequenas e relativamente delgadas. Fêmures 

anteriores com 1-2 espinhos na margem inferior interna e externa desarmada. Porção 

superior sem espinhos. Tíbias anteriores com 6 espinhos na margem interna e 5 na 

margem externa. Fêmures medianos com 2-4 espinhos distalmente na margem inferior 

externa e interna lisa. Tíbias medianas com 5-6 espinhos em ambas as margens 

ventrais. Fêmures posteriores com múltiplos espinhos de ápice negro em ambas as 

margens inferiores, porção superior do mesmo lisa. Tíbias posteriores apresentando 

múltiplos espinhos nas margens inferiores e superiores. Fêmeas com ovipositor bem 

desenvolvido, visivelmente arqueado, aproximadamente tão longo quanto o fêmur 

posterior. Décimo tergito das fêmeas emarginado. Machos com cercos apresentando 

dois espinhos apicais, arcados para dentro; espinho superior menor que o inferior, 

porém ultrapassando a metade do comprimento deste. Placa subgenital curta, com 

estilos pequenos e cilíndricos. Décimo tergito dos machos emarginado, com lobos 

delgados de ápice cego. Complexo fálico muito pequeno, com processo do cintilator 

muito diminuto e sem espinhos, ornado apenas com minúsculas escamas, 

semelhantes a cerdas de coloração dourada; sem sinal de esclerito do cintilator ou 

esclerito da dobra ventral do lobo dorsal; dobra dorsal muito reduzida; vesícula 

ejaculatória bem desenvolvida localizada em cada lado da porção anterior da 

estrutura. 

Diagnose: Este gênero se diferencia de Bucrates por apresentar os estilos cilíndricos 

e diminutos; cercos com dois espinhos apicais (Figura 22K-M). Complexo fálico muito 

pequeno, com processo do cintilator muito reduzido e sem espinhos, ornado apenas 
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com diminutas escamas douradas, semelhantes a cerdas; não apresenta esclerito da 

dobra ventral do lobo dorsal; dobra dorsal muito reduzida; vesículas ejaculatórias 

grandes e localizadas em cada lado da porção anterior da estrutura. Área anal das 

tégminas com um quarto do comprimento total da mesma. As antenas não apresentam 

nenhuma pontuação negra ou marrom. O largo fastígio do vértice e as tíbias 

posteriores alargadas em sua porção médio-distal o separa de Neoconocephalus e 

Caulopsis.  

Comentário: Este gênero está sendo proposto para alocar a espécie clausus, até 

então pertencente a Bucrates. Este gênero se assemelha muito a Bucrates, por 

apresentar o fastígio do vértice muito largo, as mandíbulas, clípeo e labro visivelmente 

assimétricos e as tíbias posteriores alargadas médio-distalmente. Porém, ao analisar a 

genitália masculina dos espécimes de clausus, percebeu-se que estes não se 

enquadram em Bucrates, indicando tratar-se de gêneros distintos, uma vez que este 

se diferencia de Bucrates por apresentar a placa subgenital curta, dotada de espinhos 

cilíndricos (Figura 22K; M); cercos com dois espinhos apicais, um inferior robusto e um 

superior mais delgado, porém este ultrapassa a metade do comprimento do espinho 

inferior (Figura 22L). O complexo fálico é diminuto, com processo do cintilator muito 

reduzido e sem espinhos, ornado apenas com pequenas escamas, semelhantes a 

cerdas de coloração dourada; não há nenhum sinal de esclerito do cintilator nem 

esclerito da dobra ventral do lobo dorsal; dobra dorsal muito reduzida; vesículas 

ejaculatórias grandes e localizadas em cada lado da porção anterior da estrutura 

(Figura 24A-F).  Essas características, além da tíbia posterior alargada e o robusto 

fastígio do vértice separam este gênero de outros sul-americanos relacionados, como 

Neoconocephalus e Caulopsis. 

4.5.1 - Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) comb. nov. 

