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RESUMO 
 

A família Empididae está classificada dentro da ordem Diptera. Inclui mais de quatro mil 
espécies descritas no mundo e é calculado que a diversidade total do grupo excederá 7,5 mil 
espécies, sendo uma das maiores famílias de Diptera. São reconhecidas três subfamílias em 
Empididae no mundo: Hemerodromiinae, Empidinae e Clinocerinae. Porphyrochroa Melander, 
1928 é um dos 29 gêneros da subfamília Empidinae. Atualmente há 35 espécies no gênero, 
ocorrendo 14 no Brasil, 6 no Peru, 5 na Bolívia, 5 na República Dominicana, 3 no México, 1 na 
Guiana e 1 no Panamá. Até o momento eram conhecidas somente três espécies da Amazônia 
brasileira. Nesse contexto, para aumentar o conhecimento taxonômico das espécies amazônicas 
do gênero Porphyrochroa, ampliar os dados de distribuição geográfica e fazer novos registros 
para a Amazônia brasileira, cerca de 500 espécimes do Acre, Amazonas e Roraima, depositados 
na Coleção entomológica do INPA, foram estudados com base na morfologia externa e genitália. 
Para a preparação do material foi necessária a extração da parte final do abdome, o qual foi 
macerado em ácido lático 85% a quente por tempo variável, dependendo do grau de 
esclerotização do abdome. Após a maceração as peças foram transferidas para lâminas escavadas 
contendo glicerina, onde a genitália foi dissecada e suas estruturas ilustradas e caracterizadas. As 
estruturas das genitálias masculinas possuem uma série de caracteres de grande valor sistemático, 
o que possibilitou a determinação de 17 espécies novas. Um estudo filogenético incluindo as 17 
novas e mais 8 espécies já descritas no gênero da Amazônia brasileira e de outras regiões foi 
realizado e grupos de espécies com distribuição biogeográfica ficaram evidentes. 
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ABSTRACT 
 

The Empididae is a family in the order Diptera and it includes more than 4 thousand described 
species around the world and probably this number will exceed 7,5 thousand species, being one 
of the largest Diptera´s family. It is divided in three subfamilies: Hemerodromiinae, Empidinae 
and Clinocerinae. Porphyrochroa Melander, 1928 is one of the 29 Empidinae´s genera. Currently 
it has 35 species, 14 in Brazil, 6 in Peru, 5 in Bolivia, 5 in Dominican Republic, 3 in Mexico, 1 in 
Guyana and 1 in Panama. Only three species from Brazilian Amazonic Region were known until 
now. In order to increase the taxonomic and geographical distribution knowledge of the 
Porphyrochroa´s Amazonian species, it was about 500 specimens from Acre, Amazonas and 
Roraima were studied based on external morphology and genitalia, all them deposited at INPA 
Entomological Collection.  The abdomen of the male specimens was and the terminalia was 
macerated in hot lactic acid 85% during variable time, depending on the abdominal 
sclerotinization degree. After maceration, the peaces were transferred to excavated slides with 
glycerin and the genitalic pieces were illustrated. A phylogenetic study with the 17 Amazonian 
new species, described here and more 8 species already described from other regions, was made 
and resulted in differentent biogeografic groups of species. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Família Empididae 

Os empidídeos estão classificados dentro da ordem Diptera e inclui mais de 4 mil espécies 

descritas no mundo. Calculada que sua diversidade total excederá 7,5 mil espécies, sendo uma 

das maiores famílias de Diptera (Smith, 1989). É cosmopolita e está bem representada no norte 

das regiões temperadas, em regiões montanhosas e tropicais. O tamanho dos adultos é de 

pequeno a médio, raramente ultrapassam os 10 mm de comprimento (Curran, 1934). 

Os adultos são facilmente reconhecidos, principalmente pela venação característica da asa 

(M1 terminando atrás do ápice da asa; costa usualmente estendendo-se além do ápice da asa; 

célula anal fechada longe da margem da asa ou ausente), e pela aparência predatória. A cabeça é 

mais ou menos esférica, livremente conectada com o tórax e os ocelos estão presentes. Na 

maioria dos gêneros, a probóscide, adaptada para sugar, se prolonga sob a cabeça, pode ser curta 

ou longa e comumente rígida. O tórax é alongado e estreito, geralmente pequeno e as pernas, 

normalmente delgadas, podem estar muito modificadas, com peculiaridades estruturais, como a 

presença de tubérculos ou franjas. O pulvilo é distinto e o empódio geralmente é membranoso e 

linear. A terminália masculina é complexa e o ovipositor é às vezes longo e quitinizado (Curran, 

1934; Colless & McAlpine, 1991). 

Os Empididae são mais abundantes em lugares úmidos, especialmente em bosques, ao 

longo de córregos e nas margens de lagoas e lagos. Como regra geral, são observados em 

folhagem e grama, mas muitos são limitados a alguns habitats, como troncos de árvores e flores 

pequenas, como Prunus virginiana, da família Rosaceae. Alguns gêneros são encontrados ao 

longo da beira-mar, no meio do seixo, onde se alimentam de pequenos insetos ou outros 

invertebrados (Curran, 1934). 

O pouco que se conhece sobre o hábito dos adultos é que são predadores de outros 

insetos, particularmente Diptera. O ato de capturar a presa é um fator essencial para a cópula ser 

bem sucedida em alguns gêneros, como Empis Linnaeus, que realizam uma cerimônia de corte 

(Smith, 1967; 1977; 1989). Em Empis (Platyptera) borealis Linnaeus, o macho captura a presa e 

usa este alimento como uma isca para atrair a fêmea, comportamento típico da subfamília 

Empidinae (Curran, 1934; Downes & Smith, 1969; Chvála, 1976; Svensson et al., 1990; 

Cumming, 1994; Sinclair & Cumming, 2006). 
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A maioria das informações sobre a alimentação e os hábitos de acasalamento de 

Empididae está relacionada a três grandes gêneros de Empidinae: Hilara Meigen, Empis e 

Rhamphomyia Meigen. Parece ser apenas nestes grupos que os hábitos alimentares têm um papel 

fundamental no processo de acasalamento (Downes & Smith, 1969). 

Os estágios imaturos são pouco conhecidos. Podem ser aquáticos, encontrados no solo, 

em madeira podre ou raramente em esterco. As larvas são predadoras (Smith, 1967; 1977; 1989). 

Dentre todas as espécies descritas da família Empididae, existem dados da biologia de estágios 

imaturos de aproximadamente 50 espécies (Knutson & Flint, 1971). 

 

1.2 Taxonomia de Empididae 

Empididae pertence à superfamília Empidoidea, considerada uma linhagem monofilética e 

grupo-irmão de Cyclorrhapha (Cumming et al., 1995; Collins & Wiegmann, 2002; Sinclair & 

Cumming, 2006). Tradicionalmente, a superfamília foi dividida em duas famílias, o grupo 

parafilético “Empididae” e o monofilético Dolichopodidae. A primeira proposta com base 

filogenética foi feita por Chvála (1983), que dividiu a superfamília em cinco famílias: Hybotidae, 

Atelestidae, Microphoridae, Empididae e Dolichopodidae, mas o reconhecimento dos limites 

precisos destas famílias, em um nível mundial, permaneceu em debate e tal classificação foi 

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

número reduzido de caracteres usados e por ter se restringido ao estudo de táxons da região 

holártica, omitindo diversos táxons do hemisfério sul (Sinclair & Cumming, 2006). 

Recentemente uma análise cladística extensa de Empidoidea e das linhagens basais de 

Cyclorrhapha realizada por Sinclair & Cumming (2006) resultou na divisão da superfamília em 

cinco famílias: Empididae, Hybotidae, Atelestidae, Brachystomatidae e Dolichopodidae s.lat. 

Esta proposta de filogenia difere significativamente da hipótese de Chvála (1983, Fig. 140), 

especialmente em relação aos táxons de Empididae escolhidos para a análise, muito mais 

diversos no último estudo. As diferenças se originam da inclusão de muitos caracteres novos, 

principalmente da terminália feminina e aparelho bucal, ao reconhecimento de Brachystomatidae 

e à transferência de várias subfamílias em Empididae (Sinclair & Cumming, 2006). 

Segundo Sinclair & Cumming (2006) são reconhecidas três subfamílias em Empididae no 

mundo: Hemerodromiinae, com 14 gêneros nas tribos Chelipodini e Hemerodromiini; 

Empidinae, com 29 gêneros nas tribos Empidini e Hilarini; Clinocerinae com 17 gêneros. 
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A tribo Empidini, onde se enquadram as espécies de Porphyrochroa Melander, alvo deste 

estudo, é parafilética e é distinta de Hilarini com base na presença de cerdas no laterotergito, 

cerco grande e funcionando como clásper, costa normalmente terminando no nível da veia R4+5 

ou levemente após; veia R1 com espessura constante e tarsômero basal posterior do macho 

raramente aumentado (Bickel, 1996). A tribo Empidini inclui os seguintes 11 gêneros: 

Clinorhampha Collin, Empidadelpha Collin, Empis Linnaeus, Histrichonotus Collin, 

Lamprempis Wheeler & Melander, Macrostomus Wiedemann, Opeatocerata Melander, 

Porphyrochroa Melander, Rhamphella Malloch, Rhamphomyia Meigen e Sphicosa Philippi. 

A tribo Hilarini está bem definida com base no laterotergito nu, cerco normalmente 

pequeno e  não esclerotizado, hipândrio normalmente formando um capuz acima do falo ao longo 

da margem posterior, costa normalmente circumambiente, R1 espessada antes de se unir à costa e 

tarsômero basal anterior do macho desenvolvido (Bickel, 1996). Dezoito gêneros estão incluídos 

na tribo Hilarini: Afroempis Smith, Allochrotus Collin, Amictoides Bezzi, Aplomera Macquart, 

Atrichopleura Bezzi, Bandella Bickel, Cunomyia Bickel, Deuteragonista Philippi, Eugowra 

Bickel, Gynatoma Collin, Hilara Meigen, Hilarempis Bezzi, Hilarigona Collin, Hybomyia Plant, 

Munburra Plant, Pasitrichotus Collin, Thinempis Bickel, e Trichohilara Collin (Smith, 1980; 

Cumming, 1994; Bickel, 1996, 1998, 2002). 

Dos 29 gêneros de Empidinae, Afroempis, Bandella, Cunomyia, Eugowra, Gynatoma, 

Hybomyia, Munburra, Rhamphella e Thinempis não ocorrem na região Neotropical. No Brasil, os 

seguintes gêneros ocorrem [número total de espécies]: Empis [75 spp.], Lamprempis [21 spp.], 

Macrostomus [13 spp.], Porphyrochroa [35 spp.], Rhamphomyia [15 spp.], Sphicosa [9 spp.], 

Atrichopleura [21 spp.], Hilara [20 spp.], Hilarempis [57 spp.] e Hilarigona [23 spp.] 

O gênero Rhamphomyia, um Empidinae característico do hemisfério norte, é pouco 

representativo na América do Sul onde parece ter sido substituído pelo gênero Macrostomus 

(também conhecido na América Central). O gênero Empis é o que melhor representa esta 

subfamília no Brasil (Smith, 1962), e gêneros conhecidos de outras partes da América do Sul são 

tratados por Bezzi (1905, 1909) e Collin (1933). 

Na região Neotropical a maioria das espécies de Rhamphomyia foi transferida para 

Macrostomus ou Porphyrochroa e poucas espécies permaneceram em Rhamphomyia, um gênero 

heterogêneo e não muito diverso nesta região. É próximo de Porphyrochroa e possui atualmente 

15 espécies neotropicais descritas, exigindo uma análise filogenética detalhada, incluindo 
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espécies de outras regiões biogeográficas. Nove destas espécies de Rhamphomyia são do Chile e 

Argentina, uma é do sul do Brasil, quatro são da Bolívia e Peru, e uma é do México. O gênero 

Macrostomus possui atualmente 13 espécies (Rafael & Cumming, 2004). 

 

1.3 Gênero Porphyrochroa Melander 

O gênero alvo deste projeto, Porphyrochroa Melander, é conhecido somente sob o 

aspecto taxonômico. É altamente diversificado na região Neotropical e, provavelmente, mais de 

100 espécies ainda serão descritas (Rafael & Ale-Rocha, 2002). Tem distribuição Neotropical, 

ocorrendo no Brasil, Bolívia, Guiana, México, Panamá, Peru e Republica Dominicana. 

Porphyrochroa foi criado com base em uma espécie, Sciodromia palliata Coquillett, 

espécie-tipo do gênero. Foi negligenciado ao longo do tempo até que Smith (1967) o sinonimizou 

com Macrostomus baseado em caracteres que hoje são considerados sinapomórficos de ambos os 

gêneros. O estudo das espécies-tipo de Porphyrochroa e Macrostomus mostrou diferenças 

significativas, ambos pertencentes a linhagens monofiléticas distintas, mas próximas (Rafael & 

Cumming, 1998) e foi revalidado por Rafael (2001) para receber a espécie P. fasciventris 

(Curran), descrita originalmente no gênero Axelempis Curran. No ano seguinte, Rafael & Ale-

Rocha (2002) descreveram cinco espécies da República Dominicana. 

No trabalho realizado por Rafael & Cumming (2004), 25 espécies incluídas em 

Rhamphomyia e em Macrostomus (ver catálogo de Smith, 1967) foram transferidas para 

Porphyrochroa. No último trabalho realizado para o gênero Porphyrochroa, Mendonça et al. 

(2007) descreveram as 3 primeiras espécies para a Amazônia brasileira. Atualmente são 

reconhecidas 35 espécies no gênero Porphyrochroa. Destas, 14 espécies ocorrem no Brasil, a 

saber: P. barueri (Smith), P. carrerai (Smith), P. catarinae (Smith), P. digitata (Smith), P. 

distinctipennis (Smith), P. divisa (Smith), P. elongata Mendonça, Rafael & Ale-Rocha,  P. 

hipandriociliaris Mendonça, Rafael & Ale-Rocha, P. juri (Smith), P. mundurucu (Smith), P. 

mura (Smith), P. variseta (Smith), P. vidali Mendonça, Rafael & Ale-Rocha, e P. wiedemanni 

(Smith); seis ocorrem no Peru: P. dolichocera (Bezzi), P. micrargyra (Bezzi), P. monstrosa 

(Bezzi), P. orthoneura (Bezzi), P. pulchriventris (Bezzi) e P. rotundipennis (Bezzi), sendo que, 

com exceção de P. micrargyra e P. monstrosa, os tipos das outras quatro espécies foram 

destruídos em 1956; cinco espécies ocorrem na República Dominicana: P. argentata Rafael & 

Ale-Rocha, P. dominicanensis Rafael & Ale-Rocha, P. genalis Rafael & Ale-Rocha, P. latifrons 
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Rafael & Ale-Rocha e P. pectinata Rafael & Ale-Rocha; cinco na Bolívia: P. argyrina (Bezzi), 

P. abdominalis (Bezzi), P. galactodes (Bezzi), P. penicillata (Bezzi) e P. perpulchra (Bezzi); três 

no México: P. cyanogaster (Wheeler & Melander), P. furcifer (Wheeler & Melander) e P. 

palliata (Coquillett); P. seticauda (Smith) é registrada para a Guiana e P. fasciventris (Curran) 

tem registro para o Panamá (Rafael & Cumming, 2004). 

Rhamphomyia e Clinorhampha são gêneros próximos de Porphyrochroa e o seu grupo-

irmão foi filogeneticamente definido, Macrostomus, com base nas sinapomorfias apresentadas 

por Rafael & Cumming (1998, 2004), a saber (entre parênteses como encontrado nos gêneros 

próximos): falo curto, reto, mais ou menos do tamanho do hipândrio (mais comprido do que o 

hipândrio); hipândrio alongado, com sulco dorsal onde o falo se encaixa (hipândrio curto); 

articulação epândrio-hipândrio posicionada ântero-ventralmente no hipândrio (articulação dorsal, 

deixando o hipândrio quase todo visível externamente); cerdas acrosticais reduzidas ou ausentes 

(presentes); olhos dos machos estreitamente dicópticos, separados por uma fronte muito fina, 

com facetas subiguais no tamanho ou as ventrais levemente maiores (olhos holópticos com 

facetas dorsais maiores no plano básico dos grupos próximos). 

O monofiletismo de Porphyrochroa está baseado nas seguintes sinapomorfias (entre 

parênteses como encontrado em Macrostomus e outros gêneros próximos): tergito 8 do macho 

com cerdas restritas à área póstero-dorsal (espalhadas por todo tergito); tergito 7 do macho com 

protuberância póstero-ventral (ausente); abdome azul ou azul-esverdeado com reflexos metálicos 

(Macrostomus e outros gêneros próximos sem este padrão) (Rafael & Cumming, 2004). 

