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Sinopse: 

Foi realizado o estudo taxonômico de Apioscelis, com base na morfologia externa e 

genitália. Duas espécies foram redescritas, nove novas espécies foram descritas, 

juntamente com dois novos gêneros. Chaves pictóricas, novos registros e mapas de 

distribuição são fornecidos, contribuindo para o melhor conhecimento taxonômico deste 

grupo. 
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RESUMO 

 

Apioscelis Brunner von Wanttenwyl é um gênero de Proscopiidae endêmico da 

América do Sul. Apesar de já ter sido taxonomicamente estudado no passado, ainda restam 

problemas a serem resolvidos como a espécie-tipo Apioscelis bulbosa Brunner von 

Wanttenwyl que possui o holótipo com abdome perdido e duas genitálias diferentes descritas 

para a espécie por dois especialistas diferentes. Ainda, existem poucos registros de espécies 

desse gênero para o Brasil e um estudo focado nessa região ainda não foi feito. Assim, o 

presente trabalho estudou o gênero taxonomicamente. Como resultado, nove espécies novas 

de Apioscelis foram descritas (Apioscelis amazonensis sp. nov., Apioscelis aurea sp. 

nov.,Apioscelis grandiunca sp. nov., Apioscelis hyalina sp. nov., Apioscelis jagoi sp. 

nov., Apioscelis recta sp. nov., Apioscelis rufa sp. nov., Apioscelis tefeensis sp. 

nov., Apioscelis virgulata sp. nov.). As espécies A. bulbosa e A. laetitiaensis Bentos-Pereira 

& Listre, foram redescritas. Uma espécie foi revalidada e transferida 

de Apioscelis para Stiphra (Stiphra gracilis Brunner von Wattenwyl sp. reval. et comb. nov. 

Dois gêneros novos foram descritos: Andinoscopia gen. nov. com as 

espécies Andinoscopia compacta comb. nov. (espécie-tipo) e  Andinoscopia 

davidcastanedai comb. nov.  e Milenascopia gen. nov. com duas novas 

espécies Milenascopia bilineata sp. nov. (espécie-tipo) e Milenascopia tenuis sp. 

nov. Chaves pictóricas de identificação foram fornecidas para todas as espécies.  
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ABSTRACT 

 

Apioscelis Brunner von Wanttenwyl is a genus of Proscopiidae endemic to South 

America. Despite being a genus taxonomically studied in the past there are still problems in 

need to be solved. For instance, the holotype of the type-species, Apioscelis bulbosa Brunner 

von Wanttenwyl, has its abdomen lost and has two different genitalia assigned to it by two 

different specialists. Furthermore, there are few records of Apioscelis to Brazil as well as no 

studies focused in this genus in this region. Thus, the present work taxonomically 

studied Apioscelis. As results, nine new species were described (Apioscelis amazonensis sp. 

nov., Apioscelis aurea sp. nov., Apioscelis grandiunca sp. nov., Apioscelis hyalina sp. 

nov., Apioscelis jagoi sp. nov., Apioscelis recta sp. nov., Apioscelis rufa sp. nov., Apioscelis 

tefeensis sp. nov., Apioscelis virgulata sp. nov.). The species A. bulbosa and A. 

laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre were redescribed. One species was revalidated and 

transferred from Apioscelis to Stiphra(Stiphra gracilis Brunner von Wattenwyl sp. reval. et 

comb. nov.). Two new genera were described: Andinoscopia gen. nov. with the 

species Andinoscopia compacta comb. nov. (type species) and Andinoscopia 

davidcastanedai comb. nov., andMilenascopia gen. nov. with two new species 

included, Milenascopia bilineata sp. nov. (type species) and Milenascopia teuis sp. 

nov. Pictorial keys to identify all species were provided. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Proscopiidae 

 

Proscopiidae são gafanhotos pertencentes à ordem Orthoptera, subordem Caelifera, 

infraordem Acrididea, superfamília Proscopioidea e possui 228 espécies válidas em 35 

gêneros (Cigliano et al. 2019).  

Os proscopiídeos são popularmente conhecidos no Brasil como manés-magros, chicos-

magros, marias-moles, maria-seca, gafanhotos-de-marmeleiro, gafanhoto-de-jurema, cavalos-

de-judeu ou taquarinhas (Mello-Leitão 1939; Flechtmann & Ottati 1997; Sperber et al. 2012). 

Alguns gêneros como Stiphra Brunner von Wattenwyl, 1890 e Tetanorhynchus Brunner von 

Wattenwyl, 1890 possuem importância econômica como espécie praga de eucalipto e de 

cajueiros no Nordeste brasileiro (Moraes et al. 1982; Flechtmann & Ottati 1997).  

Os proscopiídeos possuem características marcantes, como o comprimento que pode 

superar 100 mm (Sperber et al. 2012), a incapacidade para o voo, por serem ápteros ou 

possuírem apenas asas atrofiadas, corpo alongado semelhante a um graveto, cabeça cônica 

com um fastígio formado pelo prolongamento do vértice, ausência de órgãos timpânicos 

abdominais e dimorfismo sexual (fig. 1), sendo os machos frequentemente menores em 

largura e comprimento e mais coloridos que as fêmeas (Jago 1989; Bentos-Pereira et al. 

2015). A espermateca e o complexo fálico (figs 3A-B) podem ser simples, o último com 

estruturas básicas reconhecíveis, como endofalo, ectofalo e epifalo ou podem ser complexos 

com espematecas que possuem estruturas triplas e complexo fálico sem estruturas básicas 

reconhecíveis (Amédégnato 1976; Bentos-Pereira 2006b; Bentos-Pereira et al. 2015).  

A maioria dos proscopiídeos é generalista e prefere espaços abertos como savanas e 

planícies, onde os espécimes são coletados no solo ou em muitas espécies de plantas, desde 

ervas, arbustos ou árvores. Algumas espécies durante a época seca, devido à escasses de 

alimento, podem comer talos pequenos, cascas de árvores (Aguilar 1974).  

O primeiro proscopiídeo descrito foi Proscopia heteropoda (Stoll, 1813), como um 

Phasmatodea, no gênero Phasma Lichtenstein, 1796. Klug (1820) reconheceu que os 

proscopiídeos não eram fasmatodeos, mas sim gafanhotos e os transferiu para, até então, 

“Classe” Aptera, “Tribo” Proscopiae e gênero Proscopia Klug, 1820, com 15 espécies 

incluídas e tendo Proscopia gigantea Klug, 1820 como espécie-tipo. Ainda, Klug (op.cit.) 

considerou que os proscopiídeos eram próximos à Phasmatodea devido à sua semelhança com 

gravetos. 
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Figura 1. Casal de Pseudoproscopia sp. Foto cedida por Vanessa Gama (2013). 

 

Serville (1839) elevou os proscopiídeos ao status de família, chamando-os de 

“Proscopides”, e também descreveu Proscopia Serville, 1839. O uso do nome da família 

como “Proscopiidae” foi feito por Rehn (1952). 

A distribuição dos proscopiídeos é estritamente neotropical e sua origem supostamente 

andino-patagônica (Liana 1980; Jago 1989; Sperber et al. 2012; Bentos-Pereira et al. 2015). 

Porém, sua origem e suas afinidades com outros grupos de Acridomorpha ainda não foram 

completamente esclarecidas. Desde a descrição de Proscopia até o presente, vários autores 

especularam sobre esse assunto, sem poder formular uma hipótese com consenso majoritário. 

O único consenso é de que se trata de um grupo de origem muito antiga, aproximadamente do 

Cretáceo inferior (Heads 2008) e que, de certo modo, possui afinidades com Eumastacidae 

(Bolívar 1930; Rehn 1952; Dirsh 1961; Bentos-Pereira et al. 2015).  

Proscopiidae é dividida em três subfamílias: Hybusinae, com apenas um gênero, 

Xeniinae, com três gêneros e Proscopiinae, que é dividida em duas tribos: Tetanorhynchini e 

Proscopiini, cada uma com sete gêneros incluídos (Cigliano, 2019). Proscopiini é reconhecida 

por ser composto por espécies amazônicas nos gêneros Carbonellis Bentos-Pereira, 2006, 

Paraproscopia Bentos-Pereira, 2006, Proscopia, Pseudoproscopia Bentos-Pereira, 2006 e 

Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890, este último sendo um dos alvos deste trabalho. 
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1.2 Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 

 

A primeira espécie de Apioscelis descrita, Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), foi 

descrita como Proscopia. Brunner von Wattenwyl (1890) publicou uma monografia com oito 

gêneros novos, dentre eles Apioscelis, que foi descrito com quatro espécies novas: A. gracilis 

Brunner von Wattenwyl, 1890, A. verrucosa Brunner von Wattenwyl, 1890, A. columbica 

Brunner von Wattenwyl, 1890 e A. compacta Brunner von Wattenwyl, 1890, sem designação 

da espécie-tipo. Scudder (1897) transferiu Proscopia bulbosa Scudder, 1869 e Proscopia 

sajax Scudder, 1869 para Apioscelis. Kirby (1910), em seu catálogo, colocou em dúvida a 

validade de A. sajax, transferiu Proscopia tuberculata Walker, 1870 para Apioscelis e 

designou A. bulbosa como espécie-tipo do gênero. 

Notando o trabalho de Kirby (1910), Hebard (1924) reestabeleceu a combinação 

original de A. sajax e a transferiu de volta para Proscopia. Além disso, Hebard (op. cit) 

sinonimizou Proscopia granulosa Walker, 1870 e A. gracilis com A. bulbosa, no entanto essa 

última sinonimização é questionável, visto que o espécime analisado por Hebard (op. cit.) não 

possui cabeça com constrição abaixo dos olhos e base do fêmur posterior dilatada, 

características que atualmente são diagnosticas de Apioscelis. Mello-Leitão (1939) 

sinonimizou A. verrucosa com A. tuberculata em sua monografia com chaves para gêneros e 

espécies, utilizando somente caracteres da morfologia externa. 

Liana (1972) foi a pioneira a trabalhar com escleritos da terminália e genitália de 

espécies de Apioscelis, onde nas fêmeas descreveu a placa subgenital de A. verrucosa, A. 

bulbosa e A. tuberculata e no macho descreveu o complexo fálico de A. bulbosa e A. 

tuberculata. Este trabalho foi fundamental para futuras separações de espécies do gênero.  

Jago (1989) é a principal referência taxonômica para Apioscelis, pois descreveu o 

complexo fálico de muitos gêneros de Proscopiidae e introduziu uma nomenclatura 

padronizada, dividindo o complexo fálico em dez placas (figs 3A-B). Isso foi fundamental 

para melhorar a separação de Apioscelis dos demais gêneros. Ainda, Jago (1989) descreveu o 

complexo fálico de A. bulbosa com mais detalhes que Liana (1972). 

Bentos-Pereira & Listre (2005) descreveram quatro espécies de Apioscelis: A. 

araracuensis Bentos-Pereira, 2005 A. christianeae Bentos-Pereira, 2005, A. florezi Bentos-

Pereira, 2005 e A. laetitiaensis Bentos-Pereira, 2005. Ainda, utilizaram pela primeira vez a 

espermateca para separar espécies do gênero e fizeram uma chave de identificação para as 

espécies de Apioscelis. Posteriormente, Bentos-Pereira (2006) criou a tribo Proscopiini na 
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qual incluiu Apioscelis. Atualmente a tribo possui sete gêneros, onde estão incluídos também  

Albascopia Cadena-Castañeda & Cardona, 2015, Carbonellis Bentos-Pereira, 2006, 

Paraproscopia Bentos-Pereira, 2006, Prosarthria Brunner von Wattenwyl, 1890, Proscopia 

Klug, 1820 e Pseudoproscopia Bentos-Pereira, 2006. 

Cadena-Castañeda & Cardona (2015) descreveram Albascopia a partir de uma espécie 

de Apioscelis, A. columbica. Além disso, o autor descreveu A. davidcastanedai Cadena-

Castañeda, 2015 que assim como A. compacta são espécies que ocorre nos Andes e possuem 

caracteres morfológicos diferentes dos demais Apioscelis que ocorrem na Amazônia, devido a 

isso a diagnose do gênero foi atualizada, separando o grupo em espécies andinas (com cabeça 

sem constrição abaixo dos olhos) e espécies amazônicas (com cabeça com constrição abaixo 

dos olhos). Neste trabalho a chave de identificação do gênero foi atualizada. 

Atualmente, Apioscelis inclui oito espécies válidas: A. araracuensis, A. bulbosa, A 

christianeae, A. compacta, A. davidcastanedai, A. florezi, A. laetitiaensis e A. tuberculata 

(Cigliano et al. 2019), elas ocorrem em regiões amazônicas da Colômbia, Peru, Equador e 

Brasil, com excessão de A. compacta e A. davidcastanedai que são espécies andinas. Este 

gênero é reconhecido como sendo o mais fácil de identificar entre os Proscopiini, devido à 

cabeça com constrição abaixo dos olhos (figs 32B-C) e base do fêmur posterior 

conspicuamente dilatada (figs 20A-C, 23A-C). Características do complexo fálico que 

auxiliam na confirmação da identidade do gênero são a placa transversal longa e larga, fenda 

mediana inconspícua e o endofalo bem desenvolvido, e tubular (fig. 22A-D). 

Mesmo com a facilidade na identificação de Apioscelis pelas características 

morfológicas, espécies como A. gracilis, que foi sinonimizada com a espécie-tipo A. bulbosa 

e as espécies A.compacta e A.davidcastanedai foram descritas a partir de espécimes com 

cabeça sem constrição abaixo dos olhos e base do fêmur posterior não tão dilatada quanto o 

usual. Ainda A.davidcastanedai possui também complexo fálico que difere dos caracteres 

diagnósticos de Apioscelis, fazendo com que o posicionamento dessas espécies nesse gênero 

seja questionável e sejam espécies de um gênero novo. 

Além desse, existem outros problemas a serem resolvidos dentro do gênero. Por 

exemplo, Kirby (1910) ao designar A. bulbosa como espécie-tipo não descreveu a genitália 

masculina, o que resultou em identificações duvidosas por outros autores como Liana (1972) 

e Jago (1989), ambos descreveram duas genitálias masculinas diferentes como sendo de A. 

bulbosa. Esse problema poderia ser resolvido com a consulta do material-tipo, porém o 

abdômen do holótipo (único espécime-tipo) está perdido. A falta de fotos de boa qualidade 

das espécies também impede que problemas como este sejam solucionados.  



23 
 

Algumas espécies como A. laetitiaensis possuem uma descrição mais sucinta e poucas 

ilustrações, fazendo com que a identificação dessa espécie seja dificultada.  

Na busca por diferentes tipos de genitália de diferentes gêneros, para uma melhor 

compreensão das genitálias de Apioscelis e os seus limites com outros gêneros, espécimes 

coletados na Amazônia brasileira foram identificados apenas como Proscopiini baseado em 

Bentos-Pereira (2006b). Esses espécimes possuem endofalo tubular como em Apioscelis, no 

entanto, não possuem nenhum outro caráter morfológico que os posicionem em algum dos 

gêneros conhecidos e por isso esses espécimes estão sendo descritos como um novo gênero 

com duas novas espécies.  

Sendo assim nestre trabalho é apresentado um estudo taxonomico do gênero 

Apioscelis e a descrição de um novo gênero baseado nas espécies andinas de Apioscelis e um 

novo gênero baseado em espécimes com o endofalo similar aos de Apioscelis.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Realizar o estudo taxonômico de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Redescrever e ilustrar A. bulbosa e A. laetitiensis de forma padronizada e detalhada, 

ilustrando as estruturas morfológicas necessárias para a identificação das espécies; 

 Descrever espécies novas de Apioscelis; 

 Investigar taxonomicamente as espécies A. compacta e A. davidacastanedai; 

 Descrever os novos gêneros de Proscopiini encontrado durante os estudos de Apioscelis; 

 Elaborar chaves de identificação para as espécies de Apioscelis; 

 Atualizar os registros geográficos para as espécies estudadas com base nas etiquetas de 

localidade. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Origem do material 

 

O material analisado foi obtido por meio de empréstimos de coleções de instituições 

brasileiras e estrangeiras, discriminadas abaixo, e por meio de coletas realizadas no estado do 

Amazonas, nos municípios de Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo. O asterisco em 

negrito (*) indica que somente fotografias dos espécimes depositados na instituição foram 

obtidas e analisadas.  

 

ANSP* – Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos da 

América; 

CAUD* – Colección de Invertebrados y otros Artrópodos, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Bogotá, Colômbia; 

ESALQ – Coleção Entomológica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, 

Piracicaba, Brasil; 

FZB/RS – Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, Brasil; 

ICN* – Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá, Colômbia; 

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

Manaus, Brasil; 

MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, Brasil (o material não foi destruído no incêndio, ainda encontra-se no INPA);  

MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil; 

MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; 

NHM* – The Natural History Museum, Londres, Reino Unido; 

NMW* – Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Áustria; 

 

3.1.1 Disposição de dados do material examinado 

 

 Para a lista de material examinado, as informações são apresentadas entre aspas 

citando o nome do país em letra maiúscula, o nome do estado, província, departamento ou 

equivalente em itálico, o nome da localidade o mais completo possível, a data da coleta, com 

o número do mês em algarismos romanos minúsculos, método de coleta, o nome do coletor, o 
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número, o sexo dos exemplares e a sigla do museu onde se acham depositados os espécimes, 

entre parênteses (Papavero 1994). Informações complementares, como dados omitidos, são 

apresentadas entre cochetes. 

Os espécimes coletados na localidade “Médio Purus” não tiveram localidade 

específica informada. Essa região é reconhecida pelo governo brasileiro por ter abrangência 

entre os munícipios de Lábrea, Pauini e Tapauá e, portanto, é possível que os exemplares 

tenham sido coletados em algum ponto entre esses municípios.  

 

3.1.2. Coletas 

 

 As coletas foram realizadas com o intuito de conseguir material fresco e o de aumentar 

as chances de serem obtidos novos táxons. Elas foram realizadas na Estação Experimental 

ZF-2 – Base de Apoio do programa LBA; no Museu da Amazônia – MUSA, Manaus, Brasil; 

nos arredores de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil e; no sítio Santa Maria, Iranduba, 

Brasil. O método utilizado para a realização das coletas foi o de buscas ativas diurnas e 

noturnas sobre a vegetação e substratos. Após as coletas, os espécimes foram mortos por 

congelamento em freezer. 

 

3.2. Abreviações 

 

Andinoscopia gen. nov. = An. 

Apioscelis = A. 

Milenascopia gen. nov. = M. 

S = esternito 

T = tergito 

 

3.3. Análise Taxonômica 

 

3.3.1. Preparação do material 

 

Para a dissecção das genitálias, os espécimes preservados em via seca tiveram o ápice 

do abdome hidratado através da sua submersão em um tubo de ensaio com água quente por 

aproximadamente uma hora. Os machos foram dissecados com o auxílio de pinças e alfinetes, 

afastando o pálio do esternito 9 e removendo o complexo fálico, este foi macerado em ácido 
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lático 85% (Cumming 1992) e aquecido a 150 ºC em cadinho por cerca de 30 minutos. 

Posteriormente o complexo fálico macerado foi estudado, desenhado, fotografado e 

acondicionado em um microtubo contendo glicerina, fixado junto ao espécime de origem. 

Nenhum tipo de dano ocorreu com as genitálias masculinas ao usar ácido acético, devido a 

isso é recomendado que ele seja utilizado para macerar essas peças. 