Conocephalus clausus Scudder, 1878: 94 (Descrição original). Localidade-tipo: Jalisco, 

México. Holótipo Fêmea, ANSP (Academy of Natural Sciences of Drexel University, 

Filadélfia); Scudder, 1897: 211;  

Conocephalus laticeps Redtenbacher, 1891: 385, 421; Saussure et al., 1898: 389, 394, 

pl. 19, Fig. 25; Naskrecki, 2000: 66 (Conocephalus laticeps = Bucrates clausus) 

Conocephaloides clausus Kirby, 1906: 248 

Conocephaloides laticeps Kirby, 1906: 248;  

Conocephalus (Homorocoryphus) laticeps Karny, 1907: 42, 47 

Homorocoryphus clausus Karny, 1912: 38 

Homorocoryphus laticeps: Karny, 1912: 37 

Bucrates clausus Rehn, 1920: 281; Naskrecki, 2000: 66, Figs. 14A-E, 46C-D, Map. 9; 

Fontana et al. 2008: 59; Chamorro-Rengifo et al., 2011: 9; 71 
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Noconocephalus clausus Otte, 1997: 58 

Neoconocephalus laticeps Otte, 1997: 60 

Redescrição: Cabeça muito semelhantes à de Bucrates, levemente mais estreita, 

com fastígio do vértice largo, arredondado e sutilmente elevado quando em vista 

lateral. Fronte convexa. Olhos globosos. Mandíbulas com a margem interna 

escurecida e, em vista lateral, com uma pontuação marrom em cada extremidade do 

ponto de inserção à cabeça, nenhuma outra região da cabeça apresenta coloração 

diferenciada (Figura 22C-D). Antenas muito longas, sempre mais longas que o corpo, 

sem nenhuma pontuação escurecida em seus segmentos. Asas sempre bem 

desenvolvidas, muito longas, estreitas e de ápice arredondado, sem variações de asas 

curtas encontradas (Figura 22A-B; I-J). No caso das fêmeas, as asas ultrapassam a 

ponta do ovipositor (Figura 23A-B). Área anal das tégminas dos machos muito 

reduzidas, com aproximadamente um quarto do comprimento dessas asas (Figura 22I-

J). Aparelho estridulatório bem desenvolvido, contendo lima estridulatória de porção 

inicial com dentes grandes e bem desenvolvidos, os quais diminuem abruptamente de 

tamanho e espaço entre os dentes na porção final (Figura 22E-F). Lima estridulatória 

da asa direita semelhante à esquerda, porém em tamanho menor (Figura 22G-H). 

Espelho desta asa pergamináceo porém bem delimitado e notável. Espelho da asa 

direita membranoso, de formato circular, porém com a margem proximal truncada. 

Pernas anteriores e medianas pequenas e relativamente delgadas. Fêmures 

anteriores com 1-2 espinhos na margem ventral interna e externa lisa. Porção dorsal 

sem espinhos. Tíbias anteriores com 6 espinhos na margem inferior interna e 5 na 

externa. Fêmures medianos com 2-4 espinhos na margem ventral externa e interna 

desarmada. Tíbias medianas com 5-6 esporões em ambas as margens ventrais. 

Fêmures posteriores com multipolos espinhos de ápice negro em ambas as margens 

inferiores, porção superior do mesmo desarmada. Tíbias posteriores armadas com 

múltiplos esporões nas margens inferiores e espinhos nas superiores. Fêmeas com 

ovipositor longo, tão longo quanto ou um pouco menor que o fêmur posterior, 

notavelmente arqueado a partir de seu terço proximal. Valvas inferiores 

perceptivelmente menor que as superiores (Figura 23C-D). Décimo tergito 

emarginado. Machos com cercos armados com dois espinhos apicais, encurvados 

para dentro; espinho superior menor que o inferior porém ultrapassando a metade do 

comprimento do inferior. Décimo tergito emarginado como lobos delgados de ápice 

cego (Figura 22L). Placa subgenital curta, com estilos pequenos e cilíndricos (Figura 

22M). Complexo fálico muito pequeno, com processo do cintilator muito reduzido e 

sem espinhos, ornado apenas com diminutas escamas, semelhantes a cerdas, de 

coloração dourada; não há nenhum sinal de esclerito do cintilator nem esclerito da 
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dobra ventral do lobo dorsal; dobra dorsal muito reduzida; vesículas ejaculatórias 

desenvolvidas e localizadas em cada lado da porção anterior da estrutura. Sem sinal 

de apódemas anterofálicas (Figura 24A-F). Os espécimes estudados são de coloração 

verde-oliva ou amarelados. Porém esta última provavelmente está presente devido a 

algum processo de descoloração ocasionado pelas técnicas preservação dos 

exemplares (exemplares acondicionados em álcool perdem completamente a 

coloração esverdeada. Espécimes reidratados para retirada de genitália interna ou 

remontagem também perderam parcialmente ou completamente a coloração). 