Este trabalho objetiva contribuir com o conhecimento taxonômico das espécies do gênero 

Porphyrochroa encontradas na Amazônia brasileira. A análise filogenética realizada deve ser 

vista como uma hipótese preliminar, pois um estudo mais completo, incluindo todas as espécies 

do gênero, deve ser realizado para a corroboração, ou não, dos grupos monofiléticos formados. 

Estudos filogenéticos feitos com grupos biogeográficos de espécies são comumente realizados e 

podem ser observados, por exemplo, nos trabalhos de Sinclair (2003) e Sinclair & McLellan 

(2004). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

Realizar um estudo taxonômico das espécies do gênero Porphyrochroa encontrados na 

Amazônia brasileira e levantar hipóteses acerca de suas relações filogenéticas.  

 

2.2 Específicos 

• Determinar o monofiletismo do gênero Porphyrochroa. 

• Ampliar a base de caracteres morfológicos para o conhecimento do grupo. 

• Ampliar o conhecimento das espécies amazônicas e fazer possíveis novos registros 

geográficos para as espécies conhecidas.  

• Ampliar o conhecimento taxonômico da subfamília Empidinae. 

• Descrever e ilustrar espécies novas. 

• Apresentar uma chave pictórica para a identificação das espécies amazônicas.  

• Apresentar uma hipótese de filogenia preliminar das relações entre as espécies 

amazônicas do gênero Porphyrochroa e espécies de outras regiões. 

• Apresentar uma análise biogeográfica preliminar. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Material Examinado 

O material analisado consistiu de cerca de 500 espécimes conservados a seco e 

depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). Esse material foi coletado principalmente com armadilhas de interceptação de vôo, tipo 

Malaise, na Floresta Amazônica Brasileira, especialmente nos Estados do Acre, Amazonas e 

Roraima. Para composição do grupo-externo, exemplares de Macrostomus e Ramphomyia do 

Panamá, Rússia e Eslováquia, foram examinados. 

O presente estudo se restringiu ao exame dos espécimes que ocorrem na Floresta 

Amazônica brasileira. Os exemplares de outras regiões, especialmente da Bolívia, Peru, México e 

Guiana, não foram incluídos nesta análise aja visto que o material depositado na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) foi o bastante para gerar 

bons resultados taxonômicos. 

No item “Material examinado”, os dados de cada etiqueta estão separados por barra (/) e 

as informações entre colchetes [] completam dados omitidos nas mesmas. Os tipos primários 

estão depositados no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus e parátipos, 

quando disponíveis, foram distribuídos no INPA, Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), 

Belém, Pará e Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo, conforme 

descriminado sob cada espécie. 

 

3.2 Análise taxonômica 

Foi estudada a maior quantidade possível de caracteres morfológicos, visando encontrar 

os melhores para a definição das espécies e para o estudo filogenético do gênero. 

Para a análise das terminálias e espermatecas, o final do abdome dos exemplares foi 

seccionado e macerado com ácido lático a 85% a quente, e, para isso, foi utilizado o protocolo de 

Cumming (1992). As peças foram clarificadas por tempo variável, dependendo do grau de 

esclerotização presente no abdome. Após esse processo, a peça foi transferida para uma lâmina 

escavada contendo glicerina e observada ao microscópio estereoscópico e composto. 

As asas foram destacadas e colocadas no xilol por aproximadamente 20 minutos. Em 

seguida, foram montadas com bálsamo entre microlâminas e fotografadas com uma câmera 
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fotográfica digital acoplada ao microscópio. A microlâmina, após ser colada por uma das 

extremidades em um pedaço de papel resistente, foi afixada no mesmo alfinete do espécime 

correspondente. 

 

3.3 Chave de identificação 

Uma chave pictórica para identificação das espécies do gênero Porphyrochroa da 

Amazônia brasileira é apresentada. Nas primeiras dicotomias foram utilizados caracteres da 

morfologia externa como asas, cerdas e espinhos nas pernas. Nas demais dicotomias foram 

utilizados caracteres da genitália. 

 

3.4 Exame dos espécimes 

A identificação foi realizada com o auxilio de chaves taxonômicas, comparação com 

diagnose e ainda, descrições originais. 

Para as ilustrações, as peças foram examinadas com auxílio de um microscópio 

estereoscópico WILD M3Z e um microscópio óptico LEICA DMLS, ambos equipados com 

câmara clara. 

As escalas das ilustrações foram obtidas através da projeção da imagem de uma lâmina 

milimétrica através da câmara clara. Estruturas homólogas foram desenhadas na mesma escala 

para melhor comparação das dimensões das peças. 

 

3.5 Terminologia e abreviaturas 

A terminologia adotada na descrição dos caracteres morfológicos é baseada nos trabalhos 

taxonômicos mais recentes (Rafael, 2001; Rafael & Ale-Rocha, 2002; Rafael & Cumming, 2004) 

que seguem a sugerida por McAlpine (1981) e Cumming et. al. (1995). 

As abreviaturas usadas nas figuras estão listadas na própria legenda da figura e no 

apêndice 1. 

 

3.6 Análise filogenética 

A base teórica para a hipótese de filogenia seguiu o princípio da Sistemática Filogenética 

delineada por Hennig (1966), Wiley (1981) e Amorim (2002). Representantes do gênero 
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Porphyrochroa coletados na Amazônia brasileira foram analisados e seus caracteres listados em 

tabelas de acordo com seu aparecimento nas chamadas séries de transformação.  

A escolha dos táxons para compor o grupo externo foi baseada em hipóteses prévias de 

relacionamento em Empidoidea (Rafael & Cumming, 2004), em que Macrostomus é considerado 

grupo-irmão e o gênero Rhamphomyia é considerado em uma posição mais distante dentro de 

Empidinae. Duas espécies de Macrostomus (M. fulvithorax e M. ferrugineus) e três espécies de 

Rhamphomyia (R. dentipes, R. montana e Ramphomyia sp.) foram utilizadas para enraizamento, 

sendo que as polarizações foram feitas a posteriori. Caracteres codificados como binários e 

multiestados foram tratados como não-ordenados e receberam o mesmo peso. 

M. ferrugineus ocorre na Guiana e no Brasil (Roraima, Amapá, Amazonas e Pará); M. 

fulvithorax é registrado para o Panamá (Canal Zone). As espécies de Rhamphomyia analisadas 

ocorrem na Rússia – Moscou (R. dentipes), Tatry-Stary Smokovec – Eslováquia (R. montana) e 

Brasil – Amazonas (Ramphomyia sp.). 

Os dados referentes às espécies de Porphyrochroa da República Dominicana foram 

obtidos da descrição original, o que justifica o número de caracteres não comparados na matriz 

(tabela 1). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Localidades 

As espécies novas descritas foram coletadas nos Estados do Acre, Amazonas e Roraima 

entre os anos de 1981 e 2001. A localização geográfica de cada espécie foi plotada em mapas da 

Região Neotropical e pode ser vizualizada nas figuras 26-29. As espécies da América Central 

tiveram sua localização geográfica plotada em um mapa da República Dominicana (Fig. 30). 

 

4.1 Estudo taxonômico 

 

Foram examinados aproximadamente 500 espécimes de Porphyrochroa procedentes dos 

estados do Acre, Amazonas e Roraima e foram encontradas 17 espécies novas. As espécies P. 

elongata, P. hipandriociliaris e P. vidali foram examinadas. 

 

Porphyrochroa Melander, 1928 

 

Porphyrochroa Melander, 1928: 137; espécie-tipo: Sciodromia palliata Coquillett por designação 

original; Smith, 1967: 29 (catálogo: como sinônimo de Macrostomus); Rafael, 2001: 130; 

Rafael & Ale-Rocha, 2002: 241; Rafael & Cumming, 2004: 439; Mendonça et al., 2007: 352. 

Rhamphomyia; Bezzi, 1905: 428 (partim); Bezzi, 1909: 320 (partim). 

Macrostomus; Smith, 1961: 53; Smith, 1962: 240 (partim); Smith, 1967: 29 (partim). 

 

Porphyrochroa elongata Mendonça, Rafael & Ale-Rocha, 2007 

Mendonça et al., 2007: 352, figs. 1-8, 27 

(Figs. 1a–h; 21a) 

 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas e Acre). 

 

Porphyrochroa hipandriociliaris Mendonça, Rafael & Ale-Rocha, 2007 

Mendonça et al., 2007: 352, figs. 9-17, 28 

(Figs. 2a–i; 21b) 
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Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Porphyrochroa vidali Mendonça, Rafael & Ale-Rocha, 2007 

Mendonça et al., 2007: 352, figs. 18-26, 29 

(Figs. 3a–i; 21c) 

 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas, Roraima). 

 

Porphyrochroa sp. nov. 1 

(Figs. 4a–i; 21d) 

 

Diagnose: Ápice do cerco bífido, em vista dorsal; face cerca de metade da largura da fronte; região 

basal da tíbia posterior com 3 cerdas póstero-ventrais fortes e oblíquas; epândrio projetado 

posteriormente com cerdas espiniformes distalmente. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com duas 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de metade da largura da 

fronte. Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo amarelo com uma cerda 

pequena e delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, 2 cerdas ocelares 

proclinadas; cerdas pós-ocelares quebradas (um par proclinado nos parátipos). Antena com escapo e 

pedicelo amarelos e flagelo castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante com espessa 

pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 1 par de cerdas verticais internas paralelas; cerdas 

pós-oculares quebradas (nos parátipos, distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a dorsal mais 

forte); cerdas pós-craniais quebradas (nos parátipos, distintas, castanhas). Gena e pós-gena com 

cerdas castanhas a pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, exceto lobo pós-pronotal amarelo com pruinosidade cinza conspícua pós-

sutural; 6 cerdas catatergitais delgadas; 2 cerdas acrosticais. Demais cerdas quebradas. Nos 

parátipos: 2 cerdas antepronotais; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; 1 cerda pós-pronotal; 5 
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cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; 1 cerda supra-alar pós-sutural; 2 cerdas 

notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas anterior e média amarelas, contrastando com o tórax castanho; 

perna posterior com coxa, trocânter e 1/5 basal do fêmur, amarelos, o restante castanho; tíbia 

posterior com 4 espinhos póstero-ventrais basais. Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3; com lobo anal largo 

(Fig. 21d). Halter amarelo. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico azul em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 com projeção mais 

estreita no ápice (Fig. 4a); esternito 8 largo, mais estreito na base (Fig. 4b). Esternito 7 inclinado em 

vista lateral (Fig. 4c); cerco alongado em vista lateral (Fig. 4d), em vista dorsal com ápice bífido e 

projeção ventral interna (Fig. 4h). Epândrio projetado posteriormente com cerdas espiniformes 

distalmente (Fig. 4e). Hipândrio com ápice retangular e sem cerdas (Figs. 4d; g); apódema 

ejaculador com 3 projeções em vista anterior (Fig. 4f); esclerito subepandrial alongado (Fig. 4i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: 2,6 mm; asa 2,7 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.[eto]: Bert Klein (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / iv.1985, Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Reserva 1301 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 1 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, viii.1985, Malaise, 

Reserva 1208 (2♂, INPA); iii.1985 (1♂, INPA); vi.1985 (2♂, INPA); iii.1986 (1♂, INPA); 

xi.1981, Malaise, Reserva 1210 (1♂, INPA); viii.1985 (1♂, INPA); ii.1985 (1♂, INPA); i.1985, 

Malaise, Reserva 1301 (1♂, INPA); iv.1985 (1♂, MZUSP); v.1985 (1♂, MZUSP); xii.1985 (1♂, 

MPEG); v.1986 (1♂, MPEG); Res[erva] Campina, Arm[adilha] Malaise, 27.iii.1990, J.Vidal (1♂, 

INPA). 

Condição do holótipo: cerdas pós-ocelares, pós-oculares, pós-craniais, antepronotais, escutelares, 

pós-pronotais, dorsocentrais, supra-alares, notopleurais e pós-alares quebradas. Perna anterior 

esquerda perdida; perna posterior esquerda sem os tarsos e metade da tíbia; asa esquerda montada 



 

 

13

em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto 

ao espécime. 

Variação: quanto ao padrão de coloração, 2 espécimes com tórax e abdome amarelos; 1 espécime 

com tórax e abdome castanho escuro (preto); tamanho entre 2,6 mm e 3,5 mm e asa entre 2,7 mm 

e 3,2 mm. 

Discussão: P. sp. nov. 1 é próxima de P. sp. nov. 14 por possuir o ápice do cerco bífido. Difere da 

mesma pela presença da projeção estreita posteriormente no tergito 8 e pela ausência de projeções 

laterais posteriores no esternito 7. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 2 

(Figs. 5a–i; 21e) 

 

Diagnose: Perna anterior, média e posterior com coxas, trocânteres, fêmures e tíbias amarelos; tarsos 

castanhos com cerdas castanhas longas e delgadas; meio da tíbia média com uma cerda póstero-

ventral distinta, longa e delgada. Epândrio mais ou menos triangular, com cerdas na área posterior e 

grande projeção anterior; hipândrio com cerca de 5 cerdas na região posterior. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com duas 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida e com a mesma largura da fronte. Probóscide 

amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada 

apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos, cerdas ocelares quebradas (2 

proclinadas nos parátipos); cerdas pós-ocelares quebradas (2 nos parátipos). Antena com escapo e 

pedicelo amarelos e flagelo castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa 

pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; cerdas verticais internas quebradas (um par 

convergente nos parátipos); cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a 

dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a 

pretas e pruinosidade cinza, esparsa. 

Tórax castanho, brilhante com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 4 cerdas catatergitais; 4 

cerdas escutelares, o par interno maior; 2 cerdas antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas (1 
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nos parátipos); 1 cerda pós-pronotal; 2 cerdas acrosticais anteriores; 5 cerdas dorsocentrais; 1 cerda 

supra-alar pré-sutural; 1 cerda supra-alar pós-sutural; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas 

anterior, média e posterior com coxas, trocânteres, fêmures e tíbias amarelos; tarsos castanhos; tíbia 

posterior e tarsômero basal médio com cerdas dorsais longas; demais cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina, com mancha no ápice e com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de 

R2+3; com lobo anal largo (Fig. 21e). Halter quebrado (nos parátipos, pedicelo amarelo e capítulo 

castanho). 

Abdome castanho, brilhante (sem reflexo metálico aparente, podendo ter sido perdido pelo tempo 

fixado em álcool). Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; 

tergito 8 com projeção lateral para trás (Fig. 5a); esternito 7 menor que o precedente (Fig. 5b) e 

inclinado em vista lateral (Fig. 5c); esternito 8 largo (Fig. 5b). Epândrio mais ou menos triangular, 

com cerdas na área posterior e com a projeção na metade inferior (Fig. 5c; e). Cerco alongado em 

vista lateral (Fig. 5d); em vista dorsal com projeção ventral interna para baixo (Fig. 5h). Hipândrio 

com ápice diferenciado e com 5 cerdas na parte posterior (Figs. 5d; g); apódema ejaculador com três 

projeções em vista anterior (Fig. 5f); esclerito subepandrial com a base mais longa que os braços 

(Fig. 5i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: 2,6 mm; asa 2,6 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Presidente Figueiredo, BR-174, Km 113 (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / 05-09.iv.1993, F. F. Xavier (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Porphyrochroa sp. nov. 2 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída 

quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, i.1985, Malaise, Reserva 

1112 (1♂, INPA); iii.1986, Malaise, Reserva 1208 (1♂, INPA); v.1985, Malaise, Reserva 1301 

(4♂, INPA); iv.1986 (1♂, INPA); v.1986 (6♂, MZUSP); vi.1986 (1♂, MPEG). 

Condição do holótipo: cerdas ocelares, pós-ocelares e verticais internas quebradas; pernas 

posteriores perdidas; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com 

glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 
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Variação: seis espécimes castanho-claros; comprimento do corpo variando entre 2,6 mm e 3,1 

mm. 

Discussão: P. sp. nov. 2 difere de todas as outras espécies conhecidas pela presença de um 

espinho póstero-ventral na região basal da tíbia média. É próxima de P. sp. nov. 3 e P. sp. nov. 4 

por possuir cerdas dorsais longas no tarsômero basal médio. Difere das mesmas pelo formato do 

epândrio, triangular. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 3 

(Figs. 6a–i; 21f) 

 

Diagnose: Tíbia posterior com cerdas mais longas que no restante das pernas, com maior número de 

cerdas na região distal. Epândrio arredondado posteriormente e a parte anterior reta; hipândrio com 

cerca de 8 cerdas na região posterior. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com uma cerda 

delgada. Face levemente mais comprida e cerca de o dobro da largura da fronte. Probóscide 

amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo amarelo com uma cerda pequena e delgada 

apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, 2 cerdas ocelares; cerdas pós-ocelares 

quebradas (2 nos parátipos). Antena com escapo e pedicelo amarelos e flagelo castanho; escapo e 

pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 

cerdas verticais internas quebradas (1 par paralelas nos parátipos); cerdas pós-oculares distintas, 

dispostas em unisérie completa; cerdas pós-craniais ausentes ou quebradas (não visualizadas em 

nenhum dos parátipos). Gena e pós-gena com cerdas castanhas. 