As fêmeas foram dissecadas com o auxílio de pinças e tesoura Vannas fazendo um 

corte longitudinal na pleura, na altura do esternito 8; o conteúdo entre os apódemas laterais foi 

retirado e macerado em solução de KOH 10% em temperatura ambiente por 

aproximadamente uma hora. Posteriormente a espermateca foi separada do conteúdo, lavada 

primeiramente em água pura e depois em solução aquosa de ácido acético 5%, durante cinco 

minutos para neutralizar a ação do KOH. Após esse processo, a peça foi estudada, desenhada, 

fotografada e acondicionada em um microtubo com glicerina, o qual foi fixada junto ao 

espécime de origem.  

 

3.3.2. Ilustrações 

 

Os espécimes analisados foram fotografados em estereomicroscópio Leica MZ205, 

com uma câmera digital Leica DFC500 acoplada e conectada a um computador com o 

software Leica Suite de Aplicativos, que inclui um módulo de Auto-Montage. O complexo 

fálico foi fotografado em fundo branco para destacar as áreas esclerosadas e em fundo preto 

para destacar as porções membranosas. Para fotografar a espermateca foi utilizada luz 

transmitida para aperfeiçoar a visualização de suas estruturas.  

Fotos dos espécimes vivos foram obtidas com uma Nikon D7100 com uma lente de 

18-140 mm. As imagens foram editadas no programa Adobe Photoshop CS6. Desenhos foram 

feitos no Adobe Illustrator CS6.  

 

3.3.3. Terminologia e classificação 

 

 A terminologia morfológica externa (figs 2A-H) segue Zolessi (1968). Para estruturas 

do complexo fálico (figs 3A-B) a terminologia segue Jago (1989) e Bentos-Pereira (2003). 

Para a genitália feminina (figs 24 D, F-G, 61C) segue Bentos-Pereira & Listre (2005) e 

Bentos-Pereira (2006a, b, c). 
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Figura 2. Morfologia externa de Proscopiidae, baseadas em Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890: A. 

Cabeça, vista ventral; B. Cabeça, vista dorsal; C. Protórax, vista lateral; D. Meso- e metatórax, vista dorsal; E. 

Meso- e metatórax, vista ventral; F. Coxa e fêmur posteriores, vista dorsolateral; G. Terminália masculina, vista 

lateral; H. Terminália feminina, vista lateral. 
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 A classificação taxonômica utilizada como base nesse estudo segue Cigliano et al. 

2019, disponibilizado no site http://orthoptera.speciesfile.org por ser a mais amplamente 

utilizada. 

 

Figura 3. Esquema da morfologia do complexo fálico (baseado em Bentos-Pereira 2006b) de Pseudoproscopia 

Bentos-Pereira, 2006 que entre os gêneros de Proscopiini é o que possui o maior número de placas. A. vista 

dorsal. B. vista lateral.  

 

3.3.4. Elaboração das chaves pictóricas 

 

 As chaves pictóricas foram elaboradas com base na chave de Marshall et al. (2017) a 

partir de caracteres utilizados nas redescrições e descrições padronizadas.  

 

3.3.5. Mapa de registros geográficos 

 

Para a confecção dos mapas, os dados de localidade e de coleta que estão nas etiquetas 

dos respectivos exemplares foram organizados em uma planilha usando o programa Microsoft 

Excel 2010 que, posteriormente foi usada para obtenção das coordenadas geográficas mais 

próximas possíveis da localidade descrita na etiqueta. Com essas coordenadas foram gerados 

pontos em mapas produzidos na web site http://www.simplemappr.net/. Para as etiquetas que 

não possuem coordenadas foi utilizado a ferramenta geoLoc do web site 

http://splink.cria.org.br/geoloc, que gera coordenadas a partir dos nomes das localidades. 

http://orthoptera.speciesfile.org/
http://www.simplemappr.net/
http://splink.cria.org.br/geoloc
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Além disso, dados de literatura prévia também foram consultados para serem adicionados no 

mapa final. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O material tipo de sete espécies foram examinados por meio de imagens, sendo eles A. 

araracuensis, A. bulbosa, A. gracilis, A. laetitiaensis, A. tuberculata, assim como An. 

compacta comb. nov. e An. davidcastanedai comb. nov., espécies andinas que faziam parte 

do gênero Apioscelis e são apresentados agora em Andinoscopia gen. nov. Em mãos foram 

examinados 35 Apioscelis machos, dentre esses nove espécimes não foram possíveis 

identificar a nível especifico, pois estavam muito danificados. Ainda 15 fêmeas foram 

analisadas e morfotipadas. Além disso, dez espécimes foram identificados como 

Milenascopia gen. nov. descrito abaixo. 

 

Taxonomia 

 

Andinoscopia gen. nov. 

Figs 5A-I, 6A-G 

 

Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890: 99 (Partim); Kirby, 1910: 85 (catálogo de 

sinonímias de Orthoptera) (Partim); Mello-Leitão, 1939: 422 (monografia sobre 

Proscopiidae) (Partim); Bentos-Pereira et al., 2015: 113 (chave para espécies de Proscopiidae 

da Colômbia) (Partim); Cigliano et al., 2019 (catálogo online). 

 

Espécie-tipo: Andinoscopia compacta (Brunner von Wattenwyl, 1890) comb. nov. (pres. 

desig.) (Holótipo ♀, NMW). 

 

Etimologia. Nome feminino. Andino se refere à localidade das espécies, na cordilheira dos 

Andes; scopia, referindo à terminação genérica de diversos gêneros de Proscopiidae 

 

Diagnose. Cabeça conspicuamente cônica, com ápice mais fino que a base, sem constrição 

abaixo dos olhos (figs 5C-D, 6B-D). Protórax em vista dorsal da mesma largura, ou largura 

semelhante à base da cabeça (figs 5C, 6C). Meso- e metanoto inconspicuamente rugosos (fig. 

5E). Base do fêmur posterior conspicuamente dilatada, estreitando-se gradualmente (figs 5F, 
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6E). Complexo fálico (fig. 6F) com placa transversal muito esclerosada, fundido com o 

apófise do epifalo; margens basal e apical conspicuamente sinuosas. Apófise do epifalo em 

vista dorsal com metade basal arqueada, em formato de C, conspicuamente delgada, 

gradualmente alargando-se em direção à metade apical; metade apical conspicuamente 

alargada claviforme; ganchos em vista lateral conspicuamente curtos e grossos, densamente 

pigmentados. Fenda mediana conspícua. Placas valvulares esclerosadas, bem pigmentadas, 

em vista dorsal separadas no ápice e com metade apical dorsalmente triangular; margem 

lateral posterior levemente curvada; margem mesial com metade basal conspicuamente 

convexa, alargada e abruptamente estreitando-se na conspícua e delgada metade apical; 

margem apical medialmente pronunciada, arredondada. Esclerosações do ducto ejaculatório 

terminando em uma pequena válvula (Cadena-Castañeda 2015). Fêmea com placa subgenital 

lisa, reluzente, alargada e longa (fig. 5H). 

 

Espécies incluídas: 

Andinoscopia compacta (Brunner von Wattenwyl, 1890) comb. nov. 

Andinoscopia davidcastanedai (Cadena-Castañeda, 2015) comb. nov. 

 

Figura 4. Mapa de registros geográficos das espécies de Andinoscopia gen. nov.  

 

Andinoscopia compacta (Brunner von Wattenwyl, 1890) comb. nov. 

Figs (5A-I) 

 

Apioscelis compacta Brunner von Wattenwyl, 1890: 99; Kirby, 1910: 85 (catálogo de 

sinonímias de Orthoptera); Mello-Leitão, 1939: 422 (monografia sobre Proscopiidae); Bentos-



32 
 

Pereira et al., 2015: 113 (chave para espécies de Proscopiidae da Colômbia); Cigliano et al., 

2019 (catálogo online). 

 

Material examinado. Holótipo ♀: “COLÔMBIA, Cundinamarca, Bogotá” (NMW). 

Comentário. Macho desconhecido.  

Registros geográficos. COLÔMBIA, Bogotá (fig. 4). 

 

 

Figura 5. Andinoscopia compacta (Brunner von Wattenwyl, 1890) comb. nov. holótipo fêmea. A. Hábito em 

vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. Cabeça e pronoto em vista dorsal; D. Cabeça e pronoto em vista 

lateral; E. Meso- e metanoto em vista dorsal; F. Tergitos 1-4 e fêmur posterior em vista lateral; G. Tergitos 7-10, 
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epiprocto, pares de válvulas 1-3 em vista lateral; H. Esquema da placa subgenital em vista ventral; I. Etiqueta do 

espécime. © do Museu de História Natural de Vienna, NOaS Image Collection / publicada com permissão de H. 

Bruckner.  

Andinoscopia davidcastanedai (Cadena-Castañeda, 2015) comb. nov. 

Figs (6A-G) 

 

Apioscelis davidcastanedai Cadena-Castañeda, 2015: 113; Cigliano et al., 2019 (catálogo 

online). 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “COLOMBIA, Boyacá, Coper, Vereda Turtur, Sector San 

Ignacio, 1420m, 5º25'41.48"N–74º0'5.35"O, 19.x.2011, O. J. Cadena-Castañeda col.” (fig. 

6G) (CAUD).  

Parátipo ♀: mesmos dados do holótipo. 

 

Registros geográficos. COLÔMBIA: Boyacá (fig. 4). 
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Figura 6. Andinoscopia davidcastanedai (Cadena-Castañeda, 2015) comb. nov. holótipo macho. A. Hábito em 

vista lateral; B. Cabeça em vista ventral; C. Cabeça e pronoto em vista dorsal; D. Cabeça e pronoto em vista 

lateral; E. Fêmur posterior em vista lateral; F. Esquema do complexo fálico em vista dorsal; G. Etiqueta do 

espécime. © Coleção de Invertebrados e outros Artrópodes, Universidade Distrital Francisco José de Caldas 

(CAUD), foto Oscar J. Cadena-Castañeda.  
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Figura 7. Chave pictórica para as espécies de Andinoscopia gen. nov. 

 

Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 

Figs 15A-C, 18A-C, 21A-C, 24A-C, 26A-C, 29A-C, 32A-B, 34A-C, 37A-C, 40A-C, 43A-C, 

46A-C 

    

Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890: 99; Kirby, 1910: 85 (designação subsequente); 

Liana, 1972: 381 (terminália feminina e masculina); Jago, 1989: 261 (taxonomia); Bentos-

Pereira & Listre, 2005: 285 (genitália feminina e chave para espécies); Bentos-Pereira, 2006b: 

144 (descrição da tribo Proscopiini); Bentos-Pereira et al., 2015: 113 (chave para espécies); 

Cigliano et al., 2019 (catálogo online). 
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Espécie-tipo: Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), por designação subsequente de Kirby 

(1910) (Holótipo ♂, ANSP). 

 

Etimologia. Apioscelis do grego Apios = pêra, scelis = perna ou fêmur, fazendo alusão à 

característica mais marcante do grupo, a base do fêmur posterior dilatada. Deriva do grego 

“skelis” gênero gramatical feminino. 

 

Diagnose: Cabeça rugosa com constrição abaixo dos olhos (figs 33B-C). Protórax em vista 

dorsal conspicuamente mais fino que base da cabeça, com maior largura menor que maior 

largura da base da cabeça. Meso- e metanoto conspicuamente rugosos. Base do fêmur 

posterior conspicuamente dilatada que se estreita abruptamente (figs 15A-C, 18A-C, 21A-C, 

24A-C, 26A-C, 29A-C, 32A-B, 34A-C, 37A-C, 40A-C, 43A-C, 46A-C). Complexo fálico 

com placa transversal longa e larga, com margens laterais arqueadas (figs 17A-C, 20A-C, 

23A-C, 28A-C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 42E-G, 45C-D, 48A-C). Fenda mediana 

membranosa, inconspícua (figs 17A-C,20A-C, 23A-C, 28A-C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 

42E-G, 45C-D, 48A-C). Placas valvulares conspícuas, parcialmente membranosas, pouco 

pigmentadas, tão largas quanto a placa transversal (figs 17A-C, 20A-C, 23A-C, 28A-C, 31C-

E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 42E-G, 45C-D, 48A-C), levemente sinuosas em vista lateral (figs 

23C, 28D, 33G, 36E, 39D, 45B). Endofalo bem desenvolvido, esclerosado, bem pigmentado, 

tubular, mais comprido que a genitália, com base mais fina que o ápice; base localizada 

anteriormente (figs 17D, 20D, 23C-D, 28D, 31F, 33G, 36D-F, 39D, 42H, 45A-B, 48D). Saco 

espermatofórico conspícuo, membranoso, ligado à fenda mediana, envolvendo totalmente a 

base do endofalo (figs 23C, 28D, 33G, 36E, 39D, 45B). Ducto ejaculatório cilíndrico, 

localizado dentro do endofalo e com o mesmo comprimento do último (fig. 20D). 

 

Redescrição. ♂ (figs 15A-C, 18A-C, 21A-C, 26A-C, 29A-C, 32A-B, 34A-C, 37A-C, 40A-C, 

43A-C, 46A-C) Corpo delgado, em média com 8 cm de comprimento, geralmente marrom, 

alguns espécimes possuem variações como verde ou avermelhado quando vivos. 

 

Cabeça. Cabeça rugosa com constrição abaixo dos olhos (figs 33B-C). Fastígio não 

superando comprimento da antena, terminando abaixo do nível do quarto antenômero (figs 

16A, 19A, 22A-C, 27A-B, 30A-C, 33A-C, 35A-B, 41A-B); em vista lateral direcionado 

ventralmente (figs 19A, 22C, 30C, 33A, 35A). Gena com ou sem manchas (figs 22D, 33A). 



37 
 

Fronte com crista transversal conspícua e sutura longitudinal medial. Clípeo alargado com 

mancha marrom-escura medialmente. Labro assimétrico, braço esquerdo mais curto que o 

direito (figs 33C-D, 44A-B). Olho composto globoso, pronunciado (figs 16A, 19A, 22A-C, 

27A-B, 30A-C, 33A-C, 35A-B, 41A-B). Ocelos inconspícuos. Palpos maxilares e labiais 

cerdosos; palpômeros cônicos com margem lateral convexa e margem apical truncada. 

Tórax. Protórax cilíndrico, granuloso (figs 15A-C, 18A-C, 21A-C, 26A-C, 29A-C, 32A-B, 

34A-C, 37A-C, 40A-C, 43A-C, 46A-C). Proepisterno conspicuamente convexo. Sutura 

pleurosternal inconspícua em algumas espécies, conspícua em outras (figs 35C, 38A). Meso- 

e metanoto rugoso. Mesoscuto conspícuo (espécies amazônicas) ou inconspícuo (espécies 

andinas). Mesepímero mais curto que mesepisterno, com todas as margens quase retas, com 

base mais larga que o ápice. Mesepisterno semi retangular. Metascuto conspícuo, rugoso, 

semicircular (figs 16B-C, 22E-F, 27C-D, 30D-E, 35D-E, 38B-C, 47A-B). Metepímero 

subtriangular, com base delgada, alargando-se em direção ao ápice (figs 16B, 22E, 27C, 30D, 

35D, 38B, 47A). Metepisterno sub-retangular, alongado, quase duas vezes mais comprido que 

Mesepímero (figs 16B, 22E, 27C, 30D, 35D, 38B, 47A). Prosterno rugoso com processo 

esternal conspícuo; margem apical com projeções (fig. 44C). Mesesterno com quase a mesma 

largura da base ao ápice; margem basal reta, margem lateral granulosa; processo esternal 

conspícuo (fig. 47C). Metasterno com margem basal inconspícua, margem lateral granulosa, 

levemente arqueada medialmente, margem apical conspicuamente arqueada medialmente, 

abaixo do processo esternal (fig. 47C). 

Pernas. Perna anterior e média com fêmures e tíbias quadrangulares em sessão transversal; 

tíbias com espinhos conspícuos ântero- e póstero-ventralmente. Perna posterior com fêmur 

rugoso; terço basal conspicuamente dilatado (figs 15A-C, 18A-C, 21A-C, 14A-C, 29A-C, 

32A-B, 34A-C, 37A-C, 40A-C, 43A-C, 46A-C), com vários sulcos longitudinais; terço 

medial e apical quadrangular em sessão transversal. Tíbia posterior arqueada (figs 15B, 18B, 

21B, 14B, 29B, 34B, 37B, 40B, 43B, 46B), quadrangular em sessão transversal; com 

conspícuos espinhos nas margens ântero e póstero-dorsal dos terços medial e apical. 

Abdome. Rugoso, reluzente, geralmente marrom-escuro com manchas marrom-claras (figs 

15A-C, 18A-C, 21A-C, 14A-C, 29A-C, 32A-B, 34A-C, 37A-C, 40A-C, 43A-C, 46A-C). 

Tergito 1 com margem lateral quase reta. Tergitos 2-8, em vista dorsal, com carena 

longitudinal medial; tergitos 2-6 gradualmente diminuindo em comprimento e largura, 

voltando a aumentar em largura nos tergitos 7-8 (figs 15A, 18A, 21A, 26A, 29A, 32A, 34A, 

37A, 40A, 43A, 46A). Tergito 9 subtriangular (figs 19C-D, 47F, 31A-B, 42C-D, 44D-E, 47D-

E). Tergito 10 delgado gradualmente alargando-se da base até início do terço medial, voltando 
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a estreitar até o terço apical, neste voltando a alargar-se; margens basal e apical arredondadas, 

convexas (figs 19C-D, 27F, 31A-B, 42C-D, 44D-E, 47D-E). Pálio cerdoso; margem apical 

côncava (figs 16D, 19C-D, 27E-F, 31A-B, 42C-D, 44D-E, 47D-E). Epiprocto alongado, com 

base mais fina que ápice. Cerco rugoso, cerdoso, com ápice arredondado (figs 16D, 19C-D, 

27E-F, 31A-B, 42C-D, 44D-E, 47D-E). Esternito 1 levemente rugoso, com margem basal 

com conspícua emarginação, margem lateral reta, curvando-se em direção a margem apical, 

está quase reta. Esternito 2-8 como nos tergitos 2-8. Placa subgenital cerdosa, em vista lateral 

em formato de colher (figs 19C-D, 27F, 31A-B, 42C-D, 44D-E, 47D-E), em vista ventral com 

margens basal e lateral retas, apical conspicuamente convexa. 

Genitália. Placa transversal, apófise do epifalo, fenda mediana e placas valvulares sempre 

presentes. Placa transversal e apófise do epifalo fundidos. Placa transversal longa e larga, com 

margens laterais arqueadas (figs 17A-C, 20A-C, 23A-C, 28A-C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-

C, 42E-G, 45C-D, 48A-C). Apófise do epifalo em vista lateral com terço basal e medial com 

margens laterais levemente curvadas e de largura constante, terço apical em forma de gancho, 

marrom-escuro (figs 17A-C, 20A-C, 23A-C, 28A-C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 42E-G, 

45C-D, 48A-C). Fenda mediana membranosa, inconspícua (figs 17A-C, 20A-C, 23A-C, 28A-

C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 42E-G, 45C-D, 48A-C). Placas valvulares conspícuas, 

parcialmente membranosas, pouco pigmentadas, tão largas quanto a placa transversal (figs 

17A-C, 20A-C, 23A-C, 28A-C, 31C-E, 33D-F, 36A-C, 39A-C, 42E-G, 45C-D, 48A-C); em 

vista lateral levemente sinuosas (figs 23C, 28D, 33G, 36E, 39D, 45B). Membrana epifálica 

conspícua. Endofalo bem desenvolvido, esclerosado, bem pigmentado, tubular, mais 

comprido que a genitália, com base mais fina que o ápice; base localizada anteriormente 

(17D, 20D, 23C-D, 28D, 31F, 33G, 36D-F, 39D, 42H, 45A-B, 48D). Saco espermatofórico 

conspícuo, membranoso, ligado à fenda mediana, envolvendo totalmente a base do endofalo 

(figs 23C, 28D, 33G, 36E, 39D, 45B). Ducto ejaculatório cilíndrico, localizado dentro do 

endofalo e com o mesmo comprimento do último (20D).  