Naskrecki (2000) reportar que exemplares marrons são raros mas existem, porém 

nenhum exemplar com este padrão foi encontrado neste estudo. 

Diagnose: Fastígio do vértice um pouco, porém perceptivelmente, elevado. Cercos 

dos machos armado com dois espinhos apicais, um menor superior, porém com mais 

da metade do tamanho do maior inferior (Figura 22L), placa subgenital curta dotada de 

estilos pequenos e cilíndricos (Figura 22K-M). Complexo fálico muito pequeno, com 

processo do cintilator muito reduzido, sem espinhos, ornado com pequenas escamas 

semelhantes a cerdas, sem esclerito da dobra ventral do lobo dorsal; vesículas 

ejaculatórias bem desenvolvidas, localizadas em cada lado da porção anterior do falo.  

Variedade da Amazônia 

Diagnose: Machos menores e delgados (não ultrapassam 60 mm da cabeça à ponta 

das asas) (Figura 22A), com tégminas estreitas (aproximadamente 5,5 mm de 

espessura) (Figura 22I; Tabela 7),dotadas de limas estridulatórias com porção final 

apresentando 110-130 dentes diminutos, estreitos e, muito próximos um dos outros, 

até quase a metade do comprimento total da estrutura; e a partir deste ponto há 50-60 

dentes maiores, espessos e espaçados entre si, diminuindo de tamanho 

progressivamente até a porção inicial da lima, dando uma aparência lanceolada a 

estrutura (Figura 22E). Lima estridulatória da asa direita muito semelhante à esquerda, 

porém menor e mais arqueada (Figura 22G). Fêmeas notavelmente maiores que os 

machos (Tabela 8). Estas se diferenciam da variedade pantanal por possuir o 

ovipositor proporcionalmente mais longo (quase ou mais de três vezes mais longo que 

o comprimento do disco pronotal) e espesso (Figura 23A; C). 

Variedade do Pantanal 

Diagnose: Machos robustos (ultrapassam 65 mm da cabeça a ponta das asas) 

(Figura 22B), de tégminas alargadas (com mais de 7 mm de espessura) (Figura 22J; 

Tabela 8), dotadas de lima estridulatória maior que a da outra variedade da Amazônia. 

Lima da asa esquerda apresenta 30 dentes na porção final e 60-63 dentes na inicial 

(Figura 22F). Lima estridulatória da asa direita quase tão grande quanto a esquerda, 

formada por dentes grandes e espaçados entre si, a qual é muito maior que a da 
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variedade amazônica (Figura 22J). Fêmeas um pouco maiores que os machos 

(Tabela7), com ovipositor relativamente mais curto (duas vezes e meia maior que o 

comprimento do disco pronotal) e relativamente mais delgado (Figura 23B; D). 

Distribuição: Esta espécie é conhecida desde o México, Costa Rica e Colômbia, 

como mostrado em pontos amarelos na Figura 25. Neste estudo, estende-se a sua 

distribuição para o Brasil, para os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. 

Comentário: Como explicado no Comentário sobre o gênero, esta espécie está 

sendo realocada para o gênero novo proposto por se distinguir de Bucrates 

principalmente pelas características da genitália masculina.  O fastígio do vértice 

continuo com o da fronte é uma característica que pode ser encontrada em outras 

espécies de Neoconocephalus, como por exemplo Neoconocephalus incertus (Piza, 

1958), Neoconocephalus vittatus (Piza, 1973), Neoconocephalus riparius (Piza, 1983) 

e Neoconocephalus ferreirai (Piza, 1971), Neoconocephalus ensifer (Bolívar, 1884), 

inclusive esta última espécie apresenta o fastígio muito semelhante ao de Bucrates. 