Tórax castanho-claro, exceto lobo pós-pronotal amarelo com pruinosidade cinza conspícua pós-

sutural; 3 cerdas catatergitais longas e delgadas; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; 2 cerdas 

antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas (1 nos parátipos); 1 cerda pós-pronotal; 2 cerdas 

acrosticais anteriores; 4 cerdas dorsocentrais, a posterior maior; 1 cerda supra-alar pré-sutural; 1 

cerda supra-alar pós-sutural; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Perna anterior amarela; pernas 

média e posterior com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures, amarelos, o restante castanhos; 
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tarsos amarelos; tíbia posterior e tarsômero basal médio com cerdas dorsais longas. Todas as pernas 

com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com mancha no ápice e com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de 

R2+3; lobo anal largo (Fig. 21f). Halter castanho. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico azul em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 com projeção lateral 

para trás e menor que os precedentes (Fig. 6a); esternito 7 com curva nas laterais, em vista dorsal 

(Fig. 6b) e inclinado em vista lateral (Fig. 6c); esternito 8 largo e com projeção lateral para frente 

(Fig. 6b); hipândrio com projeção no ápice e com cerca de 8 cerdas na região posterior (Figs. 6d; f); 

epândrio semi-circular (Fig. 6e). Cerco alongado e com projeção ventral interna em vista lateral (Fig. 

6d); em vista dorsal, como na figura 6h. Apódema ejaculador com três projeções (Fig. 6g); esclerito 

subepandrial com dobra no ápice dos braços (Fig. 6i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,2 mm; asa 2,5 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / i.1985, Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Reserva 1210 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 3 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, i.1985, Malaise, Reserva 

1112 (1♂, INPA); xii.1985 (1♂, INPA); xii.1985, Malaise, Reserva 1113 (1♂, INPA); iii.1986 (1♂, 

INPA); iv.1981, Malaise, Reserva 1208 (1♂, INPA); i.1985 (2♂, MZUSP); iv.1985 (1♂, INPA); 

vi.1985 (1♂, INPA); ii.1986 (1♂, INPA); xi.1986 (1♂, INPA); iii.1987 (1♂, INPA); i.1985, 

Malaise, Reserva 1210 (1♂, INPA); ii.1985 (2♂, MZUSP); iv.1985 (1♂, INPA); vi.1985 (1♂, 

INPA); ix.1985 (2♂, INPA); iii.1986 (1♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1301 (1♂, INPA); 

vii.1985 (2♂, INPA); xi.1985 (1♂, INPA); xii.1985 (1♂, INPA); iii.1986 (3♂, MPEG); iv.1986 

(2♂, MPEG). 

Condição do holótipo: cerdas pós-ocelares, verticais internas, pós-craniais e pré-episternais 

quebradas; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. 

Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 
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Variação: um espécime com tom de castanho mais escuro. 

Discussão: P. sp. nov. 3 é similar a P. sp. nov. 4 pelo formato do epândrio, semi-circular, e pelas 

cerdas no hipândrio estarem distribuídas por toda a estrutura. Difere pela presença de projeção 

lateral anterior no esternito 8 e pelo ápice diferenciado do hipândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 4 

(Figs. 7a–i; 21g) 

 

Diagnose: Tíbias posteriores mais alargadas distalmente, com cerdas delgadas e longas. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas, tornando-se mais longas na região distal, especialmente nos 

tarsos. Epândrio arredondado posteriormente com cerdas distalmente. Hipândrio com cerdas 

posteriormente. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com quatro 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida e cerca de o dobro da largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, 2 cerdas ocelares proclinadas, 

longas e delgadas; 2 cerdas pós-ocelares proclinadas, curtas. Antenas com escapo, pedicelo e flagelo 

castanhos; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do 

escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza; 2 cerdas 

verticais internas convergentes; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa, sendo 

a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a 

pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho-claro, com lobo pós-pronotal amarelo e com pruinosidade cinza conspícua pós-

sutural; 4 cerdas catatergitais delgadas; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; cerdas 

antepronotais quebradas; 2 cerdas pré-episternais; 3 cerdas pós-pronotais; 2 cerdas acrosticais 

anteriores; 5 cerdas dorsocentrais, as posteriores maiores; 1 cerda supra-alar pré-sutural; 1 cerda 

supra-alar pós-sutural; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Perna anterior amarela com os tarsos 

castanhos; pernas média e posterior com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures, amarelos, o 
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restante castanho; tíbia posterior e tarsômero basal médio com cerdas dorsais longas. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas, se tornando mais longas na região distal e nos tarsos. 

Asa hialina com mancha no ápice e com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de 

R2+3; lobo anal largo. Base da asa com uma cerda proclinada (Fig. 21g). Halter com pedicelo 

amarelo e capítulo castanho. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico azul em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 mais curto que os 

precedentes (Fig. 7a); esternitos 6, 7 e 8 com projeção lateral para trás (Fig. 7b); esternito 7 inclinado 

em vista lateral (Fig. 7c). Hipândrio mais estreito superiormente (Fig. 7d) com cerdas posteriormente 

(Fig. 7g); cerco alongado em vista lateral (Fig. 7d), em vista dorsal com projeção ventral interna para 

baixo (Fig. 7h). Epândrio arredondado posteriormente com cerdas distalmente (Fig. 7e); apódema 

ejaculador com três projeções em vista anterior; esclerito subepandrial com a base e o ápice em 

tamanhos proporcionais (Fig. 7i). 

Comprimento do holótipo, coletado sobre flor de Heliconia sp.: corpo 2,4 mm; asa 2,1 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 23.iii.1988 (Etiqueta branca, retangular, 

impressa) / J. A. Rafael, Socorro Rosa (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Flor de Heliconia sp. 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 4 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, F. P. Alegre, BR 174 – Km 68, 17-19.xi.1993, F. F. 

Xavier (2♂, INPA); Reserva Ducke, 18.i.1981, J.A.Rafael, Ar[madilha] Malaise (1♂, INPA); 

25.iv.1988, J.A.Rafael & Socorro Rosa, Miconia nervosa (2♂, INPA); 24.v.1988 (3♂, INPA); 

15.vi.1988 (2♂, INPA); 20.vii.1988 (2♂, INPA); 27.vii.1988 (2♂, INPA); 13.iv.1989 (3♂, INPA); 

27.iv.1989 (2♂, INPA); 4.v.1989 (5♂, INPA); 11.v.1989 (3♂, 2 sexos indeterminados, INPA); 

8.vi.1989 (4♂, 1 sexo indeterminado, INPA); 9.vi.1989 (3♂, INPA); 26.vii.1989 (2♂, INPA); 

19.xii.1988, J.A.Rafael & Socorro Rosa, Flor de Heliconia sp. (1♂, INPA); 11.i.1989 (11♂, INPA); 

19.i.1989 (10♂, 1 sexo indeterminado, INPA); 16.ii.1989 (11♂, 1 sexo indeterminado, INPA); 

2.iii.1989 (12♂, INPA); 28.xii.1989 (10♂, INPA); 18.i.1990 (7♂, INPA); 30.i.1990 (6♂, INPA); 
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21.i.1991, J.Vidal col., Flor de Heliconia sp. (4♂, MZUSP); 5.ii.1991 (6♂, MPEG); 4.iii.1991 (4♂, 

INPA); 16-17.iii.1993, Varredura, Miconia, J.Vidal (1♂, INPA). 

Observação: nos exemplares em que o sexo está discriminado como indeterminado, o final do 

abdomem não estava presentes e outros padrões foram usados para se determinar a espécie. 

Condição do holótipo: cerdas antepronotais quebradas; asa esquerda montada em microlâmina; 

abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Variação: dez espécimes com cerdas curtas em todas as pernas. 

Discussão: P. sp. nov. 4 é similar de P. sp. nov. 3 pelo formato do epândrio, semi-circular, e pelas 

cerdas no hipândrio estarem distribuídas por toda a estrutura. Difere pela ausência de projeção 

lateral posterior no esternito 8 e pelo ápice do hipândrio simples. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 5 

(Figs. 8a–m; 21h) 

 

Diagnose: Esclerito subepandrial com longa projeção além dos braços que se projeta anterior em 

posteriormente. Tergito 7 com projeção posterior em vista lateral; esternito 7, largo na região 

anterior e posterior, com abrupto estreitamento na região central, em vista dorsal. Epândrio projetado 

superiormente com cerdas e grande projeção anterior. Hipândrio sem cerdas. Apódema ejaculador 

com 4 projeções em vista ventral. 

 

Descrição (holótipo ♂): holótipo com cabeça perdida; sem parátipos machos. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 3 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; cerdas antepronotais e pré-episternais quebradas; 

1 cerda pós-pronotal; cerdas acrosticais anteriores quebradas ou ausentes; 4 cerdas dorsocentrais; 

cerda supra-alar pré-sutural quebrada; 1 cerda supra-alar pós-sutural; 1 cerda notopleural; 2 cerdas 

pós-alares. Pernas anterior, média e posterior com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures, 

amarelos, o restante castanho; fêmur posterior com cerdas ântero-ventrais longas; tíbia posterior com 

4 cerdas dorsais longas; tíbia média com 2 cerdas ântero-dorsais, 1 póstero-dorsal, 1 dorsal e 1 

póstero-ventral. Todas as pernas com cerdas longas e espaçadas e cerdas distintas e curtas. 
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Asa castanha, mais escura em toda a região anterior, com pterostigma inconspícuo entre o final de 

R1 e o final de R2+3; lobo anal largo. Cerda na região basal da asa (Fig. 21h). Halter com pedicelo 

amarelo e capítulo castanho. 

Abdome castanho, brilhante com reflexo metálico azul em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral (Fig. 8a) e projeção posterior em 

vista lateral (Fig. 8c); tergito 8 com projeção lateral anterior (Fig. 8a); esternito 7 largo na região 

anterior e posterior, com abrupto estreitamento na região central, em vista dorsal (Fig. 8b) e 

inclinado em vista lateral (Fig. 8c). Hipândrio com ápice simples (Fig. 8d), sem cerdas e obelisco em 

vista dorsal (Fig. 8g); epândrio com projeção digitiforme superiormente com cerdas e um ponto de 

fraqueza na região anterior (Fig. 8e); apódema ejaculador com 4 projeções em vista ventral (Fig. 8f). 

Cerco alongado em vista lateral (Fig. 8d); em vista dorsal com projeção ventral interna para baixo 

(Fig. 8h); esclerito subepandrial com longa projeção além dos braços que se projeta anterior e 

posteriormente (Fig. 8i). 

Parátipo (♀): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. Fronte 

levemente mais larga que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com seis cerdas 

proclinadas. Face levemente mais comprida e cerca de o dobro da largura da fronte. Probóscide 

amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada 

apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares longas e 

proclinadas; 2 cerdas pós-ocelares. Antenas com escapo, pedicelo e flagelo castanhos; escapo e 

pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 2 

cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa; 

cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a pretas. 

Tíbias posterior e média apenas com cerdas de revestimento; tarsômero basal posterior sem cerdas 

longas. 

Abdome com tergito 7 mais longo do que largo, tergito 8 menor que o precedente, cercos longos 

(Fig. 8j); esternitos como na figura 8k. Forquilha genital como na figura 8l. Posição dos tergitos e 

esternitos 7 e 8 e cercos como na figura 8m. 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 2,6 mm; asa 2,1-2,2 mm. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 
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Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, São Gabriel, Maturacá (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Ig[arapé], Malaise, 4.iv.1995, Fernanda (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. 

nov. 5 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída quando da publicação 

da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, São Gabriel, Maturacá, Ig., Malaise, 4.iv.1995, Fernanda (1 sexo 

indeterminado, INPA), (1♀, INPA). 

Observação: nos exemplares em que o sexo está discriminado como indeterminado, o final do 

abdomem não estava presentes e outros padrões foram usados para se determinar a espécie. 

Condição do holótipo: cerdas antepronotais, pré-episternais, acrosticais anteriores e supra-alar pré-

sutural quebradas; cabeça e perna anterior esquerda perdidas. Asa esquerda montada em 

microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao 

espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 5 é próxima de P. vidali pela presença de cerdas póstero-dorsais longas na 

tíbia média e pela cor da asa castanha. Difere da mesma pela ausência de curva na veia costal e pelo 

epândrio em formato obelisco. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 6 

(Figs. 9a–i; 21i) 

 

Diagnose: Tórax amarelo com faixas castanhas longitudinalmente no dorso, contrastando com o 

abdome e a cabeça castanhos, brilhantes. Perna posterior com duas fileiras de espinhos ântero-

ventrais na região médio-distal do fêmur, sendo que a tíbia se encaixa perfeitamente entre essas duas 

fileiras. Parte basal da tíbia posterior com três espinhos longos localizados ântero-ventralmente. 

Esternito 5 com projeções póstero-ventrais em vista lateral e com aspecto de tentáculos em vista 

dorsal. Esternito 6 coberto pela projeção do esternito 5 em vista dorsal; esternito 7 com duas 

saliências em vista lateral. Hipândrio com 2 cerdas longas póstero-ventrais. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com três cerdas 

proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de o dobro da largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo amarelo com uma cerda pequena e 
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delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares 

proclinadas e longas; 2 cerdas pós-ocelares proclinadas e curtas. Antenas com escapo, pedicelo e 1/5 

basal do flagelo amarelos, o restante do flagelo castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; 

flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, 

com espessa pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 1 par de cerdas verticais internas 

paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; 

cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas e pruinosidade cinza 

e esparsa. 

Tórax amarelo com faixas castanhas longitudinalmente na região dorsal, contrastando com o 

abdome e a cabeça castanhos, brilhantes, com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 3 cerdas 

catatergitais; 4 cerdas escutelares; 3 cerdas antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas (1 nos 

parátipos); 3 cerdas pós-pronotais, sendo 2 curtas e fracas e 1 forte e longa; cerdas acrosticais 

anteriores ausentes ou quebradas; 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; cerda supra-

alar pós-sutural quebrada (1 nos parátipos); 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas amarelas 

com os tarsos castanhos. Perna posterior com duas fileiras de espinhos, uma ântero-ventral e outra 

póstero-ventral, na metade distal do fêmur, sendo que a tíbia se encaixa perfeitamente entre essas 

duas fileiras. Parte basal da tíbia posterior com três espinhos longos localizados póstero-

ventralmente. Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma conspícuo sobre R2+3 e lobo anal estreito. Presença de curva pouco 

acentuada em R2+3 (Fig. 21i). Halter amarelo. 

Abdome castanho, brilhante com pouco reflexo metálico azul em diferentes ângulos de incidência de 

luz. Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral e duas projeções 

laterais anteriores (Fig. 9a); esternito 5 com projeções com aspecto de tentáculos em vista dorsal 

(Fig. 9b); em vista lateral com projeção póstero-ventrais (Fig. 9c); esternito 6 encoberto pela 

projeção do esternito 5 em vista dorsal (Fig. 9b); esternito 7 curto em vista dorsal (Fig. 9b) e com 

duas saliências em vista lateral (Fig. 9c); esternito 8 longo e largo com projeções laterais para trás. 

Hipândrio com 2 cerdas longas póstero-ventrais e estreito superiormente (Fig. 9d; g). Epândrio com 

projeção digitiforme posteriormente e com cerdas posteriores (Fig. 9e). Cerco alongado e largo em 

vista lateral (Fig. 9d); em vista dorsal com projeção ventral interna (Fig. 9h); apódema ejaculador 

com três projeções (Fig. 9f); esclerito subepandrial alongado com dobra no ápice do braço (Fig. 9i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 2,8 mm; asa 2,8 mm. 
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Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / vi.1986, Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Reserva 1208 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 6 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, ii.1985, Malaise, 

Reserva 1113 (1♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1208 (1♂, INPA); iii.1985 (2♂, INPA); 

vi.1985 (1♂, INPA); ix.1985 (1♂, INPA); vi.1986 (1♂, INPA); vii.1986 (10♂, MZUSP); iv.1987 

(3♂, INPA); ii.1986, Malaise, Reserva 1210 (2♂, INPA); vi.1985 (1♂, INPA); vii.1985 (1♂, 

INPA); viii.1985 (3♂, INPA); vi.1986 (2♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1301 (2♂, INPA); 

ii.1985 (1♂, 1 sexo indeterminado, INPA); iii.1985 (1♂, INPA); iv.1985 (2♂, INPA); v.1985 (1♂, 

INPA); iv.1986 (3♂, 1 sexo indeterminado, INPA); v.1986 (1 sexo indeterminado, INPA); 

vi.1986 (3♂, INPA); vii.1986 (2♂, INPA); ix.1985 (4♂, MPEG); xii.1985 (1♂, INPA).  