 

Descrição. ♀ Como no macho, exceto por corpo mais robusto (figs 24A-C), e pelas seguintes 

características: 

 

Cabeça. Fastígio terminando acima do nível do quarto antenômero.  

Tórax. Protórax em vista dorsal com faixa de grânulos conspícuos da base ao ápice, margens 

laterais com poucos grânulos espaçados (fig. 24A). Metascuto inconspícuo (fig. 25A).  
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Abdome. Cerco cônico e diminuto (figs 8A-B, F-G, 9A-B, F-G, 10A-B, F-G, 11A-B, F-G, 

12A-B, F-G, K-L, 25C). Placa subgenital com margem apical emarginada (figs 8C, E, H, J, 

9C, E, H, J, 10C, E, H, J, 11C, E, H, J, 12C, E, H, J, M, O, 25E). Terceiro par de válvulas 

alongados, rugoso, com várias cerdas na margem ventral (figs 8A, F, 9A, F, 10A, F, 11A, F, 

12 A, F, K, 25B); em vista lateral encurtando gradualmente em direção ao ápice margem 

dorsal levemente curva nos terços basal e medial, terço apical gradualmente arqueando em 

direção ao ápice; ápice agudo (figs 8B, G, 9B, G, 10B, G, 11B, G, 12B, G, L, 25C).  Segundo 

par de válvulas marrom-claro, reluzente, aproximadamente três vezes mais curto que terceiro 

par de válvulas (figs 8G, 9G, 10G, 12L). Primeiro par de válvulas alongado e rugoso; em vista 

lateral com margem dorsal quase reta, conspicuamente curvando-se no terço apical; margem 

ventral reta no terço basal e medial, terço apical com abrupto encurtamento; ápice agudo (figs 

8B, G, 9B, G, 10B, G, 11B, G, 12B, G, L, 25C); em vista ventral com terços basal e medial 

com margem posterior lateral com conspícua carena, aprofundando em conspícuo sulco 

elipsoide na margem lateral anterior; sulco com comprimento até abrupto encurtamento (figs 

8C, H, 9C, H, 10C, H, 11C, H, 12C, H, M, 25E). Esclerito basivalvular em vista lateral com 

rugosidade conspícua (figs 8B, G, 9B, G, 10B, G, 11B, G, 12B, G, L, 25C). 

Genitália. Espermateca (figs 25D, F-G) como em Bentos-Pereira & Listre (2005). 

 

Material examinado ♀:  

Apioscelis sp. 1: “BRASIL, Amazonas, Médio Purus, 18.vii.1979, J. + S. Campbell leg.” (1 

INPA) (figs 8A-E). 

Apioscelis sp. 2: “BRASIL, Amazonas, Coari, Rio Urucu, 27.iv.1988. J. T. Pessoa leg.” (1 

INPA) (figs 8F-J). 

Apioscelis sp. 3: “BRASIL, Amazonas, Médio Purus, 28.vii.1979, J. Campbell leg.” (1 INPA) 

(figs 9A-E). 

Apioscelis sp. 4: “BRASIL, Amazonas, Médio Purus, 9.x.1979, J. Campbell leg.” (1 INPA) 

(figs 9F-J). 

Apioscelis sp. 5: “BRASIL, Amazonas, Médio Purus, 6.x.1979, J. Campbell leg.” (1 INPA) 

(figs 10A-E). 

Apioscelis sp. 6: “BRASIL, Amazonas, Benjamin Constant, Nova Aliança, 04º15'20"S–

69º20'42"W, iv.2004, coleta manual, F. F. Xavier Fº leg.” (1 INPA);  [BRASIL], “Amazonas, 

B.[=Benjamin] Constant, Parko leg., 2[=fevereiro?].1941” (3 MNRJ); [BRASIL], “Amazonas, 

B.[=Benjamin] Constant, 3[=março?] de 1943, A. Parko leg.” (1 MNRJ) (figs 10F-J). 
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Apioscelis sp. 7: [BRASIL], “Amazonas, Alto Solimões, xii.1979, A. Lise leg.” (1 RGS) (figs 

11A-E). 

Apioscelis sp. 8: [BRASIL], “Amazonas, B.[=Benjamin] Constant, Parko leg., 2[=fevereiro?]. 

1941” (1 MNRJ) (figs 11F-J). 

Apioscelis sp. 9: [BRASIL], “Amazonas, Igarapé Belém, Rio Solimões, 7-30.iv.1966, Malkin 

leg.” (1 MZUSP) (figs 12A-E). 

Apioscelis sp. 10: “BRASIL, Amazonas, São Paulo do Olivença, iii.1963” (1 MZUSP) (figs 

12F-J). 

Apioscelis sp. 11: “BRASIL, Amazonas, São João, prox.[=próximo de] Tapuruquara, 22-

26.x.1972, Exp[=expedição?]. Perm. Amaz.” (1 MZUSP) (figs 12K-O). 

 

Figura 8. Apioscelis sp. Ápice do abdome dos morfotipos de fêmeas não identificados. A. Tergitos 8-10, 

epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 1; B. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de 

válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 1; C. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral do 

morfotipo sp. 1; D. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 1; E. Esquema da placa subgenital do morfotipo 

sp. 1; F. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 2; G. Tergitos 8-10, 

epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 2; H. Placa subgenital e 1º par de válvulas em 

vista ventral do morfotipo sp. 2; I. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 2; J. Esquema da placa subgenital 

do morfotipo sp. 2.  
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Figura 9. Apioscelis sp. Ápice do abdome dos morfotipos de fêmeas não identificados. A. Tergitos 8-10, 

epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 3; B. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de 

válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 3; C. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral do 

morfotipo sp. 3; D. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 3; E. Esquema da placa subgenital do morfotipo 

sp. 3; F. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 4; G. Tergitos 8-10, 

epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 4; H. Placa subgenital e 1º par de válvulas em 

vista ventral do morfotipo sp. 4; I. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 4; J. Esquema da placa subgenital 

do morfotipo sp. 4.  
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Figura 10. Apioscelis sp. Ápice do abdome dos morfotipos de fêmeas não identificados. A. Tergitos 8-10, 

epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 5; B. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de 

válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 5; C. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral do 

morfotipo sp. 5; D. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 5; E. Esquema da placa subgenital do morfotipo 

sp. 5; F. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 6; G. Tergitos 8-10, 

epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 6; H. Placa subgenital e 1º par de válvulas em 

vista ventral do morfotipo sp. 6; I. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 6; J. Esquema da placa subgenital 

do morfotipo sp. 6. 
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Figura 11. Apioscelis sp. Ápice do abdome dos morfotipos de fêmeas não identificados. A. Tergitos 8-10, 

epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 7; B. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de 

válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 7; C. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral do 

morfotipo sp. 7; D. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 7; E. Esquema da placa subgenital do morfotipo 

sp. 7; F. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 8; G. Tergitos 8-10, 

epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 8; H. Placa subgenital e 1º par de válvulas em 

vista ventral do morfotipo sp. 8; I. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 8; J. Esquema da placa subgenital 

do morfotipo sp. 8. 
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Figura 12.  Apioscelis sp. Ápice do abdome dos morfotipos de fêmeas não identificados. A. Tergitos 8-10, 

epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 9; B. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de 

válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 9; C. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral do 

morfotipo sp. 9; D. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 9; E. Esquema da placa subgenital do morfotipo 

sp. 9; F. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 10; G. Tergitos 8-10, 

epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 10; H. Placa subgenital e 1º par de válvulas 

em vista ventral do morfotipo sp. 10; I. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 10; J. Esquema da placa 

subgenital do morfotipo sp. 10. K. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal do morfotipo sp. 

11; L. Tergitos 8-10, epiprocto, 1º e 3º par de válvulas em vista lateral do morfotipo sp. 11; M. Placa subgenital 

e 1º par de válvulas em vista ventral do morfotipo sp. 11; N. Tergitos 9-10 destacados do morfotipo sp. 11; O. 

Esquema da placa subgenital do morfotipo sp. 11. 

 

Comentários. Com a transferência de An. compacta comb. nov. e An. davidcastanedai 

comb. nov. a distribuição de Apioscelis passou a estar restrita à região Amazônica (figs 13, 

14). Dentre as 15 fêmeas analisadas durante esse estudo uma foi identificada como A. bulbosa 

(figs 24A-C) e 14 não se encaixaram com as fêmeas conhecidas do gênero, dessa forma são 

tratadas como morfotipos diferentes. As características utilizadas para diferenciá-las foram 

formato e manchas no epiprocto, tamanhos e formatos diferentes entre os tergitos 9 e 10, 

terceiro par de válvulas com válvulas assimétricas ou não e formato da margem apical da 

placa subgenital, onde dentre os 14 espécimes sem identificação específica, foram observados 

11 morfotipos diferentes (figs 8A-J, 9A-J, 10A-J, 11A-J, 12A-O). 

 Os espécimes de Proscopiini são conhecidos por possuírem dimorfismo sexual 

acentuado, o que impossibilita morfologicamente a associação entre machos e fêmeas. Além 

disso, locais como Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e Médio Purus possuem 

espécies conhecidas ocorrendo em simpatia (fig. 13), dessa forma não foi possível associar os 

sexos com as espécies descritas de macho de uma região. 

 

Espécies incluídas:  

Apioscelis amazonensis sp. nov. 

Apioscelis aurea sp. nov. 

Apioscelis araracuensis Bentos-Pereira & Listre, 2005 

Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869) 

Apioscelis christianeae Bentos-Pereira & Listre, 2005 

Apioscelis florezi Bentos-Pereira & Listre, 2005 

Apioscelis grandiunca sp. nov. 
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Apioscelis hyalina sp. nov. 

Apioscelis jagoi sp. nov. 

Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005 

Apioscelis recta sp. nov. 

Apioscelis rufa sp. nov. 

Apioscelis tefeensis sp. nov. 

Apioscelis tuberculata (Walker, 1870) 

Apioscelis virgulata sp. nov. 

 

Figura 13. Mapa de registros geográficos das espécies conhecidas de Apioscelis Brunner von Wattenwyl. 
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Figura 14.  Mapa de registros geográficos dos morfotipos das fêmeas de Apioscelis Brunner von Wattenwyl. 

 

Apioscelis amazonensis sp. nov. 

Figs (14A-C, 15A-D, 16A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Amazonas, B.[=Benjamin] Constant v.[19]50. 

J. C. M. Carvalho col.” (fig. 15D) (MNRJ). Parátipos: [BRASIL] “Amazonas, B.[=Benjamin]. 

Constant, Parko col. 2[= fevereiro?]. 1941” (2♂ MNRJ); “BRASIL, Amazonas, Eirunepé, 6-

50. J. C. M. Carvalho col.” (1♂ MNRJ); “BRASIL, Amazonas, Médio Purus. 5.x.1979. J. 

Campbell col.” (1♂ INPA); “BRASIL, Amazonas, Carauari, 5º05'27"S–67º10'57"W, vii.2005, 

Xavier-Filho col.” (1♂ INPA).  

 

Etimologia. O nome faz referência ao estado do Amazonas, onde todos os espécimes foram 

coletados. 

 

Diagnose. Fastígio em vista ventral com margens apical e lateral com contorno conspícuo, 

marrom-claro; ápice truncado com conspícua depressão medial marrom-escura; margens 

laterais paralelas que gradualmente alargam-se em direção à base (fig. 16A). Carena frontal 

com duas projeções paralelas abaixo da depressão medial (fig. 16A). Metascuto oval com 

poucos grânulos; margens delgadas (figs 16B-C). Metepímero liso, com poucos grânulos 

conspícuos na base (fig. 16B). Pálio em vista dorsal com margem apical alargada, em formato 

de V, marrom-clara (fig. 16D). Complexo fálico com placa transversal com margem basal 
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truncada, levemente sinuosa, gradualmente alargando-se na margem lateral; margem apical 

com conspícua projeção medial (figs 17A-C). Apófise do epifalo com ganchos com ápice 

marrom-escuro, pontudos, gradualmente alargando-se em direção à base (figs 17A-C). Placas 

valvulares com contornos delgados; margem apical arredondada e projetada (figs 17A-C). 

Membrana epifálica conspícua na altura do apófise do epifalo (figs 17B-C). Endofalo em 

forma de funil, levemente curvado para esquerda, com base conspicuamente delgada, com 

metade anterior marrom-clara e metade posterior marrom-escura; abruptamente alargando-se 

em direção ao ápice (fig. 17D). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Fastígio marrom-claro com manchas marrom-escuras; em vista dorsal com ápice 

arredondado com lado direito levemente mais pronunciado que o esquerdo (fig. 16A); em 

vista lateral ápice aproximadamente quatro vezes mais fino que base; em vista ventral com 

margens apical e lateral com contorno conspícuo marrom-claro; ápice truncado com 

conspícua depressão medial marrom-escura; margens laterais paralelas, gradualmente 

alargando-se em direção à base. Gena com inconspícuas manchas marrom-claras irregulares. 

Carena frontal com duas projeções paralelas abaixo da depressão medial (fig. 16A). Crista 

transversal da fronte com inconspícuas projeções irregulares. Sutura epistomal com elevação 

medial. Clípeo com margens basal e lateral retas; margem látero-apical curvada; margem 

apical inconspicuamente emarginada. Labro com manchas marrom-escuras. Olho composto 

marrom-claro com manchas marrom-escuras (quando seco) (figs 15A-C, 16A). 

Tórax. Pronoto com conspícua mancha marrom-escura longitudinal medial (fig. 15A). 

Protórax com sutura pleurosternal conspícua. Mesoscuto com margem basal inconspícua. 

Metascuto oval com poucos grânulos; margens delgadas (figs 16B-C). Metepímero liso, com 

poucos grânulos conspícuos na base (fig. 16B). Prosterno com sulco medial longitudinal 

conspícuo. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos, sem manchas verticais; terço basal marrom-claro, 

terços medial e apical marrom-escuros. 

Abdome. Tergito 1 rugoso, com margem apical reta. Tergito 9 em vista lateral com margem 

basal inconspícua; margem apical curvada, côncava; margem dorsal curvada, convexa; 

margem ventral com terço anterior convexo, terços medial e posterior retos. Epiprocto com 

base dividida por sulco conspícuo, côncavo, marrom-claro; margem levemente convexa; 

margem apical convexa (fig. 16D). Pálio marrom-escuro; em vista dorsal com margem apical 
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alargada, em formato de V, marrom-clara (fig. 16D). Cerco baciliforme, marrom-claro, quase 

tão longo quanto o epiprocto (fig. 16D). Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal 

com metade posterior quase reta; margem ventral levemente convexa; ápice agudo; em vista 

ventral 1,4 vezes mais longo que largo, com margem basal inconspícua, margens lateral e 

apical levemente convexas; margem apical quase truncada. 

 

Figura 15. Apioscelis amazonensis sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista 

lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 16. Apioscelis amazonensis sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista ventral; B. Metanoto em vista 

dorsal; C. MetascutoMetascuto em vista dorsal; D. Tergito 8-10, epiprocto e pálio em vista dorsal. 

 



51 
 

Genitália. Placa transversal com margem basal truncada, levemente sinuosa, gradualmente 

alargando-se na margem lateral; margem apical com conspícua projeção medial (figs 17A-C). 

Apófise do epifalo com ganchos com ápice marrom-escuro, pontudos, gradualmente 

alargando-se em direção à base (figs 17A-C). Placas valvulares com contornos delgados; 

margem apical arredondada e projetada (figs 17A-C). Membrana epifálica conspícua na altura 

do apófise do epifalo (figs 17B-C). Endofalo semelhante a um funil, levemente curvado para 

esquerda, com base conspicuamente delgada, com metade anterior marrom-clara e metade 

posterior marrom-escura; abruptamente alargando-se em direção ao ápice (fig. 17D). 

 

 

Figura 17. Apioscelis amazonensis sp. nov, genitália do holótipo macho. A. Vista dorsal; B. Esquema da figura 

A. C. Vista dorsal; D. Vista ventral. 

 

Comentários. A fêmea não é conhecida.  

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Benjamin Constant, Carauari, Eirunepé e Médio 

Purus (fig. 13).  
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Apioscelis aurea sp. nov. 

Figs (18A-C, 19A-D, 20A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Rondônia, Porto Velho, ESEC, Morro Três 

Irmãos, Agrovila, Linha 17, 9º0'9"S–64º32'40"W, 20.viii.2016, Arm.[=armadilha] Luz, 

D.M.M. Mendes, F.F. Xavier, A.A. Agudelo, J.A. Rafael cols. (INPA). 

 

Etimologia. Do latim aurum = ouro, faz referência à coloração amarelo-clara de algumas 

partes do corpo do espécime.  

 

Diagnose. Gena com manchas marrom-escuras e carena medial longitudinal na altura da 

constrição da cabeça (fig. 19A). Tergitos 2-5 em vista lateral com porção ventro-apical da 

margem apical conspicuamente convexa e projetada sobre o tergito seguinte (fig. 19B). 

Tergito 6-8 em vista lateral com conspícua divisão longitudinal próxima à margem ventral 

(figs 19C-D). Tergito 9 em vista lateral com margem basal inconspícua; margem apical reta; 

margem dorsal conspicuamente alargada, convexa; margem ventral reta (figs 19C-D). Tergito 

10 com margem apical convexa (figs 19C-D). Cerco medialmente estreitado, com diminutas e 

inconspícuas cerdas (figs 19C-D). Complexo fálico com placa transversal com margem basal 

curta, afilada, abruptamente alargando na margem lateral; margem lateral convexa, 

conspicuamente alargada no terço posterior; margem apical côncava, com conspícua projeção 

medial (figs 20A-C). Apófise do epifalo com ganchos conspicuamente curvos e alongados em 

vista lateral, apontados dorsalmente; metade anterior marrom-clara, metade posterior preta 

(figs 20A-C). Placas valvulares com margem basal conspicuamente emarginada; margens 

lateral e apical juntas em formato de domo; contornos conspicuamente delgados; medialmente 

com diversas micro cerdas (figs 20A-C). Membrana epifálica conspícua, com início próximo 

ao apófise do epifalo e fim próximo às placas valvulares (figs 20B-C). Endofalo semelhante a 

um funil, levemente curvado para esquerda, com base de largura homogênea, alongada, 

gradualmente alargando em direção ao ápice; margem lateral levemente curvada; coloração 

do endofalo marrom-escura, uniforme (fig. 20D). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Cabeça amarelo-clara, com manchas marrom-escuras (figs 18A-C, 19A). Fastígio 

em vista dorsal marrom-escuro com contornos levemente marrom-claros, delgados; com 



53 
 

largura gradualmente diminuindo da base ao ápice, com margem lateral reta, margem apical 

convexa, levemente pronunciada medialmente; em vista lateral com ápice arredondado, três 

vezes mais fino que base (fig. 19A); em vista ventral conspicuamente estriado. Gena com 

manchas marrom-escuras e carena medial longitudinal na altura da constrição da cabeça (fig. 

19A). Crista transversal da fronte com inconspícua rugosidade medial simétrica. Sutura 

epistomal com conspícua elevação medial. Clípeo com margem basal inconspicuamente 

sinuosa margem lateral inconspicuamente côncava parecendo reta; margem látero-apical 

convexa; margem apical côncava. Labro com manchas marrom-escuras. Olho marrom-claro, 

sem manchas (quando seco) (figs 18A-C, 19A). 