No entanto, clausus não se enquadra neste gênero e nem em outros relacionados 

(como Caulopsis) por apresentar a porção médio-distal da tíbia posterior notavelmente 

expandida. Foram encontradas duas variações desta espécie, uma da Amazônia 

brasileira e outra do pantanal brasileiro.  

Esta espécie também foi encontrada por Saussure et al. (1898) e Naskrecki (2000) na 

Costa Rica, porém a descrição da lima estridulatória realizada pelo segundo autor é 

diferente das encontradas nos espécimes agora estudados. Vale ressaltar que 

nenhuma imagem da lima foi apresentada pelo autor, somente a descrição da mesma 

e também nenhuma variação no número de dentes foi relatada. Os insetos 

costarriquenhos possuem 23 dentes grandes e espaçados na porção inicial da lima e 

110 diminutos e pouco espaçados na porção final, enquanto que os espécimes 

analisados neste estudo e aqui denominados como variações amazônica e do 

pantanal apresentam diferentes padrões de dentição da lima. Na variação amazônica 

encontram-se na lima mais de 50 dentes na porção inicial e 110-130 dentes na porção 

final (Figura 22E), enquanto que nos espécimes da variação do pantanal observa-se 

mais de 60 dentes na porção inicial e 30 na porção final (Figura 22F). Variação na 

quantidade de dentes da fileira estridulatória já foi encontrada em espécies de 

Neoconocephalus por Walker & Greenfield (1983) e neste trabalho fica evidente que 

esta condição também é comum em Bucrates. Porém, as limas das duas variedades 

brasileiras analisadas apresentam formas e tamanhos diferentes. Além disso, a grande 

diferença existente na porção inicial dos espécimes costarriquenhos, evidenciando 

uma disposição diferente de dentes e, consequentemente, constitui uma estrutura 

diferenciada que gera sons também diferentes. Tal mudança estrutural pode indicar 
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uma separação pré-cópula, uma vez que as fêmeas são atraídas pelo chamado dos 

machos. Fotos de espécimes coletados em Tobia e Mompoz na Colômbia mostram 

uma lima estridulatória semelhante à da variedade amazônica, exibindo a mesma 

conformação de dentes.  

Material examinado: 1 macho: BRASIL, Amazonas, Manaus, 3°05'45''S 59°59°22''W, 

6.XII.1977, B. C. Ratcliffe; 1 fêmea: 13.VII.1968, A. Faustino; 1 macho: 11.IX.1962, 

Corq.; 1 fêmea: INPA, 02.V.1976, Dellome; 1 fêmea: 23.V.1976, C. Gondim; 1 

macho: Reserva Ducke, 02°55'51''S 59°58'29''W, V.1968, A. Faustino; 1 fêmea: 05-

09.III.2002, F. G. Pinheiro; 1 macho: IX.2010, V. Linard leg.; 1 macho: ZF2 Km14; 

02°35'21''S 60°06'55''W, 13-16.VIII.2004, J. A. Rafael, F. F. Xavier Fº, A. R. Ururahy, 

A. Silva Fº & S. Trovisco; 1 fêmea: 18-21.II.2004, J. A. Rafael, C. S. Motta, F. F. 

Xavier Fº & S. Trovisco; 1 fêmea: Tarumã, 02°35'21''S 60°06'55''W, 18-21.II.2004, J. 

A. Rafael, C. S. Motta, F. F. Xavier Fº & S. Trovisco; 1 macho: Barcelos, Rio Unini, 

01°45'53''S 62°05'10''W, 14-15.VI.1996, Motta, C. & Gouveia col; 1 macho: Borba, 

04°28'48''S 58°34'24''W, 02-04.VI.2008, J. A. Rafael e equipe; 1 fêmea: Carauari, 

5°05'31''S 67°10'03''W, VII.2005, A. Henriques & Xavier Filho leg.; 2 fêmeas e 

1macho: Itapiranga, Ramal Madubá, Rod. AM 363 Km 11, 02°42'57''S 58°00'46''W, 6-

7.X.2010, A. Agudelo, P. Dias, F. F. Xavier Filho leg.; 1 fêmea: Novo Aripuanã, Res. 