Observação: nos exemplares em que o sexo está discriminado como indeterminado, o final do 

abdomem não estava presentes e outros padrões foram usados para se determinar a espécie. 

Condição do holótipo: cerdas pré-episternais, acrosticais anteriores e supra-alar pós-sutural 

quebradas; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. 

Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Variação: cinco espécimes com cerdas ântero-ventrais fortes e longas na parte distal da tíbia média. 

Discussão: P. sp. nov. 6 é próxima de P. sp. nov. 7 pela presença do esternito 5 modificado, com 

projeções e cerdas. Difere da mesma pela presença de cerdas na região posterior do hipândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 7 

(Figs. 10a–i; 21j) 

 

Diagnose: Parte basal da tíbia posterior com quatro espinhos longos e fortes. Presença de curva 

muito acentuada em R2+3. Esternito 5 com cerdas espiniformes na região central. Epândrio projetado 

posteriormente com cerdas espiniformes distalmente. Hipândrio sem cerdas com ápice que se 

estreita e se alarga. 
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Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com três cerdas 

proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de o dobro da largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos; cerdas ocelares 

quebradas (2 nos parátipos); cerdas pós-ocelares quebradas (2 nos parátipos). Antena com flagelos 

quebrados; nos parátipos, escapo, pedicelo e 1/5 basal do flagelo amarelos, o restante castanho; 

escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada 

dorsalmente; cerdas verticais internas quebradas (nos parátipos, 1 par paralelas); cerdas pós-oculares 

distintas, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais castanhas, distintas. Gena e pós-gena com 

cerdas castanhas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 3 cerdas catatergitais; 4 

cerdas escutelares; 2 cerdas antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas (1 nos parátipos); 1 

cerda pós-pronotal; cerdas acrosticais anteriores ausentes ou quebradas; 4 cerdas dorsocentrais; 

cerda supra-alar pré-sutural quebrada (1 nos parátipos); cerda supra-alar pós-sutural quebrada (1 nos 

parátipos); 1 cerda notopleural; 1 cerda pós-alar. Perna anterior e média, amarelas com os tarsos 

castanhos. Região distal das tíbias anterior e média com cerdas fortes e longas ântero-ventrais. 

Pernas posteriores perdidas; nos parátipos, perna posterior amarelo-escuro, com região distal do 

fêmur castanho; metade distal do fêmur posterior com uma fileira de espinhos ântero-ventrais e outra 

de espinhos póstero-ventrais, sendo que a tíbia se encaixa perfeitamente entre essas duas fileiras. 

Região basal da tíbia posterior com quatro espinhos longos e fortes, paralelos, localizados póstero-

ventralmente. Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 ; lobo anal estreito. 

Presença de curva muito acentuada em R2+3 (Fig.21j). Halter com pedicelo castanho e capítulo 

amarelo. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral e mais estreito anteriormente (Fig. 

10a); esternito 5 com cerdas espiniformes na região central em vista lateral e dorsal (Figs. 10b; c); 

esternito 6 sob o tergito 6 em vista lateral (Fig. 10c); esternito 7 com saliência em vista lateral (Fig. 
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10c); esternito 8 largo, com projeção lateral para frente (Fig. 10b). Hipândrio sem cerdas com ápice 

que se estreita e depois se alarga (Figs. 10d; g). Epândrio com projeção digitiforme posterior e com 

cerdas espiniformes distalmente (Fig. 10e). Cerco alongado e largo em vista lateral (Fig. 10d); em 

vista dorsal com ápices convergentes entre si (Fig. 10h); apódema ejaculador com três projeções 

(Fig. 10f); esclerito subepandrial com a base mais longa do que os braços (Fig. 10i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,8 mm; asa 2,9 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / iv.1986, Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Reserva 1113 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 7 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, i.1985, Malaise, Reserva 

1112 (1 sexo indeterminado, INPA); iii.1986 (1♂, INPA); viii.1985, Malaise, Reserva 1208 (15♂, 

INPA); iii.1987 (1♂, INPA); iv.1987 (1♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1210 (2♂, INPA); 

viii.1985 (17♂, INPA); vii.1985 (2♂, INPA); vi.1985 (2♂, INPA); iv.1985 (1♂, INPA); vi.1986 

(2♂, INPA); x.1985 (3♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1301 (4♂, INPA); vii.1985 (1♂, INPA); 

viii.1985 (2♂, INPA); ix.1985 (6♂, INPA); xi.1985 (1♂, INPA); v.1986 (1♂, INPA); vi.1986 (1♂, 

INPA); Novo Airão AM-352, Ig. Mato Grosso, 21-23.x.1994, J. Vidal & J. Brasil, Arm. Malaise 

(1♂, INPA); Manaus, F. P. Alegre BR-174, Km-68, 17-19.xi.1993, F. F. Xavier (1♂, INPA); 

Querari (Pelotão), 06.iv-15.v.1993, João Vidal (7♂, MPEG; 7♂, MZUSP). 

Condição do holótipo: cerdas ocelares, pós-ocelares, verticais internas, pré-episternais, acrosticais 

anteriores, supra-alar pré-sutural e pós-sutural quebradas; asa esquerda montada em microlâmina; 

abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Variação: dez espécimes com cerdas ântero-ventrais fortes e longas na parte distal da tíbia média. 

Cerca de 40 espécimes possuem tórax e abdome castanho-claro. 

Discussão: P. sp. nov. 7 difere de todas as outras espécies pela presença de 4 espinhos póstero-

ventrais na base da tíbia posterior. É próxima de P. sp. nov. 6 pela presença do esternito 5 

modificado, com projeções e cerdas. Difere da mesma pela ausência de cerdas na região posterior do 

hipândrio. 
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Porphyrochroa sp. nov. 8 

(Figs. 11a–i; 22a) 

 

Diagnose: Perna média modificada, com coxa, trocânter e fêmur, amarelos e tíbia e tarsos castanhos; 

tarsos médios modificados, sendo o tarsômero basal projetado posteriormente; 2° tarsômero longo e 

se expandindo apicalmente; 3° tarsômero largo; 4° tarsômero estreito e longo e 5° tarsômero longo e 

mais estreito que o 4°; cerdas longas em todos os tarsômeros. Esternito 8 dividido, sendo 1 direito e 

o outro esquerdo. Epândrio retangular com projeção ântero-ventral e região mais escura 

anteriormente. Apódema ejaculador se expandindo grandemente anteriormente até os escleritos 5. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanho-claro, 

brilhantes. Fronte levemente mais larga que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos. Face 

levemente mais comprida que a fronte e cerca de metade da largura da fronte. Probóscide castanha, 

da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada apicalmente. 

Tubérculo ocelar com ocelos castanho-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares; cerdas pós-ocelares 

quebradas. Antena inteiramente castanho-clara com pruinosidade conspícua, mais densa no flagelo; 

escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada 

dorsalmente; 1 par de cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares castanhas, distintas, 

dispostas em unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais quebradas. Gena e 

pós-gena com cerdas castanhas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua e esparsa; 3 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares, sendo as internas maiores; cerdas antepronotais e cerdas pré-

episternais quebradas; 2 cerdas pós-pronotais, sendo 1 curta e fraca e 1 forte e longa; 2 cerdas 

acrosticais anteriores; 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; 1 cerda supra-alar pós-

sutural; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas anterior e posterior com coxa, trocânter e 1/5 

basal do fêmur amarelos, o restante castanho. Tíbia posterior com cerdas dorsais longas; tarsômero 

basal posterior com 2 cerdas dorsais longas. Perna média modificada (Fig. 11i), com coxa, trocânter 

e fêmur, amarelos e tíbia e tarso castanhos; tíbia média com cerdas longas, sendo 1 ventral, 3 dorsais 

e 1 anterior; tarsômeros médios modificados e com cerdas dorsais longas, sendo o tarsômero basal 
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projetado posteriormente; 2° tarsômero longo e se expandindo apicalmente; 3° tarsômero largo; 4° 

tarsômero estreito e longo e 5° tarsômero longo mais estreito que o 4°. Todas as pernas com cerdas 

distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e lobo anal largo (Fig. 

22a). Halter castanho. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos, brilhantes. Tergitos 6, 7 e 8 subretangulares (Fig. 11a). Esternito 8 dividido 

longitudinalmente em duas placas estreitas amplamente separadas (Fig. 11b). Cerco alongado em 

vista lateral, com depressão no centro (Fig. 11c) e com a base mais larga que o ápice (Fig. 11g). 

Hipândrio muito reduzido (Figs. 11c; e). Apódema ejaculador grande, atingindo o nível do sexto 

segmento abdominal quando dissecado (Fig. 11c); em vista anterior como na figura 11f. Epândrio 

retangular com curta projeção ântero-ventral e região mais escura anteriormente (Fig. 11d). Esclerito 

subepandrial com as larguras da base e do ápice proporcionais (Fig. 11h). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,7 mm; asa 3,2 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / xii.1985, Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Reserva 1301 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 8 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, iv.1986, Malaise, 

Reserva 1113 (1♂, MZUSP); v.1986 (1♂, INPA); i.1985, Malaise, Reserva 1301 (1♂, MPEG); 

ii.1985 (1♂, INPA); iii.1985 (1♂, INPA); iv.1985 (1♂, INPA); v.1985 (1♂, INPA); vi.1985 (1♂, 

INPA); viii.1985 (1♂, INPA); xii.1985 (1♂, INPA); Novo Aripuanã, 05°15’53”S, 60°07’08”W, R. 

Soka 28.iv-05.vi.1999, Cols. Ferreira, R. L.; Rocha, R. A., Vidal, J. & Leite, R. S., Suspensa alta – 

área aberta (1♂, INPA); 

Condição do holótipo: cerdas pós-ocelares, pós-craniais, antepronotais e cerdas pré-episternais 

quebradas; pernas médias em tubinho com glicerina; asa esquerda montada em microlâmina; 

abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 
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Variação: um parátipo com duas cerdas proclinadas entre o ocelo inferior e a inserção das antenas, 

em alturas diferentes. 

Discussão: P. sp. nov. 8 é próxima de P. elongata pelo esternito 8 dividido longitudinalmente em 

duas placas estreitas amplamente separadas e pelo apódema ejaculador atingir o nível do sexto 

segmento abdominal quando dissecado. Difere por possuir os tarsos da perna média modificados. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 9 

(Figs. 12a–m; 22b) 

 

Diagnose: Hipândrio, em vista posterior, com três projeções superiores. Asa com lobo anal pouco 

largo. Tíbia média com 2 espinhos ântero-ventrais na região distal; tarsômero basal médio com 2 

espinhos ântero-ventrais na região basal. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com 5 cerdas. 

Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de metade da largura da fronte. Probóscide 

amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada 

apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares fracas e 

proclinadas; 2 cerdas pós-ocelares convergentes e proclinadas. Antena com escapo, pedicelo e 

flagelo castanhos; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento 

do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais 

concentrada dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, 

castanho-claras, dispostas em unisérie completa; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e 

pós-gena com cerdas castanhas a pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua; 3 cerdas catatergitais delgadas; 4 

cerdas escutelares, o par interno maior; cerdas antepronotais quebradas; cerdas pré-episternais 

quebradas (4 nos parátipos); 3 cerdas pós-pronotais, sendo 1 longa e 2 curtas; cerdas acrosticais 

anteriores quebradas (3 nos parátipos); 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; cerda 

supra-alar pós-sutural quebrada; 3 cerdas notopleurais; 2 cerdas pós-alares, 1 longa e 1 curta. Pernas 

com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures amarelos, o restante castanho; tíbia posterior com 4 

pares de cerdas dorsais longas; tarsômero basal posterior com 2 cerdas dorsais longas; tarsômero 
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basal médio com 2 espinhos ântero-ventrais na região basal. Todas as pernas com cerdas distintas e 

curtas. 

Asa hialina, alongada e estreita, com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e 

com lobo anal um pouco largo (Fig. 22b). Halter castanho. 

Abdome castanho-escuro, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência 

de luz. Esternitos castanho-escuro, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 

menor que os precedentes (Fig. 12a); esternitos 6, 7 e 8 proporcionais em vista dorsal, sendo o 

esternito 8 mais largo do que longo (Fig. 12b) e esternitos 6 e 7 inclinados em vista lateral (Fig. 12c). 

Hipândrio sem cerdas (Fig. 12d); em vista posterior, com três projeções superiores (Fig. 12f). 

Epândrio semi-retangular com cerdas longas por toda a região dorsal (Fig. 12e). Cerco alongado e 

largo em vista lateral (Fig. 12d); em vista dorsal com ápice arredondado, projeção ventral interna e 

cerdas espiniformes internamente (Fig. 12h); apódema ejaculador com três projeções em vista 

anterior (Fig. 12g); esclerito subepandrial alongado (Fig. 12i). 

Parátipo (♀): Semelhante ao macho em todos os aspectos, exceto a probóscide vermelha, ocelos 

vermelhos, olhos avermelhados e antena castanho-escuro. Escleritos abdominais finais, em vista 

lateral, como na figura 12j. Esternitos e tergitos como nas figuras 12k; l. Forquilha genital como na 

figura 12m. Cercos dobrados externamente (Figs. 12j; k; l); 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,3 mm; asa 3,5 mm. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, S.[anta] Izabel R.[io] Negro, Pico da Neblina, 8-18.x.1990 

(Etiqueta branca, retangular, impressa)  / 2030 m, Arm.[adilha] Malaise, J. A. Rafael, J. Vidal 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 9 (INPA) (Etiqueta vermelha, 

retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, S. Izabel R. Negro, Pico da Neblina, 8-12.x.1990, 2030 m, Arm. 

Malaise, J. A. Rafael, J. Vidal (1♂, INPA); 8-13.x.1990 (1♂, INPA); 8-12.x.1990 (2♀, INPA); 8-

13.x.1990 (1♀, INPA). 

Condição do holótipo: cerdas antepronotais, pré-episternais, acrosticais anteriores e supra-alar pós-

sutural quebradas; asa esquerda em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina 

e microtubo alfinetados junto ao espécime. 
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Discussão: P. sp. nov. 9 difere de todas as outras espécies pela presença de dois espinhos ântero-

ventrais na base da tíbia média. É similar de P. distinctipennis pela projeção ventral do cerco ser 

direcionada para a base. Difere da mesma pela ausência de cerdas no hipândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 10 

(Figs. 13a–i; 22c) 

 

Diagnose: Epândrio projetado póstero-ventralmente com cerdas longas no centro e curtas nas 

extremidades. Cerco pouco alongado em vista lateral; em vista dorsal com projeção que parte da 

base e vai para frente, com espinhos. Hipândrio com 2 cerdas longas no terço superior, mais largo 

superiormente. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com duas 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e com a mesma largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos vermelhos, vítreos, 2 cerdas ocelares proclinadas; 

2 cerdas pós-ocelares paralelas. Antena inteiramente castanha, com pruinosidade conspícua; escapo 

e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. 

Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 2 

cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa; 

cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a pretas e 

pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua mais concentrada pós-suturalmente; 3 

cerdas catatergitais delgadas. 4 cerdas escutelares, sendo o par interno maior; 2 cerdas antepronotais; 

cerdas pré-episternais quebradas; 2 cerdas pós-pronotais; cerdas acrosticais anteriores quebradas (2 

nos parátipos); 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; 1 cerda supra-alar pós-sutural; 

2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures 

amarelos, o restante castanho. Tíbia posterior e tarsômero basal posterior com cerdas dorsais longas. 

Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 
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Asa hialina, com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e com lobo anal largo; 

cerda maior na costa proclinada para o ápice da asa. Presença de curva pouco acentuada em R2+3 

(Fig. 22c). Halter castanho. 

Abdome castanho, brilhante com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito com protuberância póstero-ventral; tergito 8 mais largo do 

que longo (Fig. 13a); esternito 8 mais largo que os precedentes (Fig. 13b). Epândrio projetado 

póstero-ventralmente com cerdas longas no centro e curtas nas extremidades (Fig. 13c). Cerco pouco 

alongado em vista lateral (Fig. 13d); em vista dorsal com lobo anterior projetado para o ápice, com 

espinhos (Fig. 13g). Hipândrio com 2 cerdas longas no terço superior, obelisco posteriormente (Figs. 

13d; e); esclerito subepandrial com dobra no ápice dos braços (Fig. 13h); apódema ejaculador com 

três projeções em vista anterior (Fig. 13i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 2,7 mm; asa 2,6 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Roraima). 

 

Holótipo ♂: BRASIL: Roraima, Pacaraima, 25.vi-5.vii.1988, Eq.[uipe] J.A. Rafael (Etiqueta 

branca, retangular, impressa) / Arm.[adilha] de Malaise (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Porphyrochroa sp. nov. 10 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída 

quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: mesmos dados do holótipo (10♂, INPA); Pacaraima, 25.vi-5.vii.1988, Eq. J.A. Rafael, 

Arm. de Malaise, Flor de Heliconia sp. (1♂, MPEG). 