Tórax. Pronoto reluzente, granuloso, marrom-claro medialmente com mancha preta 

longitudinal conspícua (fig. 18A). Protórax marrom-claro, com sutura pleurosternal 

inconspícua. Mesoscuto com margem basal convexa. Metascuto ovoide, com margem basal 

levemente sinuosa; margem basal convexa; margem apical conspicuamente convexa; 

contorno lateral delgado; contorno apical alargado; médio-longitudinalmente com faixa de 

pequenos e poucos grânulos nos terços basal e medial. Metepímero com inconspícuos 

grânulos no terço basal. Metasterno com conspícuos grânulos medialmente. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação amarelo-clara, restante da perna marrom-

escura.  

Abdome. Marrom-escuro com manchas marrom-claras (figs 18A-C). Tergito 1 marrom-claro, 

com margem basal côncava. Tergitos 2-5 em vista lateral com porção ventro-apical da 

margem apical conspicuamente convexa e projetada sobre o tergito seguinte (fig. 19B). 

Tergito 6-8 em vista lateral com conspícua divisão longitudinal próxima à margem ventral 

(figs 19C-D). Tergito 9 em vista lateral com margem basal inconspícua; margem apical reta; 

margem dorsal conspicuamente alargada, convexa; margem ventral reta (figs 19C-D). Tergito 

10 com margem apical convexa (figs 19C-D). Epiprocto marrom-escuro; divisão convexa, 

amarelo-clara, conspícua; margem lateral reta, gradualmente estreitando ao ápice; margem 

apical convexa. Pálio marrom-escuro, em vista dorsal com margem apical alargada, 

conspicuamente côncava. Cerco medialmente estreitado, com diminutas e inconspícuas cerdas 

(figs 19C-D). Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal conspicuamente arqueada; 

margem ventral quase reta, ápice arredondado (figs 19C-D); em vista ventral 1,4 vezes mais 

longa que larga, com margem basal reta; margem lateral convexa; margem apical 

conspicuamente convexa. 
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Figura 18. Apioscelis aurea sp. nov. holótipo macho A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. 

Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 19. Apioscelis aurea sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista lateral; B. Tergitos 2-3 em vista 

lateral; C. Tergitos 7-10, esternitos 7-9, cercos, pálio e epiprocto em vista lateral; D. Esquema da figura C. 

 

Genitália. Placa transversal com margem basal curta, afilada, abruptamente alargando na 

margem lateral; margem lateral convexa, conspicuamente alargada no terço posterior; 

margem apical côncava, com conspícua projeção medial (figs 20A-C). Apófise do epifalo 

com ganchos conspicuamente curvos e alongados em vista lateral, apontados dorsalmente; 

metade anterior marrom-clara, metade posterior preta (figs 20A-C). Placas valvulares com 

margem basal conspicuamente emarginada; margens lateral e apical juntas em formato de 

domo; contornos conspicuamente delgados; medialmente com diversas micro cerdas (figs 
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20A-C). Membrana epifálica conspícua, com início próximo ao apófise do epifalo e fim 

próximo às placas valvulares (figs 20B-C). Endofalo semelhante a um funil, levemente 

curvado para esquerda, com base de largura homogênea, alongada, gradualmente alargando 

em direção ao ápice; margem lateral levemente curvada; coloração do endofalo marrom-

escura, uniforme (fig. 20D). 

 

Figura 20. Apioscelis aurea sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Vista dorsal; B. Esquema da Figura A; C. 

Vista dorsal; D. Vista ventral. 

 

Comentários. Fêmea desconhecida. 

 

Registro geográfico. BRASIL, Rondônia, Porto Velho (fig. 13).  
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Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869) 

Figs (21A-C, 22A-F, 23A-D, 24A-C, 25A-F) 

 

Proscopia bulbosa Scudder, 1869: 336. 

Apioscelis bulbosa; Scudder, 1897: 209 (transferido de Proscopia); Kirby, 1910: 85 (espécie-

tipo, designação subsequente); Mello-Leitão, 1939: 421 (monografia de Proscopiidae); Liana, 

1972: 381 (terminália feminina e masculina); Jago, 1989: 261 (nomenclatura da genitália 

masculina); Bentos-Pereira & Listre, 2005: 227 (chave para espécies); Cigliano et al., 2019 

(catálogo online). 

 

Material examinado. ♂: Holótipo [PERU], “Napo or Marañon, S. H. Scudder Coll.” 

(ANSP).“BRASIL. Amazonas, Tonantins, Ig.[=igarapé?] Manaquinha, 02º50'15"S–

67º46'30"W, 16-20.ix.2005. Coleta Manual, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº cols.” (2♂, 1♀ 

INPA).  

 

Diagnose. Cabeça listrada, com faixas marrom-claras na área de constrição abaixo dos olhos e 

da gena (figs 21B, 22C). Fastígio em vista dorsal com ápice oblongo, com margens laterais 

adjacentes, inconspícua emarginação medial (fig. 22A); em vista ventral com carenas 

paralelas no ápice, esse com conspícua depressão medial (fig. 22B). Gena com mancha 

marrom-escura em formato de U nas margens lateral e apical (fig. 22D). Carena frontal com 

depressão medial longa, aproximadamente da altura mediana até próximo à porção ventral do 

olho (fig. 22B). Metascuto ovoide, com conspícuos grânulos espalhados por toda placa; 

margem basal levemente emarginada; margem lateral delgada, emarginada próximo à margem 

basal, restante convexa; margem apical levemente dilatada (figs 22E-F). Metepímero rugoso, 

com conspícua fileira de grânulos da base ao ápice; base com mancha marrom-escura 

triangular (fig. 22E). Metepisterno conspicuamente estriado (fig. 22E). Complexo fálico com 

placa transversal com margem basal subtriangular; medialmente com estrias próximas à 

margem apical; margem apical quase reta, sem projeção medial (figs 23A-C). Apófise do 

epifalo com ganchos voltados para cima e para fora (figs 23A-B); em vista lateral semelhante 

à um anzol (fig. 23C). Placas valvulares conspicuamente alargadas, sem contornos aparentes, 

com formato de U (figs 23A-B). Membrana epifálica na altura do apófise do epifalo (fig. 

22B). Endofalo com terço basal mais pigmentado, base conspicuamente delgada, 

gradualmente alargando-se em direção ao ápice (figs 23A-D). 
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Redescrição. ♂ baseada em espécimes de Tonantins, Amazonas, Brasil. 

 

Cabeça. Cabeça listrada, com faixas marrom-claras na área de constrição abaixo dos olhos e 

da gena (figs 21B, 22C). Fastígio em vista dorsal com ápice oblongo, com margens laterais 

adjacentes, inconspícua emarginação medial (fig. 22A); em vista lateral ápice 

aproximadamente 5,64 vezes mais fino que a base; em vista ventral com carenas paralelas no 

ápice, esse com conspícua depressão medial (fig. 22B). Gena com mancha marrom-escura em 

formato de U nas margens lateral e apical (fig. 22D). Carena frontal com depressão medial 

longa, aproximadamente da altura mediana até próximo à porção ventral do olho (fig. 22B). 

Crista transversal da fronte com conspícua projeção medial em formato de flecha. Sutura 

epistomal com conspícua elevação medial. Clípeo com margem basal levemente convexa; 

margem lateral levemente sinuosa, côncava; margem látero-apical curvada; margem apical 

inconspicuamente emarginada; medialmente com larga faixa preta da base ao ápice. Labro 

medialmente com faixa preta da base ao ápice. Olho composto amarelo e sem manchas 

(quando seco) (figs 21A-C, 22A-C). 

Tórax. Pronoto com inconspícua mancha preta longitudinal medial (fig. 21A). Protórax com 

sutura pleurosternal inconspícua. Mesoscuto com margem basal côncava. Metascuto ovoide, 

com conspícuos grânulos espalhados por toda placa; margem basal levemente emarginada; 

margem lateral delgada, emarginada próximo à margem basal, restante convexa; margem 

apical levemente dilatada (figs 22E-F). Metepímero rugoso, com conspícua fileira de grânulos 

da base ao ápice; base com mancha marrom-escura triangular (fig. 22E). Metepisterno 

conspicuamente estriado. Prosterno com sulco medial longitudinal conspícuo. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos estriados; terço basal marrom-claro, terços medial e 

apical marrom-escuro. 

Abdome. Marrom-escuro, gradualmente escurecendo da base ao ápice (figs 21A-C). Tergito 

1 com margem apical conspicuamente emarginada. Tergito 9 em vista lateral com margem 

basal inconspícua; margem apical curvada, côncava; margem dorsal curvada, convexa; 

margem ventral com terço anterior convexo, terços medial e posterior retos. Epiprocto com 

divisão da base inconspícua; margem lateral levemente emarginada; margem apical convexa. 

Pálio marrom-claro; em vista dorsal com margem apical alargada, em formato de V. Cerco 

baciliforme, marrom-escuro conspicuamente mais curto que epiprocto. Placa subgenital em 

vista lateral com margem dorsal com metade posterior levemente côncava; margem ventral 

levemente convexa; ápice arredondado; em vista ventral 1,1 vezes mais longo que largo, com 
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margem basal conspícua, reta; margens lateral e apical levemente convexas; margem apical 

arredondada. 

 

Figura 21. Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), macho de Tonantins, Brasil. A. Hábito em vista dorsal; B. 

Hábito em vista lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 22. Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), macho de Tonantins, Brasil. A. Cabeça em vista dorsal; B. 

Cabeça em vista frontal; C. Cabeça e perna anterior em vista lateral; D. Ápice da gena em vista lateral; E. 

Metanoto em vista dorsal; F. Esquema da figura E. 

 

Genitália. Placa transversal com margem basal subtriangular; medialmente com estrias 

próximas à margem apical; margem apical quase reta, sem projeção medial (figs 23A-C). 

Apófise do epifalo com ganchos voltados para cima e para fora (figs 23A-B); em vista lateral 
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semelhante à um anzol (fig. 23C). Placas valvulares conspicuamente alargadas, sem contornos 

aparentes, com formato de U (figs 23A-B). Membrana epifálica na altura do apófise do 

epifalo (fig. 23B). Endofalo com terço basal mais pigmentado, base conspicuamente delgada, 

gradualmente alargando-se em direção ao ápice (figs 23A-D). 

 

Figura 23. Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), genitália do macho de Tonantins, Brasil. A. Vista dorsal; B. 

Esquema da figura A; C. vista lateral; D. Vista ventral. 

 

Descrição. ♀ Como no macho, exceto por corpo mais robusto (figs 24A-C). Além disso: 

 

Cabeça. Marrom-escura com manchas pretas (figs 24A-C), sem mancha em forma de U na 

gena. 

Abdome. Tergito 9 mais baixo que tergito 10, margem basal inconspícua, margem apical 

levemente sinuosa; margem dorsal inconspícua; margem ventral convexa (fig. 25C). Tergito 
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10 com margem apical côncava; margens dorsal e ventral convexas (fig. 25C). Epiprocto com 

base com sutura inconspícua; margem lateral gradualmente se curvando em direção ao ápice, 

com contorno conspícuo amarelo-claro; ápice convexo (fig. 25B). Terceiro par de válvulas 

simétricas, marrom-escuras; margem dorsal com contorno preto (fig. 25B).  

Genitália. Espermateca única (fig. 25D) com bursa copulatrix em formato de bolsa, com 

largura pelo menos duas vezes maior que largura do ducto deferente (figs 25D, G). Ducto 

deferente conspicuamente sinuoso, de espessura variada, sem prolongamentos digitiformes, 

bifurcando no ápice em duas ampolas de tamanhos diferentes (figs 25D, F). Ampola maior 

alargada, alongada, com ápice curvado; aproximadamente três vezes maior que ampola 

menor; ampola menor gradualmente alargando da base ao ápice (fig. 25F). 
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Figura 24. Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), fêmea de Tonantins, Brasil. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito 

em vista lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 25. Apioscelis bulbosa (Scudder, 1869), fêmea de Tonantins, Brasil. A. Meso- e Metanoto em vista 

dorsal; B. Tergitos 8-10, epiprocto e 3º par de válvulas em vista dorsal; C. Tergitos 8-10, epiprocto, 3º e 1º par 

de válvulas em vista lateral; D. Espermateca; E. Placa subgenital e 1º par de válvulas em vista ventral; F. 

Ampolas da espermateca; G. Bursa copulatrix. 
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Comentários. Como espécie-tipo do gênero, A. bulbosa é muito importante para se 

estabelecer um padrão comparativo intra e intergenérico. Como mencionado anteriormente, a 

porção posterior do corpo do holótipo de A. bulbosa está perdida e consequentemente a sua 

genitália é desconhecida. No entanto, após analisar a foto do holótipo foi possível determinar 

outros espécimes de A. bulbosa através da coloração da cabeça e da conspícua mancha em 

formato de U na gena. Esses espécimes identificados foram coletados relativamente próximos 

à localidade tipo da espécie (Peru, em algum ponto do rio Marañon, que é conectado ao rio 

Amazonas), na região de Tonantins, o que fortalece a confiabilidade da identificação. Assim, 

a genitália de A. bulbosa foi ilustrada e redescrita, bem como a situação criada entre Lianna 

(1972) e Jago (1989), os quais descreveram duas genitálias diferentes para a mesma espécie, 

foi resolvido, onde a genitália descrita por Lianna é a correta.  

 Apioscelis bulbosa possui a morfologia do complexo fálico parecida com A. 

christianeae (fig. 49). Diferencia-se pelo endofalo conspicuamente curvo e ápice mais largo 

(quase reto e com ápice do endofalo mais fino em A. christianeae); placa transversal com base 

conspicuamente alongada (encurtada); placas valvulares conspicuamente juntas 

(conspicuamente separadas).  

 A espermateca de A. bulbosa é descrita pela primeira vez neste trabalho, sua 

identificação foi confirmada por meio da localidade que é a mesma dos machos identificados 

como A. bulbosa e pela placa subgenital que foi ilustrada por Lianna (1972). 

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Tonantins (registro novo); PERU, Iquitos, Nauta 

(fig. 13). 

 

Apioscelis grandiunca sp. nov. 

Figs (26A-C, 27A-F, 28A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: [BRASIL, Amazonas], “São Paulo de Olivença, 

JAN.[=janeiro], 1960” (MZUSP).  

 

Etimologia. Do latim grandis = grande e uncus = gancho, em referência ao formato de 

gancho dos apófise do epifalo no complexo fálico. 

 

Diagnose. Fastígio em vista dorsal com metade basal alargada, abruptamente estreitando em 

direção ao ápice; margem apical convexa (fig. 27B); em vista ventral sem depressão medial 
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(fig. 27A). Carena frontal com depressão medial curta, com início e fim entre a altura 

mediana dos olhos (fig. 27A). Metascuto arredondado, com granulos robustos; margem apical 

conspicuamente dilatada (figs 27C-D). Metepímero liso, com poucos grânulos conspícuos na 

base (fig. 27C). Pálio marrom-escuro com margem apical fina em formato de V (figs 27E-F). 

Complexo fálico com placa transversal com margem basal convexa, levemente sinuosa; 

margem lateral convexa na metade basal, reta na metade apical; margem apical 

inconspicuamente emarginada, sem projeção medial (figs 28A-C). Apófise do epifalo com 

ganchos conspícuos, assimétricos, longos, com comprimento aproximadamente 0,5 vezes 

menor que altura da placa transversal; ápice marrom-escuro, arredondado, voltado para cima 

(figs 26A-D). Placas valvulares com aspecto sub trapézoidal, com contorno apical delgado 

(figs 28A-C). Membrana epifálica conspícua, longa, aproximadamente da altura do apófise do 

epifalo até metade das placas valvulares (figs 28B-C). Endofalo semelhante a um funil, com 

base conspicuamente delgada, com metade anterior marrom-clara e metade posterior marrom-

escura; abruptamente alargando-se em direção ao ápice (fig. 28D). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Cabeça marrom-escura do fastígio até base dos olhos, marrom-clara no restante (figs 

26A-C). Fastígio em vista dorsal com metade basal alargada, abruptamente estreitando em 

direção ao ápice; margem apical convexa (fig. 27B); em vista lateral ápice aproximadamente 

cinco vezes mais fino que base; em vista ventral sem depressão medial (fig. 27A). Gena 

rugosa com inconspícuas manchas marrom-escuras. Carena frontal com depressão medial 

curta, com início e fim entre a altura mediana dos olhos (fig. 27A). Crista transversal da fronte 

com manchas marrom-claras. Sutura epistomal com inconspícua elevação medial. Clípeo com 

margem basal levemente convexa; margem lateral côncava; margem látero-apical 

inconspicuamente truncada; margem apical inconspicuamente emarginada. Labro 

medialmente com faixa marrom-escura da base ao ápice. Olho composto marrom-escuro com 

manchas pretas (quando seco) (figs 26A-C, 27A-B).  

Tórax. Pronoto reluzente com grânulos espaçados (fig. 26A). Protórax com sutura 

pleurosternal conspícua. Mesoscuto com margem basal inconspícua. Metascuto arredondado, 

com grânulos robustos; margem apical conspicuamente dilatada (figs 27C-D). Metepímero 

liso, com poucos grânulos conspícuos na base (fig. 27C). Prosterno com sulco medial 

longitudinal conspícuo. Metasterno liso. 
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Pernas. Fêmur posterior com sulcos estriados; terço basal marrom-claro, terços medial e 

apical marrom-escuros. 

Abdome. Tergito 1 rugoso, reluzente, com margem apical reta. Tergito 9 em vista lateral com 

margem basal inconspícua; margem apical reta; margem dorsal convexa; margem ventral 

quase reta (fig. 27F). Epiprocto com base dividida por sulco inconspícuo e côncavo (fig. 27E). 

Pálio marrom-escuro com margem apical fina em formato de V (figs 27E-F). Cerco cônico, 

marrom-escuro levemente mais curto que epiprocto (figs 27E-F). Placa subgenital em vista 

lateral com margem dorsal com metade posterior levemente côncava; margem ventral 

levemente convexa; ápice arrendodado (fig. 27F); em vista ventral 1,3 vezes mais longo que 

largo, com margem basal conspícua e reta; margens lateral e apical levemente convexas; 

margem apical quase truncada. 
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Figura 26. Apioscelis grandiunca sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista 

lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 27. Apioscelis grandiunca sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista frontal; B. Cabeça em vista 

dorsal; C. Metanoto em vista dorsal; D. Esquema da figura C; E. Tergito 8-10, epiprocto e pálio em vista dorsal; 

F. Tergitos 8-10, esternitos 8-9, cercos, pálio e epiprocto em vista lateral. 

 

Genitália. Placa transversal com margem basal convexa, levemente sinuosa; margem lateral 

convexa na metade basal, reta na metade apical; margem apical inconspicuamente 

emarginada, sem projeção medial (figs 28A-C). Apófise do epifalo com ganchos conspícuos, 

assimétricos, longos, com comprimento aproximadamente 0,5 vezes menor que altura da 
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placa transversal; ápice marrom-escuro, arredondado, voltado para cima (figs 28A-D). Placas 

valvulares com aspecto sub trapézoidal, com contorno apical delgado (figs 28A-C). 

Membrana epifálica conspícua, longa, aproximadamente da altura do apófise do epifalo até 

metade das placas valvulares (figs 28B-C). Endofalo semelhante a um funil, com base 

conspicuamente delgada, com metade anterior marrom-clara e metade posterior marrom-

escura; abruptamente alargando-se em direção ao ápice (fig. 28D). 

 

 

Figura 28. Apioscelis grandiunca sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Vista dorsal; B. Esquema da Figura 

A; C. Vista dorsal; D. Vista lateral. 