Sokagakkay, 05°07'15''S 60°22'47''W,  04-05.V.1999, Gouveia, F. col.; 1 fêmea: Tefé, 

Locação São Bateus, 4°43'24''S 65°40'06''W, 07-16.IX.1994, P. F. Bührnheim et al col.; 

1 macho: Tonantins, 02°50'51''S 67°46'30''W, 16-20.IX.2005, J. A. Rafael & F. F. 

Xavier Fº; 2 fêmeas: Pará, Faro, Rio Nhamundá, Cabeceira Aibi, 02°10'18.00''S 

56°44'41.00''W, 01.XII.1988, T.C.S.Avila Pires; 1 fêmeas: Monte Alegre, 2°00'29"S 

54°04'09"W, 04.XII.1974, R. Leal; 1 fêmea: 05.XII.1974; 1 macho: Maicurú, 0°11'59''N 

54°41'25''W, 24.II-4.III.1960, Travassos & Freitas; 1 fêmea: Mato Grosso, Cuiabá, 

15°35'47"S 56°05'48"W, 03.III.1995, Viviane Conte; 1 macho: Fazenda Ximbuva, 

15.IV.1989, Carla Almeida; 1 macho: Coophamil, 20-X-1982, A. Oscar da Silva; 1 

fêmea: 01.IX.1993, Alessandra Morini; 1 fêmea: 13.XI.1994, Silva Mello; 1 fêmea: 

Vérgem Grande, 15°38'48"S 56°07'56"W, 04.X.1988, Luciane Rosseto; 1 fêmea: Alto 

Araguaia, 17°18'53"S 53°12'55"W, 20.IX.1994, Raquel Weilang; 1 fêmea: São Vicente, 

14°30'00"S 59°45'00"W, 16.IX.1996, Vivani, J.; 1 fêmea e 1 macho: COLÔMBIA, 

Mompos, 9°09'48.28''N 74°32'51.83''W.  

 

Tabela 8: Tabela com medidas corporais de Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) por países e 
estados. A: Comprimento do corpo desde o fastígio da fronte ao ápice das asas; B: 
Comprimento do corpo desde o fastígio da fronte ao décimo tergito; C: Comprimento da 
tégmina; D: Espessura da tégmina em sua porção medial; E: Comprimento da região dorsal do 
pronoto; F: Espessura da porção medial do pronoto; G: Comprimento do fêmur posterior; H: 
Espessura do primeiro quartil do comprimento do fêmur posterior; I: Comprimento do ovipositor 
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J: Comprimento da placa subgenital de fêmeas e machos; K: Comprimento dos estilos dos 
machos. 