Condição do holótipo: cerdas pré-episternais e acrosticais anteriores quebradas; asa esquerda 

montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo 

alfinetados junto ao espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 10 é próxima de P. hipandriociliaris por possuírem projeção posterior do 

epândrio e pelo lobo basal do cerco que se projeta da base e vai para frente. Difere da mesma pela 

forma do hipândrio, sendo obelisco e com ápice normal. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 11 

(Figs. 14a–i; 22d) 
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Diagnose: perna posterior com aproximadamente 8 espinhos póstero-ventrais juntos na região distal 

do fêmur e fileira de espinhos póstero-ventrais na metade posterior do fêmur. Esternito 6 com 

projeção posterior em vista lateral e em vista dorsal; esternito 7 com uma projeção anterior em vista 

lateral e em vista dorsal. Epândrio projetado ventralmente na direção posterior e anterior, sendo mais 

largo ventralmente do que dorsalmente. Hipândrio com duas cerdas longas na região posterior. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com 3 cerdas 

proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de o dobro da largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos castanho-escuros, 2 cerdas ocelares; cerdas pós-

ocelares quebradas (2 nos parátipos). Antena com escapo, pedicelo e 1/5 basal do flagelo amarelos, o 

restante do flagelo castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade 

cinza mais concentrada dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares 

castanhas, distintas, dispostas em unisérie completa; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e 

pós-gena com cerdas castanhas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 4 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares, sendo o par interno maior; 1 cerda antepronotal; cerdas pré-

episternais quebradas; 3 cerdas pós-pronotais; cerdas acrosticais anteriores quebradas (3 nos 

parátipos); 4 cerdas dorsocentrais; cerda supra-alar pré-sutural quebrada (1 nos parátipos); cerda 

supra-alar pós-sutural quebrada (1 nos parátipos); 3 cerdas notopleurais; cerda pós-alar quebrada (1 

nos parátipos). Pernas anterior, média e posterior, amarelas com os tarsos castanhos; fêmur posterior 

com 8 espinhos póstero-ventrais na metade distal e 4 ântero-ventrais na mesma região. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e lobo anal pouco largo. 

Cerda na região basal proclinada para frente. Presença de curva pouco acentuada em R2+3 (Fig. 22d). 

Halter castanho. 

Abdome castanho-escuro, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência 

de luz. Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 com 

projeção lateral para frente (Fig. 14a); Esternito 6 com projeção posterior em vista lateral e em vista 
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dorsal (Fig. 14b); esternito 7 inclinado em vista lateral, com uma projeção anterior em vista lateral e 

em vista dorsal (Figs. 14b; c). Hipândrio com duas cerdas longas na região posterior (Figs. 14d; g); 

epândrio mais largo ventralmente do que dorsalmente, com cerdas longas (Fig. 14e). Cerco alongado 

em vista lateral (Fig. 14d); em vista dorsal com projeção ventral interna (Fig. 14h); apódema 

ejaculador com três projeções em vista anterior (Fig. 14f); esclerito subepandrial com base e ápice 

em tamanhos proporcionais (Fig. 14i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 2,3 mm; asa 2,4 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas, Roraima). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Manaus, F. Esteio, R. 1501, Km-41, ZF3 / 15-29.v.1995, L. E. F. 

R. Silva, Arm. suspensa (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 11 (INPA) 

(Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com 

o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Amazonas, Manaus, PDBFF-WWF, Proj.: Bert Klein, x.1984, Malaise, 

Reserva 1112 (1♂, INPA); xi.1984 (1♂, INPA); i.1985 (4♂, MPEG); iii.1985 (1♂, INPA); iv.1985 

(2♂, INPA); v.1985 (1♂, INPA); xii.1985 (1♂, INPA); iii.1987 (1♂, INPA); xi.1984, Malaise, 

Reserva 1208 (2♂, INPA); viii.1985 (1♂, INPA); i.1987 (2♂, INPA); iv.1987 (3♂, MZUSP); BR 

174 – Km 60, R.[eserva] Campina – INPA, Varredura, 19-6-1962, J. Vidal (1♂, INPA); Roraima, 

Pacaraima, 25.vi-5.vii.1988, Eq.[uipe] J.A. Rafael, Armadilha de Malaise (8♂, INPA); 5-8.iii.1988 

(4♂, INPA);  

Condição do holótipo: cerdas pós-ocelares, pré-episternais, acrosticais anteriores, supra-alar pré-

sutural, pós-sutural e pós-alar quebradas; asa esquerda em microlâmina; abdome em microtubo com 

glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Variação: um espécime com olhos e ocelos vermelhos; tamanho entre 2,3 mm e 2,6 mm. 

Discussão: P. sp. nov. 11 difere de todas as outras espécies conhecidas por possuir oito espinhos 

póstero-ventrais no fêmur posterior. É próxima de P. sp. nov. 13 por possuir uma projeção anterior 

no esternito 7. Distingue pela reduzida quantidade de cerdas na região posterior do hipândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 12 

(Figs. 15a–i; 22e) 
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Diagnose: Presença de aproximadamente 10 espinhos ântero-ventrais na região distal do fêmur 

posterior. Hipândrio com cerca de 10 cerdas longas na região póstero-ventral. Falo muito acima do 

ápice do hipândrio. Apódema ejaculador se estendendo anteriormente até o tergito 7. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com três cerdas 

proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de metade da largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos castanho-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares 

proclinadas; cerdas pós-ocelares quebradas. Antena com escapo, pedicelo e 1/5 basal do flagelo 

amarelos, o restante do flagelo castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 

vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio preto, brilhante, com espessa 

pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-

oculares distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais 

distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 3 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares; 3 cerdas antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas; 2 cerdas 

pós-pronotais; cerdas acrosticais anteriores quebradas; 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-

sutural; cerda supra-alar pós-sutural quebrada; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas 

anterior, média e posterior com o 4/5 distal dos fêmures e toda a tíbia, castanhos; o restante amarelo. 

Presença de aproximadamente 10 espinhos ventrais na região distal do fêmur posterior. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e lobo anal estreito. 

Presença de curva muito acentuada em R2+3 (Fig. 22e). Halter amarelo. 

Abdome castanho-escuro, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência 

de luz. Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 reto 

posteriormente e com projeção lateral para frente (Fig. 15a); esternito 7 sub-quadrado e inclinado em 

vista lateral (Figs. 15b; f); esternito 8 mais largo do que longo (Fig. 15b). Epândrio alongado e com 

projeção digitiforme posteriormente com cerdas em toda a região dorsal (Fig. 15c). Hipândrio com 

cerca de 10 cerdas longas na região póstero-ventral, com ápice estreito, formando uma ponta e falo 
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ultrapassando o ápice (Figs. 15d; e). Cerco alongado em vista lateral (Fig. 15d); em vista dorsal, com 

projeção ventral interna para baixo (Fig. 15i). Apódema ejaculador se estendendo anteriormente até 

o tergito 7 (Fig. 15f); com três projeções em vista anterior (Fig. 15g); esclerito subepandrial com a 

base mais curta do que os braços e dobra no ápice dos braços (Fig. 15h).  

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,3 mm; asa 2,9 mm. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Parque Nacional Jaú, 8-16.iv.2001, 01°54’46”S, 61°35’23”W 

(Etiqueta branca, retangular, impressa) / Arm.[adilha] Malaise, Campina arbustiva, Henriques & 

Vidal (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 12 (INPA) (Etiqueta 

vermelha, retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da espécie com o nome 

específico). 

Condição do holótipo: cerdas pós-ocelares, pré-episternais, acrosticais anteriores e supra-alar pós-

sutural quebradas; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. 

Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 12 difere de todas as outras espécies conhecidas por possuir 10 espinhos 

ântero-ventrais no fêmur posterior. É próxima de P. sp. nov. 16 por possuir espinhos ventrais no 

fêmur posterior. Difere na mesma por não possuir uma grande quantidade de cerdas nos escleritos 

abdominais. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 13 

(Figs. 16a–i; 22f) 

 

Diagnose: Fêmur posterior com 2 fileiras de espinhos ântero-ventrais nos dois terços distais. 

Hipândrio com 2 cerdas longas póstero-ventrais e fileira de muitas cerdas curtas na mesma região; 

há um enforcamento na região superior do hipândrio. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanho-escuro, 

brilhantes. Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com 

duas cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de o dobro da largura 

da fronte. Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda 
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pequena e delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos castanho-claros, vítreos, 2 cerdas 

ocelares proclinadas; 2 cerdas pós-ocelares proclinadas. Antena com escapo, pedicelo e 1/5 basal do 

flagelo, amarelos, o restante castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo com 

pruinosidade cinza e esparsa e cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-

crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada dorsalmente; 2 cerdas 

verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a 

dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a 

pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax amarelo com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 4 cerdas catatergitais delgadas; 4 

cerdas escutelares; 3 cerdas antepronotais; cerdas pré-episternais quebradas; 3 cerdas pós-pronotais; 

cerda acrostical anterior quebrada (1 nos parátipos); 4 cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-

sutural; cerda supra-alar pós-sutural quebrada (1 nos parátipos); 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-

alar. Pernas amarelas com tíbias e tarsos castanhos. Fêmur posterior com 2 fileiras de espinhos, 

sendo uma ântero-ventral e outra póstero-ventral; tíbia posterior com 4 espinhos póstero-ventrais 

basais e cerdas dorsais longas; tarsômero basal posterior com cerdas dorsais longas. Todas as pernas 

com cerdas distintas e curtas. 

Asa castanha na metade superior com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3; 

lobo anal pouco largo. Presença de curva muito acentuada em R2+3 (Fig. 22f). Halter castanho. 

Abdome castanho-escuro, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência 

de luz. Esternitos castanho-escuro, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 

mais estreito que os precedentes (Fig. 16a); esternito 6 largo, com sinuosidades posteriores (Figs. 

16b; c); esternito 7 menor que o 6 e o 8 com projeção longa anteriormente (Fig. 16b); esternito 8 

largo, mais estreito na base, com projeções laterais para frente (Fig. 16b). Hipândrio com 2 cerdas 

longas póstero-ventrais e fileira de muitas cerdas curtas na mesma região, há um estreitamento no 

ápice (Figs. 16 d; e); apódema ejaculador com três projeções em vista anterior (Fig. 16f); epândrio 

projetado póstero-dorsalmente com cerdas longas em toda a região (Fig. 16g). Cerco com uma 

protuberância em vista lateral (Fig. 16d); em vista dorsal como na figura 16h. Esclerito subepandrial 

com base e ápice proporcionais em tamanho (Fig. 16i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 4,3 mm; asa 3,9 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas, Roraima). 
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Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Pres.[idente] Figueiredo, BR-174, Km-113 (Etiqueta branca, 

retangular, impressa) / 5-9.iv.1993, F. F. Xavier (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Porphyrochroa sp. nov. 13 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída 

quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipos: BRASIL, Roraima, Serra Pacaraima, Br-174, 04°27’04”N, 61°07’56”W, 800 m, 01-

07.ix.1995, J.A. Rafael, A.L. Henriques & J. Vidal, Arm. Malaise (3♂, INPA); Xitei (Xidea), 

02°36’24”N, 63°52’17”W, 20.ix.1995, L.S. Aquino, Arm. Malaise (3♂, INPA).  

Condição do holótipo: cerdas pré-episternais, acrostical anterior e supra-alar pós-sutural quebradas; 

asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e 

microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 13 é próxima de P. sp. nov. 11 por possuir uma projeção anterior no esternito 

7. Distingue pela quantidade de cerdas, localizadas mais inferiormente, na região posterior do 

hipândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 14 

(Figs. 17a–i; 22g) 

 

Diagnose: Epândrio projetado posteriormente com cerdas longas em toda região dorsal e cerdas 

curtas entre as longas. Cerco alongado em vista lateral; em vista dorsal com ápice bífido e projeção 

ventral interna. Hipândrio sem cerdas; em vista posterior possui duas projeções superiormente. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com 7 cerdas. 

Face levemente mais comprida que a fronte e com a mesma largura da fronte. Probóscide amarelo-

clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada apicalmente. 

Tubérculo ocelar com ocelos castanho-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares proclinadas; 2 cerdas pós-

ocelares proclinadas. Antena com escapo, pedicelo e flagelo castanho; pruinosidade ao longo da 

antena; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada 

dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em 
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unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-

gena com cerdas castanhas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; em torno de 6 cerdas 

catatergitais delgadas; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; cerdas antepronotais e pré-

episternais escondidas pela perna anterior; 2 cerdas pós-pronotais; 3 cerdas acrosticais anteriores; 4 

cerdas dorsocentrais, sendo a posterior mais forte; 1 cerda supra-alar pré-sutural; cerda supra-alar 

pós-sutural quebrada; 1 cerda notopleural; 1 cerda pós-alar. Pernas anterior e média, amarelas até a 

metade dos fêmures, o restante castanho; posterior com coxa, trocânter e 1/5 basal do fêmur, 

amarelos, o restante castanho. Tíbia posterior com 4 espinhos póstero-ventrais basais. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina, com pterostigma conspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e lobo anal largo (Fig. 

22g). Halter castanho. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico verde sensível em diferentes ângulos de 

incidência de luz. Esternitos castanhos. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; tergito 8 menor 

do que os precedentes (Fig. 17a); esternito 7 com duas projeções laterais posteriores (Fig. 17b); 

esternitos 6 e 7 inclinados em vista lateral (Fig. 17c); esternito 8 largo (Fig. 17b). Hipândrio sem 

cerdas, e em vista posterior com duas projeções superiormente (Figs. 17d; e). Cerco alongado em 

vista lateral (Fig. 17d); em vista dorsal com ápice bífido e projeção ventral interna (Fig. 17h). 

Epândrio projetado posteriormente com cerdas longas em toda região dorsal e cerdas curtas entre as 

longas (Fig. 17f); apódema ejaculador com três projeções em vista anterior (Fig. 17g); esclerito 

subepandrial com a base mais curta do que os braços (Fig. 17i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,0 mm; asa 2,4 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, Autaz Mirim, Faz.[enda] Talismã, 1-15.xii.1994 (Etiqueta 

branca, retangular, impressa) / Arm.[adilha] Malaise, Col. J. Bindá (Etiqueta branca, retangular, 

impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 14 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será 

substituída quando da publicação da espécie com o nome específico). 
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Condição do holótipo: cerda supra-alar pós-sutural quebrada; asa esquerda montada em 

microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao 

espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 14 é próxima de P. sp. nov. 1 por possuírem o ápice do cerco bífido. Difere da 

mesma pela ausência da projeção mais estreita posteriormente do tergito 8 e pelas projeções laterais 

posteriores no esternito 7. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 15 

(Figs. 18a–i; 22h) 

 

Diagnose: Epândrio com ponta projetada anteriormente e superiormente; projeção oblíquo ausente. 

Fronte mais larga que a largura do ocelo inferior. Esternito 8 com cerdas longas. Apódema 

ejaculador totalmente fora do hipândrio; Hipândrio sem cerdas. Cerco com base e ápice em 

tamanhos proporcionais. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face castanhas, brilhantes. 

Fronte levemente mais larga que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com 2 cerdas. 

Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de metade da largura da fronte. Probóscide 

amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e delgada 

apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos amarelo-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares paralelas; 2 

cerdas pós-ocelares proclinadas. Antena inteiramente castanha com escapo um pouco mais claro; 

escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e pedicelo 

juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada 

dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em 

unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-

gena com cerdas castanhas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 4 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares, o par interno maior; cerdas antepronotais e pré-episternais quebradas; 

3 cerdas pós-pronotais, sendo 2 curtas e fracas e 1 longa e forte; 2 cerdas acrosticais anteriores; 4 

cerdas dorsocentrais; 1 cerda supra-alar pré-sutural; cerda supra-alar pós-sutural quebrada; 2 cerdas 

notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas com coxas, trocânteres e 5° basal dos fêmures, amarelos, o 
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restante castanho. Tíbia posterior e tarsômero basal posterior com cerdas dorsais longas. Todas as 

pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3; lobo anal largo. Cerda 

maior na parte basal da asa. (Fig. 22h). Halter castanho. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico azul esverdeado em diferentes ângulos de 

incidência de luz. Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito 7 com protuberância póstero-ventral; 

tergito 8 reto anteriormente e menor do que os precedentes (Fig. 18a); esternito 7 sub-quadrado e 

inclinado em vista lateral (Figs. 18b; c); esternito 8 largo, com cerdas longas (Fig. 18b). Hipândrio 

sem cerdas (Figs. 18d; h). Cerco alongado em vista lateral, com projeção ventral (Figs. 18d; g). 