 

Comentários. A fêmea não é conhecida. 

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, São Paulo de Olivença (fig. 13). 
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Apioscelis hyalina sp. nov. 

Figs (29A-C, 30A-E, 31A-F) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Amazonas, Médio Purus, 21.vii.1979, J+S 

Campbell col.” (INPA).  

 

Etimologia. Do latim hyalinus = transparente, em referência ao aspecto das placas valvulares 

do complexo fálico.  

 

Diagnose. Fastígio em vista dorsal levemente estreitado no terço medial; ápice arredondado 

com leve emarginação medial (figs 30A-B); em vista lateral com ápice conspicuamente 

arredondado, largura gradualmente diminuindo da base ao ápice; ápice aproximadamente três 

vezes mais fino que base (fig. 30C). Metascuto arredondado, medialmente com mancha preta 

longitudinal; rugosidades concentradas medialmente, como uma faixa, acompanhando a 

mancha longitudinal; porção adjacente à rugosidades lisa; margem apical dilatada, alargada, 

conspicuamente granulosa (figs 30D-E). Terminália com tergito 9 em vista lateral com 

margem basal inconspícua; margem apical reta; margem dorsal aguda; margem ventral quase 

reta (figs 31A-B). Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal com metade posterior 

levemente côncava (figs 31A-B). Complexo fálico com placa transversal com margens basal, 

lateral e apical arqueadas, sem projeções (figs 31C-E). Apófise do epifalo direcionado 

dorsalmente com ápice marrom-escuro (figs 31C-E). Placas valvulares simétricas em formato 

de domo, transparentes, com contorno apical conspicuamente delgado (figs 31C-E). 

Membrana com início e fim na altura do apófise do epifalo (figs 31D-E). Endofalo semelhante 

a um funil, com base conspicuamente delgada, com metade anterior marrom-clara e metade 

posterior marrom-escura; abruptamente alargando-se em direção ao ápice (fig. 31F). 

 

Descrição. ♂  

 

Cabeça: Cabeça marrom-clara, com inconspícuas manchas marrom-escuras (figs 29A-C). 

Fastígio em vista dorsal levemente estreitado no terço medial; ápice arredondado com leve 

emarginação medial (figs 30A-B); em vista lateral com ápice conspicuamente arredondado, 

largura gradualmente diminuindo da base ao ápice; ápice aproximadamente três vezes mais 

fino que base (fig. 30C); em vista ventral com manchas marrom-escuras, sem depressão 

medial. Carena frontal com duas depressões mediais, a primeira longa, variando entre base da 
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antena até porção medial do olho, a segunda curta, com duas projeções paralelas na lateral, 

variando entre altura mediana até próximo a porção ventral do olho. Crista transversal da 

fronte com inconspícua projeção medial. Sutura epistomal quase reta, sem elevações. Clípeo 

com margens basal e lateral retas; margem látero-apical convexa; margem apical 

conspicuamente sinuosa. Labro com mancha marrom-escura horizontal na porção basal. Olho 

marrom-escuro com manchas pretas (quando seco) (figs 29A-C, 30A-C). 

Tórax. Pronoto reluzente, medialmente com inconspícua mancha marrom-clara longitudinal 

(fig. 29A). Protórax com sutura pleurosternal conspícua. Mesoscuto com margem basal 

conspícua, levemente côncava. Metascuto arredondado, medialmente com mancha preta 

longitudinal; rugosidades concentradas medialmente, como uma faixa, acompanhando macha 

longitudinal; porção adjacente a rugosidades lisa; margem apical dilatada, alargada, 

conspicuamente granulosa (figs 30D-E). Metepímero reluzente com inconspícuas rugosidades 

na base (fig. 30D). Prosterno com sulco medial longitudinal inconspícuo. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos estriados; terço basal marrom-claro, terços medial e 

apical marrom-escuro. 

Abdome. Abdome marrom-escuro, gradualmente escurecendo da base ao ápice (figs 29A-C). 

Tergito 1 com margem apical convexa. Tergito 9 em vista lateral com margem basal 

inconspícua; margem apical reta; margem dorsal aguda; margem ventral quase reta (figs 31A-

B). Epiprocto com base dividida por sulco conspícuo, côncavo, amarelo-claro; gradualmente 

estreitando da base ao ápice; margem lateral reta; margem apical arredondada. Pálio marrom-

escuro com manchas marrom-claras (figs 31A-B); com margem apical em vista dorsal 

alargada em formato de cálice; com conspícua sutura medial longitudinal. Cerco baciliforme, 

marrom-claro com manchas pretas, quase tão longo quanto epiprocto. Esternito 1 liso. Placa 

subgenital em vista lateral com margem dorsal com metade posterior levemente côncava (figs 

31A-B); margem ventral levemente convexa; ápice agudo; em vista ventral 1,3 vezes mais 

longo que largo, com margem basal inconspícua; margem lateral reta; margem apical 

levemente convexa, arredondada, levemente pronunciada medialmente. 
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Figura 29. Apioscelis hyalina sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. 

Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime. 
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Figura 30. Apioscelis hyalina sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista dorsal; B. Esquema da figura A; C. 

Cabeça em vista lateral; D. Metanoto em vista dorsal; E. Esquema da figura D. 
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Genitália. Placa transversal com margens basal, lateral e apical arqueadas, sem projeções 

(figs 31C-E). Apófise do epifalo direcionado dorsalmente com ápice marrom-escuro (figs 

31C-E). Placas valvulares simétricas em formato de domo, transparentes, com contorno apical 

conspicuamente delgado (figs 31C-E). Membrana epifálica com início e fim na altura do 

apófise do epifalo (figs 31D-E). Endofalo semelhante a um funil, com base conspicuamente 

delgada, com metade anterior marrom-clara e metade posterior marrom-escura; abruptamente 

alargando-se em direção ao ápice (fig. 31F). 

 

Figura 31. Apioscelis hyalina sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Tergitos 8-10, esternitos 8-9, cercos, 

pálio e epiprocto em vista lateral; B. Esquema da Figura A; C. Genitália em vista dorsal; D. Esquema da figura 

C; E. Genitália em vista dorsal; F. Genitália em vista ventral. Abreviações: T = tergito. 

 

Comentários. Fêmea desconhecida. 
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Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Médio Purus (fig. 13) 

 

Apioscelis jagoi sp. nov. 

Figs (32A-B, 33A-G) 

 

Apioscelis bulbosa; Jago, 1989: 261 (chave para gêneros e nomenclatura da genitália 

masculina).  

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Amazonas, São Paulo de Olivença, Dirings 

col.” (MZUSP). 

 

Parátipo: [BRASIL, Amazonas], “São Paulo de Olivença, JAN[=janeiro]. 1960” (1♂ 

MZUSP). 

 

Etimologia. Nome da espécie em memória a Nicholas David Jago, quem fez o primeiro 

estudo aprofundado do complexo fálico de Proscopiidae.   

 

Diagnose. Cabeça reluzente, preta do fastígio até pouco depois da base dos olhos, marrom-

clara no restante (figs 33A-C). Carena frontal com metade basal marrom-escura, metade 

apical marrom-clara (fig. 33C). Complexo fálico com placa transversal com margem basal 

estreita, arredondada; margem lateral com metade anterior longa, reta, gradualmente 

alargando em direção ao ápice, metade posterior conspicuamente curvada, alargada; margem 

apical com conspícua projeção medial (figs 33D-F). Apófise do epifalo com porção basal 

alongada; ganchos levemente curvos, em vista dorsal apontados dorsalmente (figs 33D-F); em 

vista lateral conspicuamente delgados (fig. 33G). Placas valvulares com contorno apical 

conspicuamente alargado, ocupando aproximadamente metade do comprimento das placas 

valvulares (figs 33D-F). Membrana epifálica inconspícua. Endofalo semelhante a um funil, 

com base conspicuamente delgada, pouco pigmentada; abruptamente alargando-se em direção 

ao ápice (fig. 33G). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça: Cabeça reluzente, preta do fastígio até pouco depois da base dos olhos, marrom-clara 

no restante (figs 33A-C). Fastígio em vista dorsal com contornos marrom-claros, mancha 
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medial longitudinal marrom-escura e manchas pretas; em vista lateral com base alargada, 

abruptamente estreitando na margem lateral; margem lateral quase reta, gradualmente 

estreitando em direção ao ápice; margem apical arredondada (fig. 33B); em vista lateral com 

ápice arredondado, gradualmente estreitando da base até inicio do terço apical, onde 

levemente alarga novamente; ápice aproximadamente 3,6 vezes mais fino que base (fig. 33A); 

em vista ventral com contorno conspicuamente alargado, marrom-claro, medialmente 

marrom-escuro com manchas pretas, sem depressão medial (fig. 33C). Gena reluzente, 

marrom-clara, sem manchas. Carena frontal com metade basal marrom-escura, metade apical 

marrom-clara (fig. 33C). Crista transversal da fronte com manchas triangulares marrom-

escuras (fig. 33C). Sutura epistomal com elevação medial (fig. 33C). Clípeo marrom-claro 

com manchas marrom-escuras; margem basal levemente côncava; margem lateral 

inconspicuamente sinuosa; margem látero-apical inconspícua; margem apical 

inconspicuamente sinuosa (fig. 33C). Labro marrom-claro com manchas marrom-escuras (fig. 

32C). Olho composto marrom-escuro com manchas pretas (quando seco) (figs 32A-B, 33A-

G). 

Tórax. Pronoto reluzente, granuloso, medialmente com mancha marrom-escura longitudinal 

(fig. 33A). Protórax com sutura pleurosternal conspícua. Mesoscuto com margem basal 

côncava. Metascuto ovoide, com margem basal truncada, margens lateral e apical convexas; 

terço basal medialmente com fileira longitudinal de grânulos condensados; terços medial e 

apical com grânulos espaçados; contornos delgados. Metepímero com grânulos largos, 

espaçados da base ao ápice. Metasterno marrom-escuro com grânulos marrom-claros.  

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação marrom-clara, restante da perna marrom-

escura. 

Abdome. Abdome marrom-escuro (figs 32A-B). Tergito 1 marrom-escuro com duas manchas 

paralelas marrom-claras. Tergito 9 em vista lateral com margem basal inconspícua; margem 

apical reta; margem dorsal arredondada; margem ventral reta. Epiprocto marrom-escuro com 

manchas marrom-claras com divisão inconspícua; gradualmente estreitando da base ao ápice; 

margem lateral reta; margem apical arredondada. Pálio com manchas marrom-escuras; com 

margem apical em vista dorsal alargada, conspicuamente emarginada. Cerco cônico, marrom-

escuro levemente mais curto que epiprocto. Esternito 1 sem grânulos, marrom-claro com 

manchas marrom-escuras. Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal com metade 

posterior reta; margem ventral levemente convexa; ápice arredondado; em vista ventral 1,1 

vezes mais longo que largo, com margem basal inconspícua; margem lateral quase reta; 

margem apical levemente convexa, truncada. 
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Figura 32. Apioscelis jagoi sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista ventral; C. 

Etiquetas do espécime.  

 

Genitália. Placa transversal com margem basal estreita, arredondada; margem lateral com 

metade anterior longa, reta, gradualmente alargando em direção ao ápice, metade posterior 

conspicuamente curvada, alargada; margem apical com conspícua projeção medial (figs 33D-

F). Apófise do epifalo com porção basal alongada; ganchos levemente curvos, em vista dorsal 

apontados dorsalmente (figs 33D-F); em vista lateral conspicuamente delgados (fig. 33G). 

Placas valvulares com contorno apical conspicuamente alargado, ocupando aproximadamente 
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metade do comprimento das placas valvulares (figs 33D-F). Membrana epifálica inconspícua. 

Endofalo semelhante a um funil, com base conspicuamente delgada, pouco pigmentada; 

abruptamente alargando-se em direção ao ápice (fig. 33G). 

 

 

Figura 33. Apioscelis jagoi sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista lateral; B. Cabeça em vista dorsal; C. 

Cabeça em vista frontal; D. Genitália masculina em vista dorsal; E. Esquema da figura D; F. Genitália masculina 

em vista dorsal; G. Genitália masculina em vista lateral. 
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Comentários. Está espécie foi identificada por Jago (1989) como A. bulbosa, que ilustrou seu 

complexo fálico.  Apioscelis jagoi possui registros indo desde o Equador até Tefé, sua 

distribuição foi complementada com as informações de material examinado disponibilizada 

por Jago (op. cit.), porém, em seu trabalho não foi especificado se todos os espécimes dessas 

localidades foram dissecados e utilizados na descrição do complexo fálico, sendo assim sua 

distribuição precisa ser confirmada no futuro. A fêmea desta espécie não é conhecida.  

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, São Paulo de Olivença, Tefé; PERU, Pacaya, 

Contamano Iquitos (fig. 13). 

 

Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005 

Figs (34A-C, 35A-E, 36A-F) 

 

Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005: 285. 

 

Material examinado. ♂: Holótipo [COLÔMBIA], “Amazonas, Leticia, km 7, Via Tarapacá, 

200 msnm, 27.x.96, A. Varón col.” (ICN); “BRASIL, AM[=Amazonas], Tabatinga, 

04º12'15"S–69º54'32"W, 03-05.ix.2005, Manual, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº. cols.” (1 

♂INPA); “BRASIL, Amazonas, Tabatinga, 5-10, J. C. M. Carvalho col. (5 ♂ MNRJ) 

 

Diagnose. Fastígio em vista dorsal com contornos marrom-claros, medialmente marrom-

escuros com manchas marrom-claras; com base levemente alargada, gradualmente estreitando 

em direção ao ápice; margem lateral reta; margem apical arredondada, levemente emarginada 

medialmente (fig. 35B). Gena reluzente, com listras horizontais marrom-escuras (fig. 35A). 

Pronoto reluzente, com grânulos espaçados, em vista lateral com inconspícua mancha preta 

longitudinal (fig. 25C). Metascuto ovoide, com margens basal e lateral levemente convexas; 

margem apical truncada; medialmente com espeça faixa longitudinal de grânulos condensados 

da base ao ápice; área adjacente à faixa de grânulos lisa; contornos laterais delgados apicais 

alargado (figs. 35D-E). Metepímero marrom-escuro com margens laterais marrom-claras (fig. 

35D). Complexo fálico com placa transversal com margem basal estreita, arredondada; 

margem lateral com metade anterior longa, reta, gradualmente alargando em direção ao ápice, 

metade posterior conspicuamente curvada, estreita; margem apical sem projeção medial (figs 

36A-C). Apófise do epifalo com porção basal curta, ganchos levemente retos; em vista dorsal 

apontados dorsalmente (figs 36A-C); em vista lateral conspicuamente alargados (fig. 36E). 
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Placas valvulares com aspecto trapezoidal, com contorno lateral alargado com diminutas 

cerdas na porção anterior; porção posterior delgada; contorno apical moderadamente alargado, 

convexo, pronunciado medialmente (figs 36A-C). Membrana epifálica com início e fim na 

altura do apófise do epifalo (figs 36B-C). Endofalo gradualmente alargando da base ao ápice; 

com porção basal conspicuamente alargada na metade anterior marrom-clara (fig. 36F), 

gradualmente estreitada na porção posterior marrom-escura (fig. 36D); porção anterior com 

emarginação, melhor observada em vista lateral (fig. 36E); margem lateral reta. 

 

Redescrição. ♂ 

 

Cabeça: Cabeça marrom-clara com manchas marrom-escuras (figs 34A-C, 35A); dorsalmente 

com aspecto granuloso. Fastígio em vista dorsal com contornos marrom-claros, medialmente 

marrom-escuros com manchas marrom-claras; com base levemente alargada, gradualmente 

estreitando em direção ao ápice; margem lateral reta; margem apical arredondada, levemente 

emarginada medialmente (fig. 35B); em vista lateral delgado com ápice arredondado, 

gradualmente estreitando da base ao ápice; com ápice três vezes mais curto que base (fig. 

35A); em vista ventral com ápice arredondado, levemente pronunciado medialmente; 

contornos delgados, marrom-claros; com conspícua depressão medial. Gena reluzente, com 

listras horizontais marrom-escuras (fig. 35A). Carena frontal com metade basal marrom-clara 

e metade apical marrom-escura. Crista transversal da fronte marrom-clara com manchas 

marrom-escuras. Sutura epistomal com elevação medial. Clípeo com margem basal levemente 

sinuosa; margem lateral conspicuamente arqueada; margem látero-apical arredondada; 

margem apical inconspicuamente emarginada. Labro marrom-claro com manchas marrom-

escuras. Olho composto marrom-claro com manchas marrom-escuras (quando seco) (figs 

34A-C, 35A-B). 

Tórax. Pronoto reluzente, com grânulos espaçados, dorsalmente com mancha marrom-escura 

longitudinal medial (fig. 34A); em vista lateral com conspícua mancha preta longitudinal (fig. 

35C). Protórax com sutura pleurosternal inconspícua (fig. 35C). Mesoscuto com margem 

basal convexa. Metascuto ovoide, com margens basal e lateral levemente convexas; margem 

apical truncada; medialmente com espeça faixa longitudinal de grânulos condensados da base 

ao ápice; área adjacente à faixa de grânulos lisa; contornos laterais delgados apicais alargado 

(figs 35D-E). Metepímero marrom-escuro com margens laterais marrom-claras (fig. 35D). 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação marrom-clara, restante da perna marrom-

escura. 



82 
 

Abdome. Marrom-escuro (figs 34A-C), com conspícuos grânulos da base ao ápice. Tergito 1 

marrom-claro, com todas as margens convexas. Tergito 9 em vista lateral com margem basal 

inconspícua; margem apical reta; margem dorsal arredondada; margem ventral reta. Epiprocto 

marrom-escuro, com divisão inconspícua; gradualmente estreitando da base ao ápice; margem 

lateral reta; margem apical arredondada. Pálio marrom-escuro, com margem apical marrom-

claro, conspicuamente alargada, côncava. Cerco baciliforme, alargado, marrom-claro, quase 

tão longo quanto epiprocto. Esternito 1 liso. Placa subgenital em vista ventral 1,2 vezes mais 

comprida que larga, com margem basal inconspícua; margem lateral quase reta; margem 

apical conspicuamente arqueada, levemente pronunciada. 
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Figura 34. Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005. Macho de Tabatinga, Brasil. A. Hábito em 

vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime. 
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Figura 35. Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005, macho de Tabatinga, Brasil. A. Cabeça em 

vista lateral; B. Cabeça em vista dorsal; C. Protórax em vista lateral; D. Metanoto em vista dorsal; E. Esquema 

da figura D.  