A B C D E F G H I J k

♀ BRA Amazonas
66,43-

52,19

39,31-

33,13

54,01-

46,55

6,35-

5,24

8,57-

7,45

7,76-

6,43

28,15-

23,77

4,07-

3,56

26,44-

23,41

2,55-

1,57
-

Pará
64,99-

60,38

39,54-

33,35

51,49-

48,71

6,78-

5,91

8,64-

7,9

7,33-

6,84

26,06-

24

4,11-

3,74

24,76-

23,66

2,13-

1,55
-

Mato Grosso
71,05-

64,72

40-

34,3

56,39-

51,28
8-7,06

10,09-

9

7,91-

7,2

26,67-

23,9

4,52-

4,13

25,03-

22

2,29-

2,05
-

♂ Amazonas
56,66-

50,82

34,87-

21,84

45,18-

40,66

5,81-

4,3

7,71-

6,81

6,37-

5,35

23,85-

22,04

3,58-

2,97
-

2,86-

2,38

0,72-

0,38

Pará 49,95 27,45 38,62 5,03 6,47 5,35 21,66 2,78 - 2,65 0,56

Mato Grosso
65,36-

62,72

40,3-

35,18

49,7-

48,78

7,33-

7,02

9,35-

9,18

7,2-

7,17

23,82-

23,74

4,67-

4,18
- 3,7-3,5 0,8

♀ COL Bolivar 57 32 46 7 8 4,9 25 3,9 24 1,8 -

♂ Bolivar 55 34 43 6 6,5 4,2 20 3,8 - 4 0,8

♂♀ País
Unidade 

Federativa

Carcateres Morfológicos Medidos
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Figura 22: Habitus e características morfológicas de Gen. nov. clausus macho. Variedade da 
Amazônia: (A) vista dorsal; (C) cabeça, vista frontal, (E) lima estridulatória da asa direita, (I) 
tégmina esquerda.  Variedade do Pantanal: (B) vista dorsal; (D) cabeça, vista frontal (F) lima 
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estridulatória da asa direita, (G) limas estridulatórias da asa esquerda, (J) tégmina esquerda. 
Genitália Externa: (K) vista lateral, (L) vista dorso-posterior, (M) vista ventral. 

 

Figura 23: Habitus e características morfológicas de Gen. nov. clausus fêmea. Variedade da 
Amazônia: (A), vista lateral, (C) comprimento do fêmur e ovipositor.  Variedade do Pantanal: (B) 
vista lateral, (D) Comprimento do fêmur e ovipositor. 
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Figura 24: Complexo fálico de Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) comb. nov. (A) vista 
posterior; (B) esquema ilustrativo da vista posterior; (C) vista lateral; (D) esquema ilustrativo da 
vista lateral; (E) vista anterior; (F) esquema ilustrativo da vista anterior. 
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Figura 25: Registros de ocorrência de Gen. nov. clausus (Scudder, 1878) comb. nov. (Pontos 
amarelos) distribuição conhecida em literatura; (Pontos vermelhos) registros de ocorrência da 
variedade da Amazônia; (Pontos verdes) registros de ocorrência da variedade do Pantanal. 

 

4.6 - Considerações acerca das espécies norte-americanas de Bucrates 

Não foi possível analisar nenhum exemplar das espécies norte-americanas de 

Bucrates, no entanto, as inferências que serão feitas aqui são baseadas em literatura 

e em fotografias das espécies que foram cedidas pelas coleções depositárias dos 

exemplares de  tais espécies.  

 

4.6.1 - Bucrates malivolans (Scudder, 1878) 
Conocephalus malivolans Scudder, 1878: 90. Localidade-tipo: Estados Unidos da 

América, Flórida, Cedar Keys. Holótipo Macho, ANSP (Academy of Natural Sciences 

of Drexel University, Filadélfia); 

Conocephalus hoplomachus Rehn & Hebard, 1905: 46. Localidade-tipo: Estados 

Unidos da América, Flórida, Monroe County, Chokoloskee. Holótipo Fêmea, ANSP 

(Academy of Natural Sciences of Drexel University, Filadélfia); Rehn & Hebard, 1912: 

107. 

Conocephaloides malivolans Kirby, 1906: 244; 

Eriolus malivolans Karny, 1912: 17; 

Homorocoryphus hoplomachus Karny, 1912: 37; 

Homorocoryphus malivolans Rehn & Hebard, 1914: 405 (Conocephalus hoplomachus 

= Bucrates malivolans); Rehn & Hebard, 1916: 263; Caudell, 1918a: 21; Blatchley, 

1920: 532; 
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Bucrates malivolans Hebard, 1939: 171; Peck et al., 1992: 333; Otte, 1997: 52  

Capinera et al., 2004: 38; Walker, 2014: 71; 

Comentário: Hebard (1939) realocou esta espécie em Bucrates baseado em 

caracteres como o fastígio do vértice continuo com o da fronte e a expansão lateral na 

porção médio-distal da tíbia posterior. Walker (2014) apresenta uma tabela 

comparativa com algumas características das espécies do gênero. Nela B. malivolans 

tem os estilos achatados dorso-ventralmente e cercos com um espinho subapical bem 

desenvolvido. Recentemente, Walker (2015) disponibilizou fotos de exemplares desta 

espécie e também da genitália masculina, o que torna possível visualizar os estilos 

achatados e os cercos com um espinho apical superior muito diminuto e um subapical 

inferior grande e robusto. Com base nestas características, admite-se que esta 

espécie de fato pertence ao gênero Bucrates. Os registros de ocorrência desta 

espécie são apenas para os Estados Unidos, nos estados da Flórida, Virgínia, 

Carolina do Norte, Texas, Geórgia, Arkansas, Louisiana, Nova Jersey, Alabama, 

Tennessee, Mississipi e Carolina do Sul (Figura 26).   