Epândrio com ponta projetada anteriormente e superiormente, cerdas na região dorsal (Fig. 18e); 

apódema ejaculador com três projeções em vista anterior (Fig. 18f); esclerito subepandrial com a 

base menor que os braços (Fig. 18i). 

Comprimento do holótipo, coletado sobre flor de Heliconia sp.: corpo 1,7 mm; asa 2,1 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Roraima). 

 

Holótipo ♂: BRASIL: Roraima, Pacaraima, 25.vi-5.vii. 1988, Eq.[uipe] J.A. Rafael (Etiqueta 

branca, retangular, impressa) / Flor de Heliconia sp. (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Porphyrochroa sp. nov. 15 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída 

quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Parátipo: mesmos dados do holótipo (1♂, INPA). 

Condição do holótipo: cerdas antepronotais, pré-episternais e supra-alar pós-sutural quebradas; asa 

esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo 

alfinetados junto ao espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 15 difere de todas as outras espécies conhecidas pelo formato singular do 

epândrio. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 16 

(Figs. 19a–i; 22i) 
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Diagnose: tergitos e esternitos 5, 6, 7 e 8, com cerdas muito longas em vista dorsal. Epândrio 

projetado póstero-superiormente com cerdas espiniformes distalmente e cerdas longas em toda a 

região. Hipândrio com 2 cerdas longas póstero-ventrais. Região distal do fêmur posterior com 3 

espinhos ântero-ventrais fortes intercalando-se com espinhos curtos. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com duas 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e cerca de o dobro da largura da 

fronte. Probóscide castanha, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com 1 cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos vermelhos, vítreos, cerdas ocelares quebradas (2 

nos parátipos); 2 cerdas pós-ocelares. Antena com escapo, pedicelo e 1/5 basal do flagelo amarelos, 

o restante do flagelo, castanho; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o 

comprimento do escapo e pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade 

cinza mais concentrada dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares 

distintas, dispostas em unisérie completa, sendo a dorsal mais forte; cerdas pós-craniais distintas, 

castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas a pretas e pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante, com pruinosidade cinza conspícua mais concentrada no pós-sutural; em 

torno de 6 cerdas catatergitais delgadas e longas; 4 cerdas escutelares longas; 3 cerdas antepronotais; 

cerdas pré-episternais quebradas; 1 cerda pós-pronotal; cerda acrostical anterior quebrada (1 nos 

parátipos); 4 cerdas dorsocentrais; cerda supra-alar pré-sutural quebrada (1 nos parátipos); 1 cerda 

supra-alar pós-sutural; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-alar. Pernas amarelas com tarsos 

castanhos; região distal do fêmur posterior com fileira de espinhos ventrais fortes; tíbia posterior e 

tarsômero basal posterior com cerdas dorsais longas. Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa hialina com fraca mancha no ápice e com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final 

de R2+3; lobo anal estreito. Presença de curva muito acentuada em R2+3 (Fig. 22i). Halter com 

pedicelo castanho e capítulo amarelo. 

Abdome castanho, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência de luz. 

Esternitos castanhos, brilhantes. Tergitos e esternitos 5, 6, 7 e 8 com cerdas muito longas em vista 

dorsal (Figs. 19a; b); tergito 7 com protuberância póstero-ventral (Fig. 19a); tergito 8 com projeção 

mais estreita no ápice (Fig. 19a); esternito 8 mais largo que os precedentes (Fig. 19b); esternito 7 

inclinado em vista lateral (Fig. 19g). Hipândrio com 2 cerdas longas póstero-ventralmente e ápice 
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com uma ponta que se expande (Figs. 19c; f). Epândrio projetado póstero-superiormente com cerdas 

espiniformes distalmente e cerdas longas em toda a região (Fig. 19d). Cerco alongado em vista 

lateral, com ápice inclinado para cima (Fig. 19c); em vista dorsal com ápices convergentes e 

projeção ventral interna para baixo (Fig. 19h). Apódema ejaculador com três projeções em vista 

anterior (Fig. 19e); esclerito subepandrial longo, com fileira de espinhos direcionados entre si (Fig. 

19i). 

Comprimento do holótipo, coletado em álcool: corpo 3,5 mm; asa 3,1 mm. 

Fêmea: desconhecida 

Registro geográfico: BRASIL (Amazonas). 

 

Holótipo ♂: BRASIL, Amazonas, P[ar]q[ue]. N.[acional] Jaú, Ig, Miratucu – Ig. do Gerlei, 

01°57’00”S-61°49’00”W, 23-28.vii.1995 (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Arm.[adilha] 

Malaise, J.A. Rafael & J. Vidal (Etiqueta branca, retangular, impressa) / Porphyrochroa sp. nov. 16 

(INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída quando da publicação da 

espécie com o nome específico). 

Parátipos: mesmos dados do holótipo (4♂, INPA); BRASIL, Amazonas, Pq. Nac. Jaú, Seringal, 

27.iv.1995, Arm. Malaise, J.A. Rafael & J. Vidal (1♂, INPA). 

Condição do holótipo: cerdas ocelares, pré-episternais, acrostical anterior e supra-alar pré-sutural 

quebradas; flagelo da antena esquerda perdido; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em 

microtubo com glicerina. Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Variação: um espécime não possui reflexo metálico no abdome, que pode ter sido perdido pelo 

tempo acondicionado em álcool. 

Discussão: P. sp. nov. 16 difere de todas as outras espécies conhecidas por possuir três espinhos 

ântero-ventrais no fêmur posterior. É próxima de P. sp. nov. 12 por possuírem espinhos ventrais no 

fêmur posterior. Difere na mesma por possuir uma grande quantidade de cerdas nos escleritos 

abdominais. 

 

Porphyrochroa sp. nov. 17 

(Figs. 20a–i; 22j) 
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Diagnose: Epândrio sem projeção, com cerdas longas posteriormente e cerdas curtas em toda a 

região dorsal. Hipândrio com fileira de cerdas curtas póstero-ventralmente. Asa castanha. Presença 

de curva na veia costa da asa. 

 

Descrição (holótipo ♂): Olhos dicópticos; omatídios subiguais. Fronte e face pretas, brilhantes. 

Fronte levemente mais estreita que a largura do ocelo inferior, de lados subparalelos, com duas 

cerdas proclinadas. Face levemente mais comprida que a fronte e com a mesma largura da fronte. 

Probóscide amarelo-clara, da mesma altura da cabeça. Palpo castanho com uma cerda pequena e 

delgada apicalmente. Tubérculo ocelar com ocelos castanho-claros, vítreos, 2 cerdas ocelares 

proclinadas; 2 cerdas pós-ocelares proclinadas. Antena inteiramente castanha com pruinosidade 

esparsa; escapo e pedicelo com cerdas ao redor; flagelo cerca de 4 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo juntos. Pós-crânio castanho, brilhante, com espessa pruinosidade cinza mais concentrada 

dorsalmente; 2 cerdas verticais internas paralelas; cerdas pós-oculares distintas, dispostas em 

unisérie completa; cerdas pós-craniais distintas, castanhas. Gena e pós-gena com cerdas castanhas e 

pruinosidade cinza e esparsa. 

Tórax castanho, brilhante com pruinosidade cinza conspícua pós-sutural; 3 cerdas catatergitais 

delgadas; 4 cerdas escutelares, sendo o par interno maior; 2 cerdas antepronotais; cerdas pré-

episternais quebradas; 2 cerdas pós-pronotais; 2 cerdas acrosticais anteriores; 4 cerdas dorsocentrais; 

cerda supra-alar pré-sutural e supra-alar pós-sutural quebradas; 2 cerdas notopleurais; 1 cerda pós-

alar. Pernas com coxas, trocânteres e 1/5 basal dos fêmures, amarelos, o restante, castanho. Tíbia 

posterior com cerdas dorsais longas. Todas as pernas com cerdas distintas e curtas. 

Asa castanha com pterostigma inconspícuo entre o final de R1 e o final de R2+3 e lobo anal largo. 

Cerda maior na região basal da asa, proclinada em direção ao ápice. Curva na margem superior. 

(Fig. 22j). Halter castanho. 

Abdome castanho-escuro, brilhante, com reflexo metálico verde em diferentes ângulos de incidência 

de luz. Esternitos castanhos, brilhantes. Tergito 6 mais longo do que largo (Fig. 20a); tergito 7 com 

protuberância póstero-ventral; tergito 8 mais largo do que longo (Fig. 20a); esternito 7  mais estreito 

anteriormente (Fig. 20b); e inclinado em vista lateral (Fig. 20c). Hipândrio com fileira de cerdas 

curtas póstero-ventralmente, com o ápice diferenciado (Figs. 20d; h). Cerco alongado em vista 

lateral (Fig. 20d); em vista dorsal com projeção ventral interna (Fig. 20g). Epândrio sem projeção, 

com cerdas longas posteriormente e microtríquias em toda a região dorsal (Fig. 20e). Apódema 
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ejaculador com três projeções em vista anterior (Fig. 20f); esclerito subepandrial alongado, com base 

e ápice proporcionais em tamanho (Fig. 20i). 

Comprimento do holótipo, coletado sobre flor de Heliconia sp.: corpo 3,0 mm; asa 3,1 mm. 

Fêmea: desconhecida. 

Registro geográfico: BRASIL (Roraima). 

 

Holótipo ♂: BRASIL: Roraima, Pacaraima, 25.vi-5.vii.1988, Eq.[uipe] J.A. Rafael (Etiqueta 

branca, retangular, impressa) / Flor de Heliconia sp. (Etiqueta branca, retangular, impressa) / 

Porphyrochroa sp. nov. 17 (INPA) (Etiqueta vermelha, retangular, impressa, que será substituída 

quando da publicação da espécie com o nome específico). 

Condição do holótipo: cerdas pré-episternais e supra-alar pós-sutural quebradas; perna média 

esquerda, perdida; asa esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. 

Microlâmina e microtubo alfinetados junto ao espécime. 

Discussão: P. sp. nov. 17 é próxima de P. vidali por possuir curva na veia costa da asa e pela 

presença de microtríquias em todo o epândrio. Difere pela ausência da projeção oblíquo do epândrio. 
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4.2 Chave de identificação 
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4.3 Estudo filogenético 

A proposta preliminar de filogenia aqui apresentada contém informação apenas das 

espécies coletadas nos estados do Acre, Amazonas e Roraima. As espécies do Caribe e do sul do 

Brasil foram escolhidas para a observação de possíveis grupos de espécies. Exemplares de outras 

regiões, especialmente da Bolívia, Peru, México e Guiana, não foram incluídos nesta análise pela 

indisponibilidade deste material e pelo tempo ser insuficiente para uma análise deste porte.  

Quarenta caracteres foram incluídos na análise cladística, sendo 33 caracteres binários e 

sete caracteres multiestados. Todos os caracteres foram considerados como não aditivos e com o 

mesmo peso. 

Foram utilizados os Programas Winclada (Nixon, 2002) e NONA (Goloboff, 1999) para 

executar as análises cladísticas. Uma procura heurística foi realizada para achar as árvores mais 

parcimoniosas usando adição aleatória na seqüência de táxons, TBR (tree-bisection-

reconnection), otimização ACCTRAN e rodando 100 replicações. Um cladograma de consenso 

estrito foi gerado, já que foram obtias muitas hipóteses igualmente parcimoniosas. 

Uma matriz preliminar, com um maior número de caracteres, foi montada, incluindo 35 

táxons, sendo cinco táxons como grupo externo, 20 da Amazônia brasileira e outras dez espécies 

de Porphyrochroa, sendo cinco do Caribe e cinco do sul do Brasil, com o objetivo de observar os 

grupos formados e conhecer o plano-básico desse grupo de espécies. 

A partir dos grupos formados na análise anterior, os caracteres altamente homoplásticos 

com baixo índice de consistência foram eliminados, permanecendo na análise 40 caracteres 

(Tabela 2) e os 35 táxons (Tabela 3). 

Na discussão dos caracteres, os estados apomórficos são citados por números, que são os 

mesmos usados no texto, no cladograma e na matriz. 

No cladograma, os círculos cheios representam o estado apomórfico do caráter e os vazios 

representam as homoplasias. Os respectivos estados plesiomórficos e apomórficos são citados na 

discussão do texto e em resultados e discussões. 

A análise de parcimônia (Tabela 1) gerou 58 árvores igualmente parcimoniosas, com 

comprimento (L) = 97, Índice de Consistência (CI) = 53 e Índice de Retenção (RI) = 77, sendo 

que foram selecionadas aleatoriamente duas árvores (Figs. 24 e 25). A topologia do consenso 

estrito está ilustrada na figura 23 e possui L = 113, CI = 46 e RI = 69. 

 
4.4 Descrição dos caracteres na Análise Cladística 
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Todos os caracteres utilizados na análise cladística são listados, descritos e discutidos 

abaixo. A análise é baseada em 40 caracteres de machos adultos. A matriz de dados desta análise 

é apresentada na tabela 1. A lista com todos os caracteres e seus estados nas séries de 

transformação pode ser consultada na tabela 2. A distribuição dos caracteres é discutida em 

relação às figuras dos cladogramas (Figs. 23-25). 

 

Cabeça (♂) 

 

1. Cerdas na fronte. Presentes (0); ausentes (1). 

 A presença de cerdas na fronte em gêneros basais dos grupos externos indica ser este o 

estado primitivo. A perda dessas cerdas é apormórfica para Macrostomus (Figs. 23-25). L = 1, CI 

= 100 e RI = 100. 

 

2. Facetas inferiores. Iguais às superiores (0); maiores (1). 

Em Empididae, se ambos os sexos são predadores, não há dimorfismo sexual e as grandes 

facetas especializadas ocorrem na metade superior do olho (a maioria das espécies capturam as 

presas em vôo), anteriormente ou mesmo abaixo da antena (quando a presa é capturada em 

substrato sólido ou sobre a água – alguns Hemerodromiinae) (Chvála, 1983). Nos grupos com 

dimorfismo sexual, apenas os machos possuem as facetas superiores diferenciadas. Em M. 

ferrugineus e M. fulvithorax as facetas inferiores são levemente mais alargadas do que as demais. 

L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

3. Flagelômero basal. Curto (0); alongado (1). 

Chvála (1983) descreveu duas tendências gerais no desenvolvimento da antena de 

Empididae: o aumento do flagelo com uma arista pequena, tipo estilo, uma condição já 

estabelecida em Asiloidea basais, e o desenvolvimento do estilo para uma arista longa e delgada 

com a retenção de um pequeno flagelo. No plano-básico de Empidinae, o flagelômero basal é 

curto; o flagelômero basal alongado, caráter usado por Rafael & Cumming (2004), é 

sinapomórfico para Porphyrochroa e Macrostomus (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 
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Tórax (♂) 

 

4. Cerdas acrosticais. Numerosas (0); reduzidas a um ou dois pares (1); ausentes (2). 

Há uma série completa de cerdas acrosticais no plano-básico de Empidinae, como ocorre 

em Rhamphomyia. Cerdas acrosticais ausentes são encontradas em Macrostomus, P. variseta, P. 

sp. nov. 5, P. sp. nov. 6, P. sp. nov. 7 e P. sp. nov. 12 (homoplasticamente). As demais espécies 

de Porphyrochroa possuem as cerdas acrosticais reduzidas a um ou dois pares (Figs. 23-25). L = 

5, CI = 40 e RI = 62. 

 

5. Fileira de espinhos ântero-ventrais no fêmur posterior. Ausente (0); presente (1). 

O estado derivado do caráter é uma sinapomorfia para o grupo monofilético formado 

pelas espécies: (P. sp. nov. 11 (P. sp. nov. 13 (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 7))) (Figs. 23-25). L = 1, 

CI = 100 e RI = 100. 

 

6. Fileira de espinhos póstero-ventrais no fêmur posterior. Ausente (0); presente (1). 

O estado derivado é uma sinapomorfia para o grupo monofilético formado pelas espécies: 

(P. sp. nov. 11 (P. sp. nov. 13 (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 7))) (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI 

= 100. 

 

7. Espinhos ventrais no fêmur posterior. Ausentes (0); presentes (1). 

A presença de espinhos ventrais no fêmur posterior é uma sinapomorfia para (P. sp. nov. 

12 + P. sp. nov. 16) (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

8. Espinhos póstero-ventrais basais na tíbia posterior. Ausentes (0); quatro espinhos presentes 

(1). 

Os grupos externos e as espécies basais de Porphyrochroa não possuem espinhos na tíbia 

posterior, sugerindo que este seja o estado plesiomórfico (0). A presença de espinhos na tíbia 

posterior ocorre em (P. sp. nov. 1 + P. sp. nov. 14) mais na base do cladograma e em (P. sp. nov. 

13 (P. sp. nov. 6 (P. sp. nov. 7))) apicalmente (Figs. 23-25). L = 2, CI = 50 e RI = 75. 
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9. Cerdas dorsais longas e delgadas na tíbia posterior. Ausentes (0); de quatro a oito cerdas (1); 

mais de trinta cerdas (2).  