 

Genitália. Placa transversal com margem basal estreita, arredondada; margem lateral com 

metade anterior longa, reta, gradualmente alargando em direção ao ápice, metade posterior 

conspicuamente curvada, estreita; margem apical sem projeção medial (figs 36A-C). Apófise 

do epifalo com porção basal curta, ganchos levemente retos; em vista dorsal apontados 

dorsalmente (figs 36A-C); em vista lateral conspicuamente alargados (fig. 36E). Placas 

valvulares com aspecto trapezoidal, com contorno lateral alargado com diminutas cerdas na 

porção anterior; porção posterior delgada; contorno apical moderadamente alargado, convexo, 
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pronunciado medialmente (figs 36A-C). Membrana epifálica com início e fim na altura do 

apófise do epifalo (figs 36B-C). Endofalo gradualmente alargando da base ao ápice; com 

porção basal conspicuamente alargada na metade anterior marrom-clara (fig. 36F), porção 

anterior com emarginação, melhor observada em vista lateral (fig. 36E); margem lateral reta, 

gradualmente estreitada na porção posterior marrom-escura (fig. 36D);  



86 
 

 

Figura 36. Apioscelis laetitiaensis Bentos-Pereira & Listre, 2005 genitália do macho de Tabatinga, 

Brasil. A. Vista dorsal; B. Esquema da Figura A; C. Vista dorsal; D. Vista ventral; E. Vista lateral; F. Vista 

anterior.  
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Comentários. Apioscelis laetitiaensis foi redescrita por ter uma descrição sucinta e sem 

ilustrações do corpo. A confirmação da identificação se deu através do endofalo que tem um 

aspecto mais alargado e encurtado, bem como a porção anterior conspicuamente alargada e 

com conspícua emarginação. É importante destacar que essa emarginação é uma falta de 

pigmentação do endofalo, e não uma emarginação da parede do mesmo, como Bentos-Pereira 

& Listre (2005) representaram em sua ilustração da genitália masculina. Ainda as placas 

valvulares dos espécimes identificados são iguais às descritas pelos autores da espécie. Esses 

espécimes identificados foram coletados em Tabatinga, cidade vizinha da localidade tipo da 

espécie (Leticia, Colômbia), aumentando a confiabilidade da identificação.  

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Tabatinga (registro novo); COLÔMBIA, Leticia 

(fig. 13).  

 

Apioscelis recta sp. nov. 

Figs (37A-C, 38A-C, 39A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, AM[=Amazonas], Lábrea, Ramal Apaeral, km 

09, Sítio São Raimundo, 07º19'10"S–64º40'07"W, vi. 2006.” (INPA).  

 

Etimologia. Do latim rectus = reto, em referência ao aspecto reto do apófise do epifalo dessa 

espécie. 

 

Diagnose. Pronoto opaco, marrom-claro; em vista lateral com duas manchas marrom-escuras, 

paralelas, sinuosas, da base ao ápice (fig. 38A). Metascuto circular, com todas as margens 

convexas; margem apical medialmente pronunciada; medialmente com faixa de grânulos 

inconspícuos da base ao ápice e conspícua linha preta longitudinal; contornos sem grânulos, 

delgados (figs 38B-C). Metepímero liso, com metade anterior marrom-escura, metade 

posterior marrom-clara (fig. 38B). Complexo fálico com placa transversal com margem basal 

triangular, abruptamente alargando na margem lateral; margem apical côncava, com 

conspícua projeção medial (figs 39A-C). Apófise do epifalo em vista lateral com ganchos 

conspicuamente alargado, longo e reto, com ápice arredondado; direcionado dorsalmente (fig. 

39D). Placas valvulares trapezoidais, com margem basal conspicuamente sinuosa; margem 

lateral conspicuamente convexa; margem apical convexa, levemente pronunciada 

medialmente; contornos conspicuamente delgados; medialmente com inconspícuas micros 
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cerdas (figs 39A-C). Membrana epifálica com início próximo ao apófise do epifalo e fim 

próximo às placas valvulares (figs 39B-C). Endofalo semelhante a um funil, com base de 

largura homogênea, alongada, gradualmente alargando em direção ao ápice; margem lateral 

reta; apenas porção basal pigmentada (fig. 39D). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Cabeça marrom-escura com manchas marrom-escuras (figs 37A-C). Fastígio em 

vista dorsal marrom-escuro com contornos inconspícuos; em vista dorsal com base 

conspicuamente alargada, estreitando em direção ao ápice; margem lateral inconspicuamente 

sinuosa; margem apical conspicuamente convexa, levemente pronunciada do lado esquerda. 

Crista transversal da fronte com rugosidades inconspícuas. Sutura epistomal com inconspícua 

elevação medial. Clípeo com margens basal e lateral conspicuamente côncavas; margem 

látero-apical convexa; margem apical conspicuamente côncava. Labro com manchas marrom-

escuras. Olho composto marrom-escuro com manchas pretas (quando seco) (figs 37A-C). 

Tórax. Pronoto opaco, marrom-claro; em vista dorsal com mancha preta medial longitudinal 

conspícua (fig 38A); em vista lateral com duas manchas marrom-escuras, paralelas, sinuosas, 

da base ao ápice (fig. 39A). Protórax marrom-claro, com sutura pleurosternal inconspícua (fig. 

38A). Mesoscuto com margem basal côncava. Metascuto circular, com todas as margens 

convexas; margem apical medialmente pronunciada; medialmente com faixa de grânulos 

inconspícuos da base ao ápice e conspícua linha preta longitudinal; contornos sem grânulos, 

delgados (figs 38B-C). Metepímero liso, com metade anterior marrom-escura, metade 

posterior marrom-clara (fig. 38B). Mesesterno granuloso. Metasterno liso. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos, marrom-escuro com manchas marrom-claras. 

Abdome. Marrom-escuro com manchas marrom-claras (figs 37A-C). Tergito 1 rugoso com 

duas manchas marrom-claras paralelas (fig. 38B). Tergito 9 em vista lateral com margem 

basal inconspícua; margem apical levemente sinuosa; margem dorsal aguda; margem ventral 

reta. Epiprocto marrom-escuro; divisão convexa, conspícua; margem lateral reta, 

gradualmente estreitando ao ápice; margem apical convexa. Pálio marrom-escuro, em vista 

dorsal com margem apical fina, conspicuamente côncava. Cerco baciliforme, alargado, 

marrom-escuro com manchas marrom-claras, conspicuamente mais curto que epiprocto. Placa 

subgenital em vista lateral com margem dorsal com metades posterior côncava; margem 

ventral convexa; ápice agudo; em vista ventral 1,2 vezes mais longa que larga, parecendo 

quadrada; margem basal inconspícua; margem lateral reta; margem apical levemente convexa. 
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Figura 37. Apioscelis recta sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. 

Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime. 
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Figura 38. Apioscelis recta sp. nov. holótipo macho. A. Parte da cabeça e protórax em vista lateral; B. Metanoto 

em vista dorsal; C. Esquema da figura B.   

 

Genitália. Placa transversal com margem basal triangular, abruptamente alargando na 

margem lateral; margem apical côncava, com conspícua projeção medial (figs 39A-C). 

Apófise do epifalo em vista lateral com ganchos conspicuamente alargado, longo e reto, com 

ápice arredondado; direcionado dorsalmente (fig. 39D). Placas valvulares trapezoidais, com 

margem basal conspicuamente sinuosa; margem lateral conspicuamente convexa; margem 

apical convexa, levemente pronunciada medialmente; contornos conspicuamente delgados; 

medialmente com inconspícuas micros cerdas (figs 39A-C). Membrana epifálica com início 

próximo ao apófise do epifalo e fim próximo às placas valvulares (figs 39B-C). Endofalo 

semelhante a um funil, com base de largura homogênea, alongada, gradualmente alargando 

em direção ao ápice; margem lateral reta; apenas porção basal pigmentada (fig. 39D). 
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Figura 39. Apioscelis recta sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Vista dorsal; B. Esquema da Figura A; C. 

Vista dorsal; D. Vista lateral. 

 

Comentários. Fêmea desconhecida. 

 

Registros geográficos. Brasil, Amazonas, Lábrea (fig. 13). 

 

Apioscelis rufa sp. nov.  

Figs (40A-C, 41A-D, 42A-H) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Amazonas, Benjamin Constant, Nova Aliança, 

04º15'20"S–69º20'42"W, iv.2004, coleta manual, Xavier Fº, F.F. col. (INPA).  
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Parátipo: “BRASIL, AM[=Amazonas], Ipixuna, Rio Gregório, Com. Lago grande 

07º10'11"S–70º49'10.3"W, 18-23.v.2011. Arm. Malaise, J. A. Rafael, J. T. Câmara, R. F. 

Silva, A. Somavilla, C. Gonçalves, cols.” (1♂ INPA). 

 

Etimologia. Do latim rufus = avermelhado, em referência a coloração do tórax dos machos.  

 

Diagnose. Fastígio em vista dorsal marrom-claro; margem lateral inconspicuamente sinuosa; 

com ápice arredondado, conspicuamente projetado medialmente (figs 41A-B). Crista 

transversal da fronte marrom-escura com conspícua rugosidade medial assimétrica, marrom-

clara (figs 41C-D). Sutura epistomal em formato de V, com conspícua elevação medial (figs 

41C-D). Tórax avermelhado (figs 40A-C). Metascuto ovoide, com todas as margens 

inconspicuamente sinuosas; medialmente com mancha marrom-escura longitudinal e grânulos 

conspícuos aproximados; terço apical estriado (figs 42A-B). Tergito 9 em vista lateral com 

margem basal inconspícua; margem apical reta; margem dorsal aguda; margem ventral reta 

(figs 42C-D). Complexo fálico com placa transversal com margem basal truncada, levemente 

pronunciada do lado direito; medialmente com estrias próximas à margem apical; margem 

apical com conspícua projeção medial (figs 42E-F). Apófise do epifalo direcionado para 

frente e para fora com ápice marrom-escuro (figs 42E-F). Placas valvulares assimétricas, 

conspicuamente irregulares, com elevações transversais e longitudinais (figs 42E-F). 

Membrana epifálica conspícua, com início e fim na altura do apófise do epifalo (figs 42F-G). 

Endofalo semelhante a um funil, com base conspicuamente delgada, gradualmente alargando 

em direção ao ápice; margem lateral levemente curvada; terço basal mais pigmentado que 

restante (fig. 42H). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Cabeça marrom-clara com inconspícuas manchas marrom-escuras (figs 40A-C). 

Fastígio em vista dorsal marrom-claro; margem lateral inconspicuamente sinuosa; com ápice 

arredondado, conspicuamente projetado medialmente (figs 41A-B); em vista lateral com ápice 

aproximadamente 4,4 vezes mais fino que base; em vista ventral com contornos 

conspicuamente alargados; largura dos contornos gradualmente aumentando da base ao ápice; 

com conspícua depressão medial. Gena com manchas marrom-escuras. Carena frontal com 

depressão medial longa, aproximadamente da altura mediana até próximo à porção ventral do 

olho. Crista transversal da fronte marrom-escura com conspícua rugosidade medial 
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assimétrica, marrom-clara (figs 41C-D). Sutura epistomal em formato de V, com conspícua 

elevação medial (figs 41C-D). Clípeo com margem basal conspicuamente côncava; margem 

lateral inconspicuamente sinuosa parecendo convexa; margem látero-apical inconspícua; 

margem apical convexa (figs 41C-D). Labro marrom-claro com manchas marrom-escuras 

(figs 41C-D). Olho composto marrom-escuro com manchas pretas (quando seco) (figs 40A-C, 

41A). 

Tórax. Tórax avermelhado. (figs 40A-C). Pronoto reluzente, granuloso, medialmente com 

mancha marrom-escura longitudinal (fig. 40A). Protórax com sutura pleurosternal 

inconspícua. Metascuto ovoide, com todas as margens inconspicuamente sinuosas; 

medialmente com mancha marrom-escura longitudinal e grânulos conspícuos aproximados; 

terço apical estriado (figs 42A-B). Metepímero com manchas longitudinais marrom-claras; 

base com poucos grânulos bem espaçados (fig. 42A). Mesesterno com metade basal 

avermelhada e metade apical marrom-clara com manchas marrom-escuras (fig 40C). 

Metasterno marrom-claro com manchas marrom-escuras. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação marrom-clara, restante da perna marrom-

escura. 

Abdome. Abdome abruptamente enegrecendo, marrom-escuro (figs 40A-C). Tergito 1 

marrom-escuro com duas manchas paralelas marrom-claras. Tergito 9 em vista lateral com 

margem basal inconspícua; margem apical reta; margem dorsal aguda; margem ventral reta 

(figs 42C-D). Tergito 10 com metade basal conspicuamente delgada, gradualmente alargando-

se em direção ao ápice; margem dorsal quase reta, gradualmente curvando-se em direção a 

margem lateral; margem lateral arqueada (figs 42C-D). Epiprocto marrom-escuro, com 

divisão inconspícua; gradualmente estreitando da base ao ápice; margem lateral reta; margem 

apical arredondada. Pálio liso, marrom-escuro (figs 42C-D), com margem apical 

conspicuamente alargada, côncava. Cerco baciliforme, alargado, marrom-claro, 

conspicuamente mais curto que epiprocto (figs 42C-D). Esternito 1 liso, marrom-claro com 

manchas marrom-escuras. Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal com metade 

posterior reta; margem ventral levemente convexa; ápice arredondado (figs 42C-D); em vista 

ventral 1,2 vezes mais longo que largo, com margem basal inconspícua; margem lateral quase 

reta; margem apical levemente convexa. 
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Figura 40. Apioscelis rufa sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; C. 

Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime. 
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Figura 41.  rufa sp. nov. holótipo macho. A. Cabeça em vista dorsal; B. Esquema da figura A; C. Fronte, Clípeo 

e labro em vista frontal; D. Esquema da figura C. 

 

Genitália. Placa transversal com margem basal truncada, levemente pronunciada do lado 

direito; medialmente com estrias próximas à margem apical; margem apical com conspícua 

projeção medial (figs 42E-F). Apófise do epifalo direcionado para frente e para fora com 

ápice marrom-escuro (figs 42E-F). Placas valvulares assimétricas, conspicuamente 

irregulares, com elevações transversais e longitudinais (figs 42E-F). Membrana epifálica 

conspícua, com início e fim na altura do apófise do epifalo (figs 42F-G). Endofalo semelhante 
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a um funil, com base conspicuamente delgada, gradualmente alargando em direção ao ápice; 

margem lateral levemente curvada; terço basal mais pigmentado que restante (fig. 42H). 

 

Condições do tipo. O uso de hidróxido de potássio a 10% fez com que o apófise do epifalo 

direito do complexo fálico do tipo ficasse danificado.  
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Figura 42. Apioscelis rufa sp. nov. holótipo macho. A. Metanoto vista dorsal; B. Esquema da Figura A; C. 

Tergitos 8-10, esternitos 8-9, cercos, pálio e epiprocto em vista lateral; D. Esquema da Figura D; E. Genitália 

masculina em vista dorsal; F. Esquema da figura E; G. Genitália masculina em vista dorsal; H. Genitália 

masculina em vista ventral. 
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Comentários. Esta espécie é a primeira a ser descrita que possui placas valvulares 

assimétricas. Esse é um evento evolutivo importante que deve ser melhor explorado no futuro, 

visto que as placas valvulares são muito úteis dentro da taxonomia de Proscopiidae no geral. 

A fêmea não é conhecida. 

 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Benjamin Constant, Ipixuna (fig. 13). 

 

Apioscelis tefeensis sp. nov.  

Figs (43A-C, 44A-E, 45A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “Brasil, Tefé, Amazonas, Dirings” (MZSP). 

 

Etimologia. Em referência ao local de coleta do holótipo, município de Tefé, Amazonas, 

Brasil.  

 

Diagnose. Crista transversal da fronte marrom-clara com conspícua rugosidade medial 

assimétrica (figs 44A-B). Sutura epistomal com elevação medial com inconspícua (figs 44A-

B). Prosterno com duas manchas paralelas, longitudinais, marrom-claras (fig. 44C). Tergito 

10 com margem apical conspicuamente côncava (figs 44D-E). Complexo fálico com placa 

transversal com margem basal afilada; margem lateral gradualmente alargando em direção ao 

ápice; porção posterior da margem lateral moderadamente curvada; margem apical reta, sem 

projeção; medialmente com rugosidades (figs 45C-D). Apófise do epifalo com ganchos 

conspicuamente curvos, direcionados ântero-dorsalmente, com metade anterior marrom-

escura, metade posterior preta (figs 45B-D). Placas valvulares com aspecto pentagonal, com 

diversas micro cerdas; contorno inconspícuo; margem apical conspicuamente afunilada, 

projetada medialmente (figs 45C-D). Membrana epifálica com início e fim na altura do 

apófise do epifalo (figs 45C-D). Endofalo semelhante a um funil, levemente curvado para 

esquerda, com base conspicuamente delgada, gradualmente alargando em direção ao ápice; 

margem lateral levemente curvada; coloração uniforme (figs 45A-B). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Cabeça com aspecto granuloso, marrom-escura com inconspícuas manchas marrom-

claras (figs 43A-C). Fastígio em vista dorsal marrom-escuro, com manchas marrom-claras; 
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gradualmente estreitando da base ao ápice; margem lateral reta; margem apical convexa, 

truncada; em vista lateral com ápice truncado 2,6 vezes mais fino que base; em vista ventral 

marrom-escuro com todos os contornos conspicuamente alargados; margem apical 

arredondada com inconspícua depressão medial. Crista transversal da fronte marrom-clara 

com conspícua rugosidade medial assimétrica (figs 44A-B). Sutura epistomal medialmente 

com inconspícua elevação (figs 44A-B). Clípeo com margem basal inconspicuamente 

côncava; margem lateral inconspicuamente sinuosa parecendo convexa; margem látero-apical 

inconspícua; margem apical convexa (figs 44A-B). Labro marrom-claro com manchas 

marrom-escuras (figs 44A-B). Olho composto marrom-escuro com manchas pretas (quando 

seco) (figs 43A-C). 

Tórax. Pronoto reluzente, granuloso, marrom-escuro, medialmente com mancha preta 

longitudinal (fig 42A). Protórax com sutura pleurosternal inconspícua. Metascuto ovoide, com 

todas as margens convexas com poucos e inconspícuos grânulos; contorno lateral delgado, 

inconspícua; apical alargado. Metepímero com inconspícuos grânulos na metade anterior. 

Prosterno com duas manchas paralelas, longitudinais, marrom-claras. Mesesterno granuloso. 

Metasterno com inconspícuos grânulos longitudinalmente. 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação marrom-clara, restante da perna marrom-

escura. 

Abdome. Abdome da mesma cor que restante do corpo (figs 43A-C). Tergito 1 marrom-claro, 

com margem basal côncava. Tergito 9 em vista lateral com margem basal inconspícua; 

margem apical levemente sinuosa; margem dorsal convexa; margem ventral reta (figs 44D-E). 

Tergito 10 com margem apical conspicuamente côncava (figs 44D-E). Epiprocto marrom-

escuro (figs 44D), com conspícua mancha marrom-clara medialmente; divisão convexa, 

conspícua; margem lateral reta; em vista dorsal gradualmente estreitando ao ápice; margem 

apical convexa, conspicuamente projetada medialmente. Pálio rugoso, marrom-escuro, com 

conspícuas cerdas (figs 44D). Cerco baciliforme, alargado, marrom-escuro conspicuamente 

mais curto que epiprocto (figs 44D-E). Placa subgenital em vista lateral com margem dorsal 

com metade posterior reta; margem ventral convexa, ápice agudo (figs 44D-E); em vista 

ventral 1,6 vezes mais longa que larga, com margens basal e lateral retas; margem apical 

conspicuamente convexa, pronunciada. 
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Figura 43. Apioscelis tefeensis sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; 

C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime.  
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Figura 44. Apioscelis tefeensis sp. nov. holótipo macho. A. Fronte, Clípeo e labro em vista frontal; B. Esquema 

da figura A; C. Protórax em vista ventral; D. Tergitos 8-10, esternitos 8-9, cercos, pálio e epiprocto em vista 

lateral; E. Esquema da figura D.  

 

Genitália. Placa transversal com margem basal afilada; margem lateral gradualmente 

alargando em direção ao ápice; porção posterior da margem lateral moderadamente curvada; 

margem apical reta, sem projeção; medialmente com rugosidades (figs 45C-D). Apófise do 

epifalo com ganchos conspicuamente curvos, direcionados ântero-dorsalmente, com metade 
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anterior marrom-escura, metade posterior preta (figs 45B-D). Placas valvulares com aspecto 

pentagonal, com diversas micro cerdas; contorno inconspícuo; margem apical 

conspicuamente afunilada, projetada medialmente (figs 45C-D). Membrana epifálica com 

início e fim na altura do apófise do epifalo (figs 45C-D). Endofalo semelhante a um funil, 

levemente curvado para esquerda, com base conspicuamente delgada, gradualmente alargando 

em direção ao ápice; margem lateral levemente curvada; coloração uniforme (figs 45A-B). 