 

Figura 26: Registros de ocorrência de Bucrates malivolans (Scudder, 1878). 

4.6.2 - Bucrates weissmani Walker, 2014 

Bucrates weissmani Walker, 2014: 69. Localidade-tipo: Estados Unidos da América, 

Arizona, Prima County, Kitt Peak. Holótipo Macho, CAS (California Academy of 

Science) 

Comentário: Esta é a espécie mais recentemente descoberta de Bucrates e foi 

descrita por Walker (2014). No entanto, no artigo da publicação da espécie o autor não 

propõe uma descrição formal ou ao menos uma diagnose para espécie, dificultando a 
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identificação de exemplares desta espécie. Porém, as fotos do tipos disponíveis no 

trabalho mostram que os machos apresentam a genitália externa com dois espinhos 

apicais (diferente do que o próprio autor comenta, visto que ele afirma que os espinhos 

são subapicais) e estilos cilíndricos. Essa informação dúbia contida no artigo, deixa 

duvidosa a identificação do gênero, e induz o entendimento de que está espécie 

provavelmente pertence a outro gênero que não Bucrates. Esta espécie é conhecida 

apenas em quatro sítios no estado do Arizona, EUA (Figura 27).  

 

Figura 27: Registros de ocorrência de Bucrates weissmani Walker, 2014. 

 

4.7 - Considerações finais 

 Com os rearranjos taxonômicos propostos neste trabalho, Bucrates passa a ter 

seis espécies válidas e dessas, quatro são registradas para o Brasil. As novas 

características propostas aqui, principalmente as que dizem respeito a genitália dos 

machos, mostram que a espécie B. brevicauda comb. nov., antes pertencente ao 

gênero monotípico Parabucrates, na verdade pertencem a Bucrates. Por 

consequência, Parabucrates é sinônimo júnior de Bucrates.  

A espécie B. capitatus, que até então acreditava-se ser uma das mais 

amplamente distribuídas dentro do gênero, apresentando uma ampla variação 

morfológica, na verdade pode ter sido confundida com pelo menos outras duas 

espécies: B. lanista e a espécie nova Bucrates sp. nov., sendo que esta última, foi 

confirmada a identificação como B. capitatus pelo menos em Berger & Pérez (2013) e 

Chamorro-Rengifo et al. (2011). 

As análises de genitália dos machos, assim como as análises morfométricas 

feitas, mostram que a espécie Gen. nov. clausus comb. nov., antes alocada em 
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Bucrates, não pertence a este genero. Por tanto, propõem-se a criação de um novo 

gênero para alocar esta espécie, uma vez que esta não se encaixa nas definições de 

outros gêneros próximos a Bucrates, como Neoconocephalus e Caulopsis. Está 

espécie também configura um novo registro para o Brasil. 

Quanto ao gênero Bucrates, os novos caracteres propostos, neste estudo, para 

defini-lo, contribuirão para, a classificação mais precisa de novas espécies que 

possam vir a ser descobertas. Além disso, torna-se necessário que  as espécies norte-

americanas sejam reanalisadas, afim de se confirmar se estas pertencem de fato ao 

gênero Bucrates.  
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Anexo 1: Regressões lineares entre atributos morfométricos de Bucrates capitatus De Geer, 
1773 e latitude. Valor de significância: * = P<0,05. 

 

Anexo 2: Regressões lineares entre atributos morfométricos de Bucrates sp. nov. e latitude. 
Valor de significância: * = P<0,05; ** = P<0,001; *** = P<0,0001. 
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Anexo 3: Regressões lineares entre atributos morfométricos de Gen. nov. clausus (Scudder, 
1878) comb. nov. e os gradientes geográficos. Valor de significância: * = P<0,05; *** = 
P<0,0001. 

 