Os grupos externos, as espécies do sul do Brasil, da República Dominicana, P. sp. nov. 1, 

P. sp. nov. 6, P. sp. nov. 7, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 14 e P. sp. nov. 15 não possuem cerdas 

dorsais longas na tíbia posterior. P. vidali, P. sp. nov. 5 e P. sp. nov. 9 compartilham, 

homoplasticamente, o estado 1 do caráter. As demais espécies (todas amazônicas) possuem mais 

de 30 cerdas dorsais longas na tíbia (Fig. 23). L = 8, CI = 25 e RI = 50. 

 

10. Cerdas ântero-dorsais longas e delgadas na tíbia posterior. Ausentes (0); quatro cerdas 

presentes (1). 

O estado derivado é uma sinapomorfia para as espécies de Porphyrochroa da América 

Central (P. argentata (P. dominicanensis + P. genalis + P. latifrons + P. pectinata)) (Figs. 23-

25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

11. Cerdas póstero-dorsais longas e delgadas na tíbia posterior. Ausentes (0); quatro cerdas 

presentes (1). 

O estado derivado é uma sinapomorfia para as espécies de Porphyrochroa da América 

Central (P. argentata (P. dominicanensis + P. genalis + P. latifrons + P. pectinata)) (Figs. 23-

25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

12. Cerdas dorsais longas na tíbia média. Ausentes (0); presentes (1). 

A presença de cerdas dorsais na tíbia média ocorre em P. sp. nov. 5 e (P. elongata + P. sp. 

nov. 8), homoplasticamente (Figs. 23-25). L = 2, CI = 50 e RI = 50. 

 

13. Cerdas póstero-dorsais longas na tíbia média. Ausentes (0); presentes (1). 

A condição derivada é uma sinapomorfia para (P. vidali + P. sp. nov. 5) (Figs. 23-25). L = 

1, CI = 100 e RI = 100. 

 

14. Cerdas dorsais longas no tarsômero basal médio. Ausentes (0); presentes (1). 

O estado 1 é uma sinapomorfia para (P. sp. nov. 2 (P. sp. nov. 3 + P. sp. nov. 4)) (Figs. 

23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 
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15. Cerdas póstero-dorsais longas no tarsômero basal médio. Ausentes (0); presentes (1).  

O estado derivado é uma sinapomorfia para (P. elongata + P. sp. nov. 8) (Figs. 23-25). L 

= 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

Asa (♂) 

 

16. Lobo anal. Largo (0); estreito (1). 

O lobo anal estreito é usado por Rafael & Cumming (2004) para sustentar o 

monofiletismo do gênero Macrostomus, sendo esta modificação incomum em Porphyrochroa.  

Na presente análise, a largura do lobo anal varia nos grupos externos, sendo largo em 

Rhamphomyia, indicando que este seja o estado mais primitivo do caráter. Na maioria das 

espécies do grupo interno (Figs. 21a; c-h; 22a; c; g-h) o lobo anal é largo. No entanto, foi 

observado que algumas espécies do gênero Porphyrochroa (P. hipandriociliaris, P. sp. nov. 6, P. 

sp. nov. 7, P. sp. nov. 9, P. sp. nov. 11, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 13, P. sp. nov. 16 e P. sp. nov. 

17) da Amazônia brasileira possuem o lobo anal estreito (Figs. 21b; i-j; 22b; d-f; i-j; 23-25). L = 

5, CI = 16 e RI = 50. 

 

17. Curva apical na veia R2+3. Leve (0); forte (1). 

P. divisa, P. hipandriociliaris, (P. sp. nov. 11 (P. sp. nov. 13 (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 

7))), (P. sp. nov. 12 + P. sp. nov. 16), possuem a curvatura na veia R2+3 forte e compartilham do 

estado derivado do caráter (Figs. 21b; i-j; 22d-f; i; 23-25). L = 4, CI = 25 e RI = 57. 

 

18. Célula dm. Pontiaguda apicalmente (0); truncada apicalmente (1). 

Caráter já usado por Rafael & Cumming (2004). No estado plesiomórfico (0) a célula dm 

é pontiaguda apicalmente e ocorre nas espécies de Rhamphomyia. A condição derivada (1) ocorre 

em Macrostomus, sendo a célula longa e em Porphyrochroa, sendo curta (Figs. 21; 22), 

estabelecendo uma sinapomorfia para os gêneros (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

19. Comprimento da célula dm. Curta (0); longa (1). 
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O estado derivado é uma sinapomorfia para Macrostomus (Figs. 23-25). Porphyrochroa 

possui a célula dm curta (Fig. 21; 22). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

20. Veias M1 e M3 (que formam a céula dm). Divergindo no final (0); Convergindo no final, 

tornando-se mais estreita apicalmente (1). 

Com exceção de P. sp. nov. 12, todas as espécies amazônicas que possuem curva apical 

na veia R2+3, também possuem a célula dm tornando-se mais estreita apicalmente, sendo P. 

hipandriociliaris, (P. sp. nov. 11 (P. sp. nov. 13 (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 7))) e P. sp. nov. 16 

(Figs. 21b; i-j; 22d; f; i) (Figs. 21b; 22d; f; 23-25). L = 3, CI = 33 e RI = 60. 

 

21. Mancha no ápice da asa. Não atinge a veia R4+5 (0); atinge a veia R4+5 (1). 

No grupo interno, o estado derivado é uma sinapomorfia para (P. sp. nov. 2 (P. sp. nov. 3 

+ P. sp. nov. 4)) (Figs. 21e-g; 23-25). L = 2, CI = 50 e RI = 66. 

 

Abdome (♂) 

 

22. Abdome. Sem reflexo metálico (0); com reflexo metálico azul ou azul esverdeado (1). 

O abdome com um fraco brilho metálico azul ou azul esverdeado (estado 1) foi usado por 

Rafael & Cumming (2004), juntamente com outras características, como caráter compartilhado 

por todas as espécies do gênero Porphyrochroa. Rhamphomyia e Macrostomus não possuem este 

padrão (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

23. Esternito 5 (vista ventral). Simples (0); modificado, com projeções (1). 

O esternito 5 está modificado em (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 7) (Figs. 9b-c;10b-c), sendo 

este caráter uma sinapomorfia para estas espécies que se encontram apicalmente no cladograma 

(Figs. 23-25). As demais espécies e os grupos externos possuem o esternito 5 simples, sem 

modificação (estado 0). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

24. Esternito 6 (vista ventral). Mais longo do que largo (0); mais largo do que longo (1). 

O estado derivado é compartilhado por Ramphomyia sp., R. dentipes, P. vidali, P. sp. nov. 

1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, P. sp. nov. 5, P. sp. nov. 6, P. sp. nov. 7, P. sp. nov. 
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11, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 14 e as espécies da América Central (Figs. 3-10b; 14-15b; 17b; 23-

25). L = 8, CI = 12 e RI = 53. 

 

25. Protuberância póstero-ventral no tergito 7. Ausente (0); presente (1); secundariamente 

ausente (2). 

A presença da protuberância póstero-ventral no tergito 7 (estado 1) é utilizada por Rafael 

& Cumming (2004) como um dos caracteres sinapomórficos do gênero Porphyrochroa. P. 

elongata e P. sp. nov. 8 não possuem tal protuberância (Figs. 1a; c; 11a; c), e foi considerada aqui 

como secundariamente ausente (estado 2). Todas as outras espécies de Porphyrochroa possuem o 

estado 1 do caráter (Figs. 2-10a; c; 12-20a; c; 23-25). L = 2, CI = 100 e RI = 100. 

 

26. Esternito 7 (vista lateral). Plano (0); inclinado (1). 

O estado derivado é uma sinapomorfia para o gênero Porphyrochroa com reversões nas 

espécies da América Central e em P. elongata, P. hipandriociliaris, P. sp. nov. 8 e P. sp. nov. 10 

(Figs. 1c; 2c; 11c; 13f). As topologias são encontradas nas figuras 23-25. L = 3, CI = 33 e RI = 

84. 

 

27. Esternito 8. Inteiro (0); dividido longitudinalmente em duas placas estreitas amplamente 

separadas (1). 

O esternito 8 dividido longitudinalmente ocorre apenas em Ramphomyia sp. (grupo 

externo) e em (P. elongata + P. sp. nov. 8) (Figs. 1b; 11b). Estas duas espécies de Porphyrochroa 

possuem variações morfológicas evidentes em relação às outras espécies do gênero. 

Macrostomus e as demais espécies de Porphyrochroa possuem o estado basal do caráter, com o 

esternito 8 inteiro (Figs. 2-10b; 12-20b; 23-25). L = 2, CI = 50 e RI = 50. 

 

Terminália masculina 

 

28. Terminália do macho. Com falo longo e bem esclerotizado (0); com falo curto e um pouco 

membranoso (1). 
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Caráter usado por Rafael & Cumming (2004). O estado derivado é uma sinapomorfia para 

Macrostomus e Porphyrochroa. O falo longo e bem esclerotizado ocorre em Rhamphomyia e 

Clinorhampha (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

29. Tamanho do hipândrio. Normal (0); reduzido (1). 

Duas espécies de Rhamphomyia analisadas (Ramphomyia sp. e R. dentipes) possuem o 

hipândrio reduzido, assim como P. elongata e P. sp. nov. 8 (Figs. 1c; 11c). Todas as demais 

espécies possuem o hipândrio no tamanho normal (Figs. 2d; 3e; 4-10d; 12-18d; 19c; 20d; 23-25). 

L = 2, CI = 50 e RI = 66. 

 

30. Distribuição das cerdas no hipândrio. Em todo o hipândrio (0); concentradas no centro (1); 

concentradas inferiormente (2); ausentes (3). 

A presença de cerdas em gêneros basais de Diptera indica ser este o estado primitivo. M. 

fulvithorax e as espécies de Rhamphomyia observadas não possuem cerdas no hipândrio. P. 

distinctipennis, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 6, P. sp. nov. 11, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 13, P. sp. 

nov. 16 e P. sp. nov. 17 possuem as cerdas concentradas inferiormente no hipândrio (Figs. 5d; g; 

9d; g; 14d; g; 15d-e; 16d-e; 19c; f; 20d; h). M. ferrugineus, P. digitata, P. hipandriociliaris, P. 

vidali, P. wiedemanni e P. sp. nov. 10 possuem o estado derivado basal do caráter (1) (Figs. 2d-e; 

3e-f; 13d-e). As espécies da América Central (com exceção de P. argentata), P. variseta, P. sp. 

nov. 3 e P. sp. nov. 4 possuem as cerdas distribuídas por todo o hipândrio (estado 0) (Figs. 6d; f; 

7d; g; 23). L = 13, CI = 23 e RI = 44. 

 

31. Apódema ejaculador (vista anterior). Com duas projeções (0); com três projeções (1); com 

quatro projeções (2). 

O apódema ejaculador com quatro projeções é compartilhado por P. argentata, P. sp. nov. 

3 e P. sp. nov. 5 (Figs. 3g; 8f). O grupo externo R. montana possui duas projeções no apódema 

ejaculador, sendo o estado basal uma autapomorfia para esta espécie. Os grupos externos e todas 

as demais espécies possuem o apódema ejaculador com três projeções (Figs. 23-25). L = 4, CI = 

50 e RI = 0. 
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32. Projeção ventral do cerco (vista dorsal). Reta (0); projetada para o ápice (1); projetada para a 

base (2). 

O estado derivado extremo ocorre em P. distinctipennis, P. sp. nov. 9 e, 

homoplasticamente, em (P. sp. nov. 12 + P. sp. nov. 16) (Figs. 12h; 15i; 19h). O estado 

plesiomórfico do caráter é compartilhado pelas espécies de Macrostomus analisadas. As demais 

espécies possuem a projeção ventral do cerco projetada para o ápice (Figs. 1c; 2-10h; 11c; 13g; 

14h; 16h; 23-25). L = 4, CI = 50 e RI = 50. 

 

33. Ápice do cerco. Simples (0); bífido (1). 

O estado derivado é uma sinapomorfia para (P. sp. nov. 1 + P. sp. nov. 14) (Figs. 4h; 17h; 

23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

34. Cerco. Único (0); dividido em lobo anterior e posterior (1). 

O cerco dividido em lobo anterior e posterior é uma sinapomorfia para Macrostomus e 

Porphyrochroa (Figs. 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

35. Lobo anterior do cerco. Direcionado para a base (0); direcionado para o ápice (1). 

O estado apomórfico é uma sinapomorfia para (P. hipandriociliaris + P. sp. nov. 10) 

(Figs. 2h; 13g; 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

36. Lobo posterior do cerco. Estreito (0); largo (1). 

O lobo posterior do cerco largo ocorre em P. sp. nov. 9, (P. sp. nov. 1 + P. sp. nov. 14) e 

(P. hipandriociliaris + P. sp. nov. 10) (Figs. 2h; 4h; 12h; 13g; 17h; 23-25). L = 3, CI = 33 e RI = 

50. 

 

37. Esclerito subepandrial. Base mais larga do que os braços (0); base mais estreita do que os 

braços (1). 

A presença do esclerito subepandrial com a base mais estreita do que os braços é uma 

sinapomorfia para P. elongata e P. sp. nov. 8 (Figs. 1i; 11i; 23-25). L = 1, CI = 100 e RI = 100. 

 

38. Ápice do epândrio (vista lateral). Afilado (0); arredondado (1); truncado (2); diferenciado (3). 
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O ápice do epândrio arredondado ocorrem P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4 e P. sp. nov. 17 

(Figs. 6, 7, 20e). O estado 2 é compartilhado por P. elongata, P. sp. nov. 8 e P. sp. nov. 9 (Figs. 

1, 11d; 12e). P. sp. nov. 15 possui o ápice do epândrio diferenciado, sendo o estado 3 uma 

autapomorfia para esta espécie (Fig. 18e). Os grupos externos e todas as demais espéces possuem 

o ápice do epândrio afilado (Figs. 2f; 3d; 4-5e; 8-10e; 13c; 14e; 15c; 16g; 17f; 19d; 23-25). L = 5, 

CI = 60 e RI = 50. 

 

39. Projeção digitiforme póstero-dorsal no epândrio. Ausente (0); presente (1). 

A projeção digitiforme no epândrio ocorre em três grupos no cladograma, formado pelas 

seguintes espécies: P. digitata, P. divisa, P. vidali e P. wiedemanni, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 5, 

P. sp. nov. 6, P. sp. nov. 7, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 13, P. sp. nov. 14 e P. sp. nov. 16. (Figs. 

3d; 4e; 8-10e; 15c; 16g; 17f; 19d; 23-25). L = 6, CI = 16 e RI = 54. 

 

40. Braços do esclerito subepandrial. Divergente (0); convergente (1). 

A abertura convergente dos braços do esclerito subepandrial está presente, 

homoplasticamente, em: P. vidali, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3,  P. sp. nov. 4, P. sp. nov. 5, P. sp. 

nov. 6, P. sp. nov. 7, P. sp. nov. 9,  P. sp. nov. 11, P. sp. nov. 12, P. sp. nov. 13, P. sp. nov. 15 e 

P. sp. nov. 16 (Figs. 3i; 5-10i; 12i; 14i; 15h; 16i; 18-19i; 23). L = 5, CI = 20 e RI = 66. 
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4.5 Análise Biogeográfica 

 

A diversificação do gênero Porphyrochroa, com espécies ocorrendo do sul do Brasil, 

abaixo de 20° de latitude S, ao sul da América do Norte, até 30° de latitude N, pode ser explicada 

pela história geológica da área e eventos como a introgressão marinha, entre 26–20 milhões de 

anos atrás, durante o Oligoceno superior e o início do Mioceno (Soares & de Carvalho, 2005). 

Além disso, a elevação dos Andes e o fim da introgressão marinha podem ter influenciado a 

distribuição destas espécies (Lundberg, 1998; Donato et al. 2003). 

Baseado no cladograma sobreposto no mapa da região Neotropical (Fig. 31) foi possível 

apresentar uma hipótese a fim de testar suas conseqüências empíricas (Morrone & Urtubey, 

1997): um cenário biogeográfico baseado na área ancestral, onde os ancestrais de Porphyrochroa 

ocupavam toda a região Neotropical. Em uma hipótese possível (Fig. 31), e de acordo com a 

hipótese de Morrone (2001), esta distribuição ancestral foi fragmentada, surgindo dois grupos: 

um grupo de ocorrência no sul da Mata Atlântica (P. variseta, P. divisa, P. digitata, P. 

wiedemanni e P. distinctipennis), grupo-irmão daquele formado pelas espécies novas descritas 

neste trabalho para a Amazônia brasileira e pelas espécies da República Dominicana (P. 

argentata, P. dominicanensis, P. genalis, P. latifrons e P. pectinata), no Caribe. 

Neste sentido, os dois grupos formados na análise de relacionamento corrrespondem com 

os principais componentes biogeográficos propostos (Amorim & Pires, 1996; Camargo, 1996; 

Camargo & Moure, 1996; Morrone & Coscarón, 1998; Morrone, 2001; Nihei & de Carvalho, 

2007), a saber: Sul, Norte e Caribe (Fig. 32-34). Esses três componentes aparecem relativamente 

distintos nas topologias das árvores (Figs. 23 e 24) e dois deles (caribe e amazônico) ficam com 

relacionamentos indefinidos na topologia do consenso estrito (Fig. 23). Isso mostra que são 

necessárias análises com um número maior de caracteres, ou incluir todo o grupo, com as demais 

espécies do Brasil e as da Bolívia, da Guiana, do México, do Panamá e do Peru, para tentar 

solucionar as politomias, já que as espécies pertencentes a estes grupos possuem várias 

homologias. 

Os dados para o gênero Porphyrochroa são congruentes com as áreas biogeográficas 

hipotéticas da biogeografia por vicariância da região Neotropical. O primeiro evento na porção 

continental da região separou os elementos ligados ao Escudo das Guianas daqueles do Escudo 

do Brasil, pela formação de uma transgressão marinha no Cretáceo. Nesses padrões, a Amazônia 
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claramente não constitui, em termos biogeográficos, uma unidade histórica, e sim a justaposição, 

pela expansão, das biotas florestais dos escudos das Guianas e do Brasil, formando assim o 

ambiente florestal continuo que vemos atualmente (Amorim & Pires, 1996; Camargo, 1996; 

Camargo & Moure, 1996). 

De acordo com o padrão de distribuição obtido, a ocorrência de espécies de 

Porphyrochroa nas áreas inexploradas da América do Sul, como por exemplo, o Chaco, na 

proposta de Morrone (2001), pode ser esperada. No Cerrado e na Caatinga brasileira, devido à 

falta de coleta, ainda não foram registradas espécies de Porphyrochroa. A maior concentração de 

espécies e espécimes registrados na região de Manaus e no sul do Brasil, certamente está 

relacionada ao esforço de coleta, mas, pelo mesmo motivo, fica claro que o gênero não ocorre no 

extremo sul do continente e no Chile, já que o método de captura é amplamente utilizado 

(varredura e armadilha de Malaise). 
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5. CONCLUSÃO 
 

De acordo com os objetivos propostos, a partir do estudo taxonômico e análise 

filogenética, através dos quais foram apresentadas e discutidas as relações filogenéticas entre as 

espécies de Porphyrochroa, são obtidas as seguintes conclusões: 

 

• Foi confirmado que Porphyrochroa é uma unidade monofilética com base nas seguintes 

sinapomorfias: tergito 8 do macho com cerdas restritas à área póstero-dorsal; tergito 7 do 

macho com protuberância póstero-ventral; abdome com reflexos metálicos, azul ou azul-

esverdeado. 

 

• O estudo da morfologia externa e da terminália das espécies da Amazônia brasileira de 

Porphyrochroa ampliaram a base de caracteres morfológicos para o conhecimento 

taxonômico do grupo fornecendo proveitosos caracteres. 

 

• As estruturas das genitálias masculinas possuem uma série de caracteres de grande valor 

sistemático, permitindo sua utilização na determinação de 17 espécies novas para a 

Amazônia brasileira. 

 

• A topologia no consenso estrito das relações intergenéticas encontrada revela os seguintes 

relacionamentos:  

(P. variseta (P. distinctipennis + P. divisa (P. digitata + P. wiedemanni) (P. sp. nov. 9 + P. sp. 

nov. 15 + P. sp. nov. 17 (P. elongata + P. sp. nov.8) (P. sp. nov. 12 + P. sp. nov. 16) (P. sp. 

nov. 2 (P. sp. nov. 3 + P. sp. nov. 4)) (P. sp. nov. 1 + P. sp. nov. 14) (P. vidali + P. sp. nov. 5) 

(P. hipandriociliaris + P. sp. nov.10) (P. sp. nov. 11 (P. sp. nov. 13 (P. sp. nov. 6 + P. sp. nov. 

7))) (P. argentata (P. dominicanensis + P. genalis + P. latifrons + P. pectinata))))). 

 

• Os dados para o gênero Porphyrochroa são congruentes com as áreas biogeográficas 

hipotéticas da biogeografia por vicariância da região Neotropical e os três grupos formados 

na análise de relacionamento correspondem com os principais componentes biogeográficos 

propostos. No entanto, são necessárias análises com um número maior de caracteres para 
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tentar solucionar as politomias formadas entre o grupo do Norte e o do Caribe, já que as 

espécies pertencentes a estes grupos possuem várias homologias. 

 

• Deve ser realizada uma análise filogenética com as espécies do gênero Porphyrochroa dos 

outros países (Bolívia, Guiana, México, Panamá, Peru e República Dominicana) e as 

demais espécies do Brasil, para que se obtenha uma hipótese completa sobre a filogenia do 

grupo, bem como seja realizada uma inferência biogeográfica mais embasada. 
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Tabela 1: Matriz de caracteres para análise cladística (caracteres 1–40). Caracteres inaplicáveis são 
indicados por “-”, os não observados são indicados por “?”, 0, 1, 2... indicam os estados. 
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Tabela 2: Caracteres e estados utilizados na análise cladística das espécies de Porphyrochroa da 
Amazônia brasileira. (0, plesiomórfico; 1, 2, 3, apomórficos). 
 

 
..... continuação na próxima página 
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Tabela 3: Lista dos táxons escolhidos para a análise cladística. 
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Figura 1: Porphyrochroa elongata, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Epândrio, vista dorsal; e, Hipândrio, vista posterior; f, Apódema ejaculador, vista 
anterior; g, Cerco, vista dorsal; h, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema 
ejaculador; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; ST = esternito; 
T = tergito. 
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Figura 2: Porphyrochroa hipandriociliaris, holótipo ♂: a, Tergitos  6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos  6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 
6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Hipândrio, vista 
posterior; f, Epândrio, vista dorsal; g, Apódema ejaculador, vista anterior; h, Cerco, vista dorsal; i, 
Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema 
gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; ST = esternito; 
T tergito. 
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Figura 3: Porphyrochroa vidali, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, vista 
dorsal; c, Terminália e segmentos 5-8, vista lateral; d, Epândrio, vista dorsal; e, Hipândrio, falo, cerco e 
esclerito subepandrial, vista lateral; f, Hipândrio, vista posterior; g, Apódema ejaculador, vista anterior; h, 
Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; 
apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = 
hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 4: Porphyrochroa sp. nov. 1, holótipo ♂: a, Tergitos 5, 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 5, 6, 7 e 
8, vista dorsal; c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito 
subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, 
vista posterior; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = 
apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito 
subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 5: Porphyrochroa sp. nov. 2, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal; c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, 
vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, vista posterior; 
h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; 
apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = 
hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 6: Porphyrochroa sp. nov. 3, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal; c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, 
vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Hipândrio, vista posterior; g, Apódema ejaculador, vista anterior; 
h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; 
apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = 
hipândrio; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 7: Porphyrochroa sp. nov. 4, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal; c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, 
vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, vista posterior; 
h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; 
apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = 
hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 8: Porphyrochroa sp. nov. 5, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal; c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, 
vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, vista posterior; 
h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral; parátipo ♀: j, Tergitos 7, 8 e cercos, vista 
dorsal; k, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal; l, Forquilha genital, vista dorsal; m, Terminália, vista lateral. 
Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl 
sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = 
esternito; T = tergito. 
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Figura 9: Porphyrochroa sp. nov. 6, holótipo ♂: a, Tergitos 5, 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 5, 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 
5-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; 
f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, vista posterior; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito 
subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema 
gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção 
ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 10: Porphyrochroa sp. nov. 7, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 5, 6, 7 e 
8, vista dorsal; c, Terminália e segmentos 5-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito 
subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, 
vista posterior; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = 
apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito 
subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 11: Porphyrochroa sp. nov. 8, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Epândrio, vista dorsal; e, Hipândrio, vista posterior; f, Apódema ejaculador, vista 
anterior; g, Cerco, vista dorsal; h, Esclerito subepandrial, vista ventral; i, Perna mediana, vista dorsal. 
Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; 
hipd = hipândrio; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 12: Porphyrochroa sp. nov. 9, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, 
Hipândrio, vista posterior; g, Apódema ejaculador, vista anterior; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito 
subepandrial, vista ventral; parátipo ♀: j, Terminália, vista lateral; k, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal; l, 
Tergitos 5-8, cercos, vista dorsal; m, Forquilha genital, vista dorsal. Abreviaturas: apod ej = apódema 
ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = 
falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 13: Porphyrochroa sp. nov. 10, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Epândrio, vista dorsal; d, 
Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Hipândrio, vista posterior; f, Terminália e 
segmentos 6-8, vista lateral; g, Cerco, vista dorsal; h, Esclerito subepandrial, vista ventral; i, Apódema 
ejaculador, vista anterior. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; 
cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 14: Porphyrochroa sp. nov. 11, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, 
Apódema ejaculador, vista anterior; g, Hipândrio, vista posterior; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito 
subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema 
gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção 
ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 15: Porphyrochroa sp. nov. 12, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Epândrio, vista dorsal; d, 
Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Hipândrio, vista posterior; f, Terminália e 
segmentos 6-8, vista lateral; g, Apódema ejaculador, vista anterior; h, Esclerito subepandrial, vista ventral; 
i, Cerco, vista dorsal. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; 
cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção ventral do 
cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 16: Porphyrochroa sp. nov. 13, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, 
cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Hipândrio, vista posterior; f, Apódema ejaculador, vista 
anterior; g, Epândrio, vista dorsal; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. 
Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl 
sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 17: Porphyrochroa sp. nov. 14, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Hipândrio, vista 
posterior; f, Epândrio, vista dorsal; g, Apódema ejaculador, vista anterior; h, Cerco, vista dorsal; i, 
Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema 
gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção 
ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 18: Porphyrochroa sp. nov. 15, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 6, 7 e 8, 
vista dorsal; c, Terminália, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, 
Epândrio, vista lateral; f, Apódema ejaculador, vista anterior; g, Cerco, vista dorsal; h, Hipândrio, vista 
posterior; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx 
= apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; 
PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 19: Porphyrochroa sp. nov. 16, holótipo ♂: a, Tergitos 5, 6, 7 e 8, vista dorsal; b, Esternitos 5, 6, 7 
e 8, vista dorsal; c, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; d, Epândrio, vista dorsal; 
e, Apódema ejaculador, vista anterior; f, Hipândrio, vista posterior; g, Terminália e segmentos 6-8, vista 
lateral; h, Cerco, vista dorsal; i, Esclerito subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema 
ejaculador; apod goncx = apódema gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = 
falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 20: Porphyrochroa sp. nov. 17, holótipo ♂: a, Tergitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não 
representadas); b, Esternitos 6, 7 e 8, vista dorsal (cerdas não representadas); c, Terminália e segmentos 6-
8, vista lateral; d, Hipândrio, falo, cerco e esclerito subepandrial, vista lateral; e, Epândrio, vista dorsal; f, 
Apódema ejaculador, vista anterior; g, Cerco, vista dorsal; h, Hipândrio, vista posterior; i, Esclerito 
subepandrial, vista ventral. Abreviaturas: apod ej = apódema ejaculador; apod goncx = apódema 
gonocoxal; cerc = cerco; escl sbepand = esclerito subepandrial; f = falo; hipd = hipândrio; PVC = projeção 
ventral do cerco; ST = esternito; T = tergito. 
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Figura 21: Asas esquerdas de Porphyrochroa, holótipo ♂: a, P. elongata. b, P. hipandriociliaris. c, P. 
vidali. d, P. sp. nov. 1. e, P.  sp. nov. 2. f,  P. sp. nov. 3. g, P. sp. nov. 4. h, P. sp. nov. 5. i, P. sp. nov. 6. j, 
P. sp. nov. 7. 
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Figura 22: Asas esquerdas de Porphyrochroa, holótipo ♂: a, P. sp. nov. 8. b, P. sp. nov. 9. c, P. sp. nov. 
10. d, P. sp. nov. 11. e, P.  sp. nov. 12. f,  P. sp. nov. 13. g, P. sp. nov. 14. h, P. sp. nov. 15. i, P. sp. nov. 
16. j, P. sp. nov. 17. 
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Figura 23: Cladograma estrito senso das relações filogenéticas das espécies de Porphyrochroa e grupos 
externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1. Continuação do ramo A na figura 24. 
Comprimento (L): 113 passos; Índice de consistência (CI): 46; Índice de retenção (RI): 69. ● = apomorfia; 
○ = homoplasia. 
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Figura 24: Cladograma estrito senso das relações filogenéticas das espécies de Porphyrochroa e grupos 
externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1 (continuação). Comprimento (L): 113 
passos; Índice de consistência (CI): 46; Índice de retenção (RI): 69. ● = apomorfia; ○ = homoplasia. 
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Figura 25: Primeiro cladograma de 58 mais parcimoniosos das relações entre as espécies de 
Porphyrochroa e grupos externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1. Continuação do 
ramo A na figura 26. Comprimento (L): 97 passos; Índice de consistência (CI): 53; Índice de retenção 
(RI): 77. 
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Figura 26: Primeiro cladograma de 58 mais parcimoniosos das relações entre as espécies de 
Porphyrochroa e grupos externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1 (continuação). 
Comprimento (L): 97 passos; Índice de consistência (CI): 53; Índice de retenção (RI): 77. 
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Figura 27: Segundo cladograma de 58 mais parcimoniosos das relações entre as espécies de 
Porphyrochroa e grupos externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1. Continuação do 
ramo A na figura 28. Comprimento (L): 97 passos; Índice de consistência (CI): 53; Índice de retenção 
(RI): 77. 
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Figura 28: Segundo cladograma de 58 mais parcimoniosos das relações entre as espécies de 
Porphyrochroa e grupos externos produzidos pela análise dos dados da matriz da tabela 1 (continuação). 
Comprimento (L): 97 passos; Índice de consistência (CI): 53; Índice de retenção (RI): 77. 
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Figura 29: Distribuição geográfica do grupo basal formado pelas espécies do sul do Brasil. Símbolos: (■) 
P. digitata, (+) P. distinctipennis, (□) P. divisa, (○) P. variseta, (●) P. wiedemanni. 
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Figura 30: Distribuição geográfica do grupo basal da Amazônica brasileira (em uma das topologias). 
Símbolos: (■) P. elongata, (+) P. hipandriociliaris, (∆) P. sp. nov. 8, (○) P. sp. nov. 10. 
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Figura 31: Distribuição geográfica do grupo formado por espécies da Amazônia brasileira. Símbolos: (■) 
P. vidali, (+) P. sp. nov. 1, (∆) P. sp. nov. 5, (○) P. sp. nov. 14. 
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Figura 32: Distribuição geográfica do grupo basal da Amazônia brasileira (em uma das topologias). 
Símbolos: (■) P. sp. nov. 2, (+) P. sp. nov. 3, (∆) P. sp. nov. 4, (○) P. sp. nov. 6, (□) P. sp. nov. 7, (●) P. 
sp. nov. 9, (X)  P. sp. nov. 11, (▲)  P. sp. nov. 12, (♦)  P. sp. nov. 13, (◊)  P. sp. nov. 15, (O)  P. sp. nov. 
16, ()  P. sp. nov. 17. 
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Figura 33: Distribuição geográfica do grupo formado pelas espécies da República Dominicana. Símbolos: 
(■) P. argentata, (+) P. dominicanensis, (○) P. genalis, (X) P. latifrons, (□) P. pectinata.  
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Figura 34: Distribuição geográfica de Porphyrochroa em cladograma sobreposto no mapa da região 
Neotropical. Símbolos: (●) espécies do sul do Brasil, (▲) espécies Amazônicas, (■) espécies do Caribe. 



 

 

110

 
Figura 35: Classificação da região Neotropical e o cladograma de área proposto por Amorim & Pires 
(1996). 
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Figura 36: Classificação da região Neotropical proposta por Morrone (2001) e o cladograma de área 
[modificado por Morrone & Coscarón (1998)]. AMA, Amazônia; CAR, Caribe; CHA, Chacoan; PAR, 
Paraná 



 

 

112

 
Figura 37: Principais componentes biogeográficos que interagem na região neotropical (Amorim & Pires, 
1996; Camargo, 1996; Camargo & Moure, 1996). NAm, leste do rio Negro e norte do Amazonas; SWAm, 
oeste dos rios Negro e Madeira; SEAm, leste do rio Madeira e sul do Amazonas. 
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8. APÊNDICE 1 
 

Lista de abreviaturas usadas no texto, figuras e tabelas. 

 

Estudo taxonômico 

apod ej – apódema ejaculador 

apod goncx – apódema gonocoxal 

cerc – cerco 

escl sbepand – esclerito subepandrial 

f – falo 

hipd – hipândrio 

PVC