 

 

Figura 45. Apioscelis tefeensis sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Vista ventral; B. Vista lateral; C. Vista 

dorsal; D. Esquema da figura C. 
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Comentários. Fêmea desconhecida. 

Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, Tefé (fig. 13).  

 

Apioscelis virgulata sp. nov.  

Figs (46A-C, 47A-E, 48A-D) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: [BRASIL, Amazonas], “São Paulo de Olivença, 

NOV.[=novembro] 1960” (MZSP). 

 

Parátipo: [BRASIL, Amazonas], “São Paulo de Olivença, JAN.[=Janeiro] 1960” (1♂MZSP). 

 

Etimologia. Do latim virgulatus = listrado, em referência as listras presentes no endofalo do 

complexo fálico.  

 

Diagnose. Metascuto ovoide, com margem basal pronunciada medialmente; margem lateral 

convexa; margem apical convexa; contorno lateral delgado; contorno apical alargado; 

medialmente com faixa de conspícuos grânulos condensados da base ao ápice; área adjacente 

à faixa de grânulos lisa, de tonalidade mais escura (figs 47A-B). Mesesterno com processo 

esternal mais longo que mesepisterno (fig. 47C). Pálio rugoso, cerdoso, marrom-escuro (fig. 

47D); em vista lateral com margem apical alargada; com porção médio-posterior 

conspicuamente projetada posteriormente (figs 47D-E), sendo possível observar em vista 

ventral. Complexo fálico com placa transversal com margem basal alargada, conspicuamente 

emarginada medialmente; margem apical convexa, sem projeção medial (figs 48A-C). Placas 

valvulares trapezoidais, com contorno das margens delgados; margem apical levemente 

convexa (figs 48A-C). Membrana epifálica conspícua, com início e fim na altura do apófise 

do epifalo. (figs 48B-C). Endofalo semelhante a um funil, levemente curvado para esquerda, 

com base de largura homogênea, gradualmente alargando em direção ao ápice; margem lateral 

levemente curvada; com três conspícuas manchas horizontais marrom-escuras em cada terço, 

suas larguras aumentando da base ao ápice, dando a impressão de listrado (fig. 48D).  

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça: Cabeça com aspecto granuloso, marrom-escura com manchas marrom-claras (figs 

46A-C). Fastígio em vista dorsal marrom escuro, com contornos inconspícuos; com largura 
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semelhante da base ao ápice, gradualmente estreitando ao final da margem lateral em direção 

à margem apical; margem lateral reta, apical convexa, conspicuamente pronunciada 

medialmente; em vista lateral com ápice arredondado 3,1 vezes mais fino que base; em vista 

ventral marrom-escuro com contornos laterais inconspícuos, contorno apical alargado; 

margem apical arredondada com depressão medial conspícua. Gena com manchas marrom-

claras. Crista transversal da fronte com conspícua rugosidade medial assimétrica. Sutura 

epistomal medialmente com inconspícua elevação, com contorno longitudinal marrom-claro. 

Clípeo com margem basal inconspicuamente convexa; margem lateral inconspicuamente 

côncava parecendo reta; margem látero-apical convexa; margem apical inconspicuamente 

côncava. Labro com contorno marrom-claro na borda apical. Olho composto marrom-escuro 

com manchas pretas (quando seco) (figs 46A-C). 

Tórax. Pronoto reluzente, granuloso, marrom-escuro, medialmente com mancha preta 

longitudinal conspícua (fig. 46A). Protórax com sutura pleurosternal inconspícua. Mesoscuto 

com margem basal convexa. Metascuto ovoide, com margem basal pronunciada medialmente; 

margem lateral convexa; margem apical convexa; contorno lateral delgado; contorno apical 

alargado; medialmente com faixa de conspícuos grânulos condensados da base ao ápice; área 

adjacente à faixa de grânulos lisa, de tonalidade mais escura (figs 47A-B). Metepímero com 

inconspícuos grânulos na metade anterior (figs 47A). Mesesterno com processo esternal mais 

longo que mesepisterno (fig. 47C). Metasterno com conspícuos grânulos longitudinalmente 

(fig. 47C). 

Pernas. Fêmur posterior com sulcos lisos; dilatação marrom-clara, restante da perna marrom-

escura. 

Abdome. Tergito 1 marrom-claro, com margem basal côncava. Tergito 9 em vista lateral com 

margem basal inconspícua; margem apical levemente sinuosa; margem dorsal convexa; 

margem ventral reta (figs 47D-E). Epiprocto marrom-escuro; base com divisão convexa e 

conspícua; margem lateral reta, gradualmente se estreitando em direção ao ápice; margem 

apical convexa (figs 47D-E). Pálio rugoso, cerdoso, marrom escuro em vista lateral com 

margem apical alargada; com porção médio-posterior conspicuamente projetada 

posteriormente (figs 47D-E), sendo possível observar em vista ventral. Cerco cônico, marrom-

escuro levemente mais curto que epiprocto (figs 47D-E). Placa subgenital em vista lateral com 

margem dorsal com metades posterior reta; margem ventral convexa; ápice agudo (figs 47D-

E); em vista ventral 1,1 vezes mais longa que larga, parecendo quadrada; margem basal 

inconspícua; margem lateral reta; margem apical levemente convexa, parecendo truncada. 
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Figura 46. Apioscelis virgulata sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; 

C. Hábito em vista ventral; D. Etiqueta do espécime. 
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Figura 47. Partes do corpo do holótipo macho de Apioscelis virgulata sp. nov. A. Metanoto em vista dorsal; B. 

Esquema da figura A; C. Meso- e metasterno em vista ventral; D. Tergitos 8-10, esternitos 8-9, cercos, pálio e 

epiprocto em vista lateral; E. Esquema da figura D. 

 

Genitália. Placa transversal com margem basal alargada, conspicuamente emarginada 

medialmente; margem apical convexa, sem projeção medial (figs 48A-C). Placas valvulares 
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trapezoidais, com contorno das margens delgados; margem apical levemente convexa (figs 

48A-C). Membrana epifálica conspícua, com início e fim na altura do apófise do epifalo. (figs 

48B-C). Endofalo semelhante a um funil, levemente curvado para esquerda, com base de 

largura homogênea, gradualmente alargando em direção ao ápice; margem lateral levemente 

curvada; com três conspícuas manchas horizontais marrom-escuras em cada terço, suas 

larguras aumentando da base ao ápice, dando a impressão de listrado (fig. 48D). 

 

Figura 48. Apioscelis virgulata sp. nov. genitália do holótipo. A. Vista dorsal; B. Esquema da Figura A; C. 

Vista dorsal; D. Vista ventral. 

 

Comentários. Fêmea desconhecida. 
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Registros geográficos. BRASIL, Amazonas, São Paulo de Olivença (fig. 13).  

 

 

Figura 49. Chave pictórica para machos conhecidos de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 1). 
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Figura 50. Chave pictórica para machos conhecidos de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 2). 
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Figura 51. Chave pictórica para machos conhecidos de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 3).  
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Figura 52. Chave pictórica para machos conhecidos de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 4).  
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Figura 53. Chave pictórica para fêmeas conhecidas de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 1).

 

Figura 54. Chave pictórica para fêmeas conhecidas de Apioscelis Brunner von Wattenwyl, 1890 (Parte 2). 
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Milenascopia gen. nov. 

Figs. 56A-C, 60A-C, 63A-B, 64A-C 

 

Espécie-tipo: Milenascopia bilineata sp. nov. (pres. desig.) (Holótipo ♂, INPA). 

 

Etimologia. Nome feminino. Milena em homenagem à memória de Milena Lima de Queiroz, 

filha da autora senior; scopia, referindo à terminação genérica de diversos gêneros de 

Proscopiidae. 

 

Diagnose. Clípeo com concavidade anteromediana (figs 57A-B, 61A, 64A-B). Palpo maxilar 

com conspícua emarginação mesial no ápice do último segmento (figs 57B, 65B). Fêmur 

posterior em vista dorsal com duas carenas longitudinais paralelas, formando conspícuo sulco 

entre eles (fig. 56A, 64A). Pálio com margem anterior em forma de V (figs 58C-D, 66C-D). 

Genitália masculina: membrana epifálica conspícua (fig. 59E); placa transversal e apófise do 

epifalo fusionados (figs 59A-B, 67A-B); apófise do epifalo em vista dorsal com terço basal 

fino e convexo, terço medial dilatado, terço apical em forma de gancho, conspicuamente 

pigmentado; terços medial + apical reniforme (figs 59A-B, 67A-B); placas valvulares 

conspícuas, alongadas, bem pigmentadas, em vista dorsal com base fina, gradualmente 

alargando na altura do apófise do epifalo (figs 59A-C, 67A-C); placas suplementares 

anteriores e placas sobrepostas presentes por trás do epifalo (figs 59C, 67C), as últimas 

subcirculares, conspicuamente microcerdosas (figs 59C, 67C-D); endofalo bem desenvolvido, 

esclerosado, bem pigmentado, cônico, com base mais fina que ápice, tendo aproximadamente 

metade do comprimento da genitália (figs 59B, D, 67B, D-F); saco espermatofórico 

conspícuo, envolvendo o endofalo (figs 59A-D, 67A-D), coberto por estruturas semelhantes à 

escamas (fig. 67F). Ducto ejaculatório cilíndrico, sigmoide, levemente esclerosado, 

aproximadamente com mesmo comprimento da genitália, agudo na base dentro do endofalo, 

alargando e mantendo a espessura por aproximadamente o restante do comprimento, afilando 

mais uma vez no ápice (figs 59F). Genitália feminina: Bursa copulatrix membranosa, 

translúcida, ducto deferente sinuoso, único, sem expansões digitiformes, alargando-se em 

direção a espermateca esclerosada e ampola; ampola única, mais grossa que ápice do ducto 

deferente (fig 62C). 

 

Descrição. ♂ (figs 56A-C, 63A, 64A-C) Corpo delgado, com coloração geral marrom-escura 

(quando seco). 
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Cabeça. Rugosa, brilhante, cônica, sem constrição abaixo do olho, com base duas vezes mais 

grossa que espessura abaixo dos olhos (figs 56A-C, 64A-C), delgada em vista lateral (figs 

57D, 65D). Fastígio em vista dorsal com base alargada, margem lateral reta, gradualmente 

estreitando em direção ao ápice; ápice pelo menos seis vezes mais fino que ápice; pelo menos 

1,8 vezes mais longo que largo (figs 57C, 65D); em vista lateral direcionado dorso-

frontalmente, com carena longitudinal medial. Vértice rugoso, marrom (figs 56A, 64A). Gena 

com manchas amarelo-claras na altura da crista transversal da fronte (figs 57D, 65D). Carena 

frontal conspícua (figs 57C, 65C). Fronte com crista transversal da fronte conspícua, 

triangular; margem lateral quase reta, com mancha amarelo-clara medioapicalmente (figs 

57A-C, 65A-C). Sutura epistomal conspicuamente elevada medianamente. Clípeo com 

margem basal sinuosa, com projeções laterais, margem apical emarginada medialmente (figs 

57A-B, 65A-B). Labro assimétrico, com braço esquerdo mais alto que direito, margem lateral 

levemente convexa, abruptamente curvando-se na margem apical; sutura medial 

conspicuamente arqueada (figs 57A-B, 65A-B). Olho composto globoso, preto, com manchas 

marrom-claras (seco), aproximadamente duas vezes mais alto que largura mediana do vértice 

(figs 57C-D, 65C-D). Ocelos inconspícuos. Palpos maxilar e labial cerdosos, achatados dorso-

ventralmente (figs 57B, 65B). Palpômeros maxilares 1-4 subquadrangulares; último 

palpômero com conspícua emarginação mesial (figs 57B, 65B).  

Tórax. Protórax cilíndrico, granuloso (figs 56A-C, 57E, 64A-C, 65E). Pronoto pelo menos 

8,5 vezes mais longo que mesonoto (figs 56B, 64B), com sutura pleurosternal conspícua. 

Proepisterno com margem basal reta, margens lateral e apical conspicuamente convexas. 

Meso- e metanoto médio-longitudinalmente rugosos (figs 56A, 64A). Mesoscuto com 

margem basal levemente convexa, margem lateral sinuosa, margem apical conspicuamente 

convexa. Mesepisterno alongado, aproximadamente duas vezes mais longo que mesoepímero; 

metade basal granulada, gradualmente se tornando lisa em direção à metade apical; margens 

basal e apical convexas, margem lateral reta. Mesepímero sub-retangular, com base mais larga 

que ápice, lisa, com margens basal, lateral e apical retas. Metascuto com base convexa, mais 

fina que ápice; margem lateral com emarginação no terço basal, margem apical convexa; 

médio-longitudinalmente com rugosidade, que gradualmente alarga em direção ao ápice. 

Prosterno concolor ao pronoto, processo esternal conspícuos (figs 56A, C, 11A, C). Meso- e 

metasterno com processos esternais conspícuos (figs 58B, 66B). Metasterno com margem 

basal convexa, margens lateral e latero-apical retas, margem apical emarginada (figs 58B, 

66B). 
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Pernas. Perna anterior e média dorso-ventralmente com inconspícuos espinhos espaçados, da 

base do fêmur até ápice dos tarsos; tíbia quadrangular em seção transversal; com conspícuas 

fileiras antero e postero-ventrais de espinhos (figs 56A-C, 64A-C). Perna posterior com fêmur 

rugoso, estreitando em direção ao ápice, em vista dorsal com duas carenas longitudinais 

paralelas, formando sulco entre elas; com projeções inconspícuas nas margens antero-dorsais 

e antero-laterais, próximas ao trocanter, ventralmente com duas fileiras longitudinais de 

inconspícuos espinhos; tíbia com espinhos inconspícuos em todas as faces; em vista dorsal, 

anteriormente e posteriormente com conspícuos espinhos da base ao ápice; ventralmente com 

fileira de inconspícuas cerdas na base. 

Abdome. Liso, opaco, marrom-escuro com manchas marrom-claras (figs 56A-C, 64A-C). 

Tergito 1 com margem basal com duas convecções paralelas e concavidade entre elas; 

margem lateral reta, margem apical convexa (figs 56A, 64A). Tergitos 2-7 retangulares em 

vista dorsal, com todas as margens retas, gradualmente diminuindo em comprimento e largura 

(figs 56A, 64A). Tergito 8 em vista dorsal com margem basal convexa, margens lateral e 

apical côncavas (figs 56A, 64A); trapezoidal em vista lateral, com todas as margens retas, no 

mínimo 1,5 vezes mais longo que alto (figs 56C, 58D, 64C, 66D). Tergito 9 subtriangular 

(figs 58D, 66D). Tergito 10 com margem basal reta, margens lateral e apical convexas (figs 

58D, 66D). Epiprocto com margem anterior convexa, curta, gradualmente alargando na 

margem lateral reta; metade distal em forma de domo (figs 58C, 66C). Pálio amarelo-claro, 

com margem anterior côncava, em formato de V (figs 58C-D, 66C-D). Cerco rugoso, cerdoso, 

com ápice arredondado (figs 58C-D, 66C-D). Esternito 1 com base côncava e ápice 

medialmente convexo (figs 56C, 64C). Esternito 2-7 com mesmo formato e concolor aos 

tergitos 2-7 (figs 56C, 64C). Esternito 8 retangular, com todas as margens retas, 1,7 vezes 

mais longo que largo (figs 58E, 66E). Placa subgenital em vista lateral em forma de colher 

(figs 58D, 66D); em vista ventral com margens basal e lateral retas, margem apical 

conspicuamente convexa, com várias cerdas espaçadas (figs 58E, 66E). 

Genitália. Placa transversal, apófise do epifalo, fenda mediana, placas valvulares, placas 

suplementares anteriores e placas sobrepostas presentes. Placa transversal e apófise do epifalo 

fusionados (figs 59A-B, 67A-B). Placa transversal delgada com margem basal convexa, tendo 

ondulações próximas à margem lateral; margem apical convexa tendo ondulações próximas à 

margem lateral (figs 59A-B, 67A-B). Apófise do epifalo em vista dorsal com terço basal fino, 

convexo; terço medial dilatado, terço apical em forma de gancho, bem pigmentado; terços 

medial + apical reniforme (figs 59A-B, 67A-B). Fenda mediana membranosa, conspícua. 

Placas valvulares conspícuas, alongadas, bem pigmentadas (figs 59B, 67B), em vista lateral 



117 
 

com base mais larga que ápice (fig 67E), gradualmente estreitando em direção ao ápice na 

altura do apófise do epifalo. Placas suplementares anteriores assimétricas, localizadas atrás do 

epifalo (figs 59C, 67C). Placas sobrepostas subcirculares, assimétricas, com metade direita 

com numerosas microcerdas e conspícua fenda longitudinal (figs 59C, 67C-D). Endofalo bem 

desenvolvido, esclerosado, bem pigmentado, cônico, com base mais fina que ápice, com 

aproximadamente metade do comprimento da genitália (figs 59A-D, 67A-D), coberto por 

pequenas estruturas em forma de escamas (fig 67F). Ducto ejaculatório cilíndrico, sigmoide, 

levemente esclerosado, com aproximadamente mesmo comprimento da genitália, mais fino na 

base dentro do endofalo, alargando e mantendo largura por quase todo comprimento, 

estreitando mais uma vez no ápice (fig 59F). 

 

Descrição ♀ (figs 60A-C, 63B). Como no macho, exceto por corpo mais robusto, marrom-

claro com manchas marrom-escuras (quando seco). Além disso: 

 

Cabeça. Com manchas marrom-escuras (figs 60A-C), em vista dorsal com base 2,5 vezes 

mais larga que largura da fronte abaixo dos olhos (fig 60A). Fastígio em vista dorsal com 

margem lateral inconspicuamente sinuosa; com mancha marrom-escura convexa no ápice (fig 

61C); em vista lateral em forma de espada, com ápice pelo menos três vezes mais baixo que 

base (fig 61B). Gena marrom-clara com manchas marrom-escuras (fig 60B). Crista 

transversal da fronte e sutura epistomal sem mancha amarelo-clara (fig 61A). Olho composto 

pequeno em relação à cabeça, com altura semelhante à largura medial do vértice (figs 60A-C). 

Tórax. Pronoto pelo menos sete vezes mais longo que mesonoto (fig 60A). Mesoscuto com 

margem basal levemente convexa, margem lateral sinuosa, margem apical levemente convexa 

(fig 60A), granulado, alongado, aproximadamente 1,5 vezes mais longo que o mesepímero 

rugoso; com margem lateral direita convexa, base tão larga quanto ápice (fig 60A). Metascuto 

com margem basal levemente convexa; margem lateral com terço basal reto, terços medial e 

apical convexos; margem apical sinuosa; rugosidade médio-longitudinal com largura 

uniforme. Metepisterno alongado. Metepímero subtriangular, com base delgada, alargando em 

direção ao ápice. Mesesterno rugoso, sub-retangular, com margens basal, lateral e apical retas 

(fig 60C). Metasterno menos rugoso que mesoesterno, com margem basal estreita (fig 60C). 

Abdome. Tergito 1 com margens basal, lateral e apical retas (fig 60A). Tergito 8 em vista 

lateral pelo menos 1,3 vezes mais longo que alto (fig 61E). Cerco cônico (figs 61D-E). 

Epiprocto em vista ventral com espinhos. Paraprocto quase duas vezes mais longo que cercos 

(fig 61E), margem lateral com espinhos. Terceiro par de válvulas alongados, rugoso, reluzente 
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(figs 61D-E), sem manchas, com várias cerdas na margem direita anterior em vista dorsal (fig 

61D); em vista lateral com manchas marrom-escuras, em formato de lâmina, com margem 

dorsal com terços basal e medial levemente côncavos, elevando próximo ao terço apical, onde 

mais uma vez torna-se côncavo em direção ao ápice (fig 61E); em vista ventral com base 

marrom-escura (fig 61B). Segundo par de válvulas marrom-claro, reluzente, 

aproximadamente 3,5 vezes mais curto que terceiro par de válvulas (fig. 61E); em vista dorsal 

com cerdas; margem lateral anterior com terços basal e medial retos; margem lateral posterior 

com concavidade no terço medial; porção latero-apical formando ângulo de 45º (fig. 62B); em 

vista lateral com base alargada, gradualmente estreitando em direção ao ápice (fig. 61E). 

Primeiro pár de válvulas alongado, rugoso, reluzente (figs 61E, 62A-B); em vista dorsal com 

conspícua carena longitudinal medial, margem lateral anterior membranosa, margem lateral 

posterior reta (fig. 62B); em vista lateral com formato invertido do terceiro par de válvulas, 

com conspícuas cerdas na porção posterior (fig. 61E); em vista ventral com manchas marrom-

escuras; terços basal e medial com margem posterior lateral com conspícua carena, 

aprofundando em conspícuo sulco elipsoide na margem lateral anterior (fig. 62A); sulco não 

alcançando abrupto encurtamento. Esclerito basivalvular opaco, com manchas marrom-

escuras, em vista lateral com leve emarginação medial na margem dorsal; ápice arredondado; 

margem ventral gradualmente alargando em direção ao ápice; margens basal e lateral retas, 

margem apical medialmente convexa; com mancha subtriangular na área da projeção (fig. 

62A). 

Genitália. Bursa copulatrix membranosa, translúcida; ducto deferente sinuoso, único, sem 

expansões digitiformes, alargando em direção à ampola da espermateca; ampola única, 

levemente esclerosada, alongada, mais larga que ápice do ducto (fig. 62C). 

 

Espécies incluídas:  

 

Milenascopia bilineata sp. nov. (espécie-tipo, pres. desig.). 

Milenascopia tenuis sp. nov. 
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Figura 55. Mapa de registros geográficos das espécies de Milenascopia gen. nov. 

 

Milenascopia bilineata sp. nov. 

Figs (55A-C, 59A-C, 62A-B) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: “BRASIL, Amazonas, Iranduba. Sítio Santa Maria, 

03º06'S–60º19'W, 21.xi.2015, coleta manual de casal em cópula em arbusto no período da 

noite, D.G. Pádua, leg.” (INPA).   

 

Parátipos: mesmos dados do holótipo, mas 21.xi.2015 (1♀ INPA); 20.xi.2018 (7♂1♀  INPA; 

1♂ MZUSP; 1♂ MNRJ). 

 

Etimologia. Do latim bi = ocorrendo duas vezes; lineata = marcado com linha. 

 

Diagnose. Crista transversal da fronte medialmente com protuberâncias elevadas no ápice 

(figs 57A-C, 61A). Clípeo com projeção lateral direcionada ventralmente; dobra lateral 

simétrica, em forma de D, gradualmente arqueando em direção ao ápice (figs 57A-B). 

Pronoto conspicuamente rugoso, granulado (figs 57E, 60A-C). Prosterno no macho com duas 

linhas marrom-claras longitudinais paralelas (figs 56C, 58A). Epiprocto no macho com base 

arredondada (fig. 58C); na fêmea de forma igual, mas medialmente com leve emarginação na 

base (fig. 61D). Placa subgenital aproximadamente 1,3 vezes mais longa que esternito 8 (fig. 
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58E); na fêmea com manchas marrom-escuras, base gradualmente alargando em direção ao 

ápice; margens basal e lateral retas, margem apical medialmente com projeção convexa, tendo 

uma mancha subtriangular na projeção (fig. 62A). Complexo fálico em vista dorsal com 

metade apical subtriangular (figs 59A-C). Placa transversal muito esclerosada; margem lateral 

levemente curvada; margem apical com projeção subtriangular no lado esquerdo (figs 59A-

B). Apófise do epifalo com terço basal alongado; terço medial sub-retangular; terço apical 

com gancho reto, apontado dorsalmente (figs 59A-B). Bursa copulatrix membranosa, 

translucida; ducto deferente sinuoso, simples, sem expansões digitiformes, alargando em 

direção ampola da espermateca; ampola única, levemente esclerosada, alongada, mais larga 

que ápice do ducto (fig. 62C). 

 

Descrição. ♂ Corpo verde-escuro (vivo) (fig. 63A). 

 

Cabeça. Fastígio em vista dorsal marrom-escuro com margens marrom-claras; ápice 

arredondado, medialmente levemente emarginada (fig. 56B); em vista lateral marrom-escuro 

com manchas marrom-claras; carena medial longitudinal da base ao ápice; base em vista 

lateral 5,9 vezes mais alta que ápice (fig. 57D). Sutura coronal conspícua (fig. 56A). Gena 

com mancha subquadrangular (fig. 57D); com mancha branca quando vivo. Crista transversal 

da fronte medialmente com protuberância apical elevada (figs 57A-C). Clípeo com projeção 

lateral apontando ventralmente; dobra lateral simétrica, em forma de D, gradualmente 

arqueando em direção ao ápice (figs 57A-B). Último palpômero maxilar 2,4 vezes mais longa 

que larga, com conspícua emarginação mesial (fig. 57B). 

Tórax. Com manchas brancas (vivo) (fig. 63A). Pronoto conspicuamente rugoso, granulado 

(figs 57E). Meso- e metanoto marrom-escuro com machas marrom-claras (figs 56A). 

Prosterno com duas linhas marrom-claras longitudinais paralelas (figs 56C, 58A). Meso- e 

metasterno rugosos com grânulos espaçados (fig 58B). 

Pernas. Todas as pernas gradualmente mudando de verde-claro para verde-escuro na direção 

da base ao ápice (fig. 63A). 

Abdome. Epiprocto no macho com base arredondada (fig. 58C). Cerco robusto, cilíndrico, 

com leve dobra apical (fig. 58D). Placa subgenital 1,3 vezes mais longa que esternito 8 (fig. 

58E). 
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Figura 56. Milenascopia bilineata sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista 

lateral; C. Hábito em vista ventral; D. Etiquetas do espécime. 
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Figura 57. Milenascopia bilineata sp. nov. holótipo macho. A. Esquema da figura B; B. Parte da fronte, clípeo, 

labro e palpos maxilares em vista frontal; C. Cabeça em vista frontal; D. Cabeça em vista lateral; E. Protórax em 

vista dorsal. 
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Figura 58. Milenascopia bilineata sp. nov. holótipo macho. A. Prosterno em vista ventral; B. Meso- e 

metasterno em vista ventral; C. Tergitos 8-10, epiprocto e pálio em vista dorsal; D. Tergitos 8-10, epiprocto, 

pálio e esternitos 8-9 em vista lateral; E. Esternitos 8-9 em vista ventral. 
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Genitália. Em vista dorsal com metade apical subtriangular (figs 59A-C). Placa transversal 

muito esclerosada; margem lateral levemente curvada; margem apical com projeção 

subtriangular no lado esquerdo (figs 59A-B). Apófise do epifalo com terço basal alongado; 

terço medial sub-retangular; terço apical com gancho reto, apontado dorsalmente (figs 59A-

B). Placas valvulares em vista dorsal com margem basal conspicuamente fina, abruptamente 

alargando em direção ao ápice; margem lateral conspicuamente sinuosa; margem apical 

alargada, arredondada (figs 59A-C). 
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Figura 59. Milenascopia bilineata sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Esquema da figura B; B. Vista 

dorsal; C. Esquema da figura D; D. Vista ventral; E. Vista dorsal; F. Vista dorsal com placa transversal 

levantada. 
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Descrição. ♀ como descrito acima para o gênero (figs 60A-C, 63B). 

 

Figura 60. Milenascopia bilineata sp. nov. parátipo fêmea. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista 

lateral; C. Hábito em vista ventral. 
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Figura 61. Milenascopia bilineata sp. nov. parátipo fêmea. A. Parte da fronte, Clípeo, labro e palpos maxilares 

em vista frontal; B. Ápice da cabeça em vista lateral; C. Ápice da cabeça em vista dorsal; D. Tergitos 9-10, 

epiprocto, 3º e 1º par de placas valvulares; E.  Tergitos 8-10, epiprocoto, 3º, 2º e 1º par de placas valvulares e 

placa subgenital. 
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Figura 62. Milenascopia bilineata sp. nov. parátipo fêmea. A. Placa subgenital e 1º e 3º par de válvulas; B. 

Epiprocto, cerco, 3º, 2º e 1º par de válvulas e esclerito basivalvular; C. Espermateca. 
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Figura 63. Parátipos vivos de Milenascopia bilineata sp. nov. A. Macho em vista lateral; B. Fêmea em vista 

dorso-lateral. 
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Milenascopia tenuis sp. nov. 

Figs (63A-C) 

 

Material examinado. Holótipo ♂: [BRASIL, Amazonas, Tefé], “Nogueira, Lago Tefé, Rio 

Solimões, 21.x.1975, Col - E. Vieira” (INPA). 

 

Etimologia. Do latim tenuis = fino, em referência ao formato geral da espécie. 

 

Diagnose. Crista transversal da fronte com conspícua protuberância irregular no ápice (figs 

65A-C). Clípeo com projeção lateral apontando lateralmente; concavidade antero-mediana 

conspícua; dobra lateral alargada, em vista lateral conspicuamente curvada no lado direito; 

lado esquerdo conspicuamente sinuoso; margem apical sinuosa (figs 65A-B). Pronoto liso, 

com poucos e espaçados grânulos (fig. 65E). Prosterno sem manchas longitudinais (figs 64C, 

66A). Epiprocto com base subtriangular (fig. 66C). Placa subgenital aproximadamente duas 

vezes mais longa que esternito 8 (fig. 66E). Complexo fálico com metade apical ovoide (figs 

67A-C). Placa transversal esclerosada; margem lateral conspicuamente curvada; margem 

apical com inconspícuas projeções no lado esquerdo (figs 67A-B). Apófise do epifalo com 

terço basal encurtado; terço medial com margem lateral conspicuamente convexa, margem 

lateral direita levemente convexa, tornando reta em direção ao ápice; terço apical com gancho 

apontando anteriormente (figs 67A-B). Placas valvulares em vista dorsal com base 

conspicuamente alargada, gradualmente alargando em direção ao ápice; margem mesial 

direita sinuosa; margem mesial esquerda levemente convexa, margem lateral externa 

conspicuamente convexa, margem apical alargada, arredondada (figs 67A-C). 

 

Descrição. ♂ 

 

Cabeça. Fastígio marrom-claro; em vista dorsal marrom-escuro com inconspícuas manchas 

marrom-claras; ápice arredondado; carena longitudinal medial presente entre base e metade 

do comprimento do fastígio; base em vista lateral 7,7 vezes mais alta que ápice (fig. 65D). 

Sutura coronal inconspícua (fig. 64A). Gena com mancha irregular (fig. 65D). Crista 

transversal da fronte com conspícua protuberância irregular no ápice (figs 65A-C). Clípeo 

com projeção lateral apontando lateralmente; concavidade antero-mediana conspícua; dobra 

lateral alargada, em vista lateral conspicuamente curvada no lado direito; lado esquerdo 
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conspicuamente sinuoso; margem apical sinuosa (figs 65A-B). Último palpômero maxilar 

duas vezes mais longo que largo, com inconspícua emarginação mesial (fig. 65B). 

Tórax. Pronoto liso, com poucos e espaçados grânulos (fig. 65E). Prosterno sem manchas 

longitudinais (figs 63C, 65A). Meso- e metasterno lisos (fig. 66B). 

Abdome. Epiprocto com base subtriangular (fig. 66C). Placa subgenital aproximadamente 

duas vezes mais longa que esternito 8 (fig. 66E). 
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Figura 64. Milenascopia tenuis sp. nov. holótipo macho. A. Hábito em vista dorsal; B. Hábito em vista lateral; 

C. Hábito em vista ventral; D. Etiquetas do espécime. 
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Figura 65. Milenascopia tenuis sp. nov. holótipo macho. A. Esquema da figura B; B. Parte da fronte, clípeo, 

labro e palpos maxilares em vista frontal; C. Cabeça em vista frontal; D. Cabeça em vista lateral; E. Protórax em 

vista dorsal. 
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Figura 66. Milenascopia tenuis sp. nov. holótipo macho. A. Prosterno em vista ventral; B. Meso- e metasterno 

em vista ventral; C. Tergitos 8-10, epiprocto e pálio em vista dorsal; D. Tergitos 8-10, epiprocto, pálio e 

esternitos 8-9 em vista lateral; E. Esternitos 8-9 em vista ventral. 
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Genitália. Complexo fálico com metade apical ovoide (figs 67A-C). Placa transversal 

esclerosada; margem lateral conspicuamente curvada; margem apical com inconspícuas 

projeções no lado esquerdo (figs 67A-B). Apófise do epifalo com terço basal encurtado; terço 

medial com margem lateral conspicuamente convexa, margem lateral direita levemente 

convexa, tornando reta em direção ao ápice; terço apical com gancho apontando 

anteriormente (figs 67A-B). Placas valvulares em vista dorsal com base conspicuamente 

alargada, gradualmente alargando em direção ao ápice; margem mesial direita sinuosa; 

margem mesial esquerda levemente convexa, margem lateral externa conspicuamente 

convexa, margem apical alargada, arredondada (figs 67A-C). 



136 
 

 

Figura 67. Milenascopia tenuis sp. nov. genitália do holótipo macho. A. Esquema da figura B; B. Vista dorsal; 

C. Esquema da figura B sem placas transversal e apófise do epifalo; D. vista dorsal sem placa transversal e 

apófise do epifalo; E. Vista lateral; F. Ápice do endofalo e saco espermatofórico em vista dorsal. 
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Fêmea desconhecida. 

 

Comentário.  

Milenascopia gen. nov. é próximo de Apioscelis, Carbonellis e Pseudoproscopia. Esse 

novo gênero compartilha com Apioscelis o endofalo fortemente esclerosado, bem 

desenvolvido, que tem pelo menos metade do comprimento total da genitália. Ambos os 

gêneros podem ser diferenciados pela ausência das placas sobrepostas e pelo inconspícuo 

ducto ejaculatório em Apioscelis (versus ducto ejaculatório conspicuamente alongado, tão 

longo quanto genitália de Milenascopia gen. nov.). Ainda, a fenda mediana em Apioscelis é 

inconspícua (versus conspícua). Externamente, Apioscelis possui a porção basal do fêmur 

posterior conspicuamente alargada, abruptamente afilando em direção ao ápice (versus não 

alargado). 

Milenascopia gen. nov. também é relacionado a Carbonellis pelo ducto ejaculatório 

bem desenvolvido e ainda pela espermateca simples presente nos dois gêneros. Eles podem 

ser diferenciados pelo ducto ejaculatório de Carbonellis, que possui uma parede dupla, 

cercada por uma membrada pregueada (versus uma membrana simples de parede única no 

ducto ejaculatório de Milenascopia gen. nov.). Adicionalmente, o endofalo em Carbonellis é 

até três vezes mais curto que o ducto ejaculatório (versus duas estruturas de tamanho similar). 

Externamente, Carbonellis possui um par de linhas marrom-escuras longitudinais na porção 

mais dorsal da cabeça (versus ausência de linhas). Nas fêmeas, os dois gêneros podem ser 

diferenciados pela espermateca, que em Carbonellis o ducto da espermateca termina em 

ampola única que possui dois lobos dissimilares (versus espermateca terminando em ampola 

única e alongada). 

Milenascopia gen. nov. também é próximo de Pseudoproscopia, em termos de 

coloração, e tamanho, apesar do endofalo de Pseudoproscopia ser majoritariamente 

membranoso, alongado, ventralmente com um único esclerito irregular, que se estende até o 

início do ducto ejaculatório (versus endofalo bem esclerosado e desenvolvido, cônico).  
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Figura 68. Chave pictórica para espécies de Milenascopia gen. nov.  

 

 

 

 

 



139 
 

Stiphra Brunner von Wattenwyl, 1890 

Figs 68 A-B 

    

Stiphra Brunner von Wattenwyl, 1890: 99; Kirby, 1910: 85 (catálogo de sinonímias de 

Orthoptera); Mello-Leitão, 1939: 428 (monografia sobre Proscopiidae); Jago, 1989: 261 

(taxonomia); Cigliano et al., 2019 (catálogo online). 

 

Espécie-tipo: Stiphra lobata Brunner von Wattenwyl, 1890 

 

Stiphra gracilis (Brunner von Wattenwyl, 1890) sp. reval. et comb. nov. 

Figs (68A-B) 

 

Apioscelis gracilis Brunner von Wattenwyl, 1890; Hebard, 1924: 168 (sinonimizou com A. 

bulbosa); Liana, 1980: 244 (colocou em dúvida a identificação genérica). 

Apioscelis bulbosa; Mello-Leitão, 1939: 421 (monografia sobre Proscopiidae); Jago, 1989: 

261 (taxonomia); Cigliano et al., 2019 (catálogo online). 

 

Material examinado. Síntipos ♂♀: “PERU, Alto Amazonas” (ZMH) 

 

Comentários. Essa espécie foi equivocadamente sinonimizada com A. bulbosa por Hebard 

(1924). Os espécimes possuem características conspícuas de Stiphra e podem ser facilmente 

reconhecidos como tal pelo meso- e metanoto globosos, pronunciados, com um espinho 

conspícuo no mesonoto (fig. 68A-B). Devido a isso, essa espécie está sendo revalidada e 

transferida para Stiphra. 
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Figura 68. Stiphra gracilis (Brunner von Wattenwyl, 1890) sp. reval. et comb. nov. A. Hábito em vista lateral do 

macho; B. Hábito em vista lateral da fêmea; C. Dados da etiqueta do macho; D. Dados da etiqueta da fêmea. Foi 

obtido de Cigliano, 2019. Direitos de imagem de © Sigfrid Ingrisch, DORSA. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Apesar dos esforços anteriores, ficou demonstrado que Apioscelis é um gênero sub-

estudado, necessitando de mais trabalhos taxonômicos como este. A riqueza de espécies 

conhecidas do gênero foi incrementada em 83,3% (de 8 para 15 espécies), levando em conta 

que duas espécies foram transferidas do gênero. Baseando-se na distribuição do presente 

estudo, que ficou relativamente restrita à área da Amazônia, é possível inferir que esse 

número irá aumentar mais com o estudo de espécimes de áreas ainda não exploradas, como a 

Amazônia do Maranhão ou Pará, bem como de outros países, como a Amazônia venezuelana. 

Ainda, ficou demonstrado que a terminália feminina é uma boa fonte de caracteres 

para diferenciar espécies, apesar de as fêmeas não terem sido identificadas. Devido ao 

dimorfismo sexual, não foi possível associar fêmeas e machos para a maior parte das espécies 

de Apioscelis, o que atesta a necessidade de estudos com técnicas de associação mais 

sofisticadas, como estudos moleculares ou estudo da cutícula através da espectroscopia de 

infravermelho ou mesmo criação a partir de ovos. Uma vez solucionado o problema da 

associação, é certo que a riqueza de espécies irá aumentar. 
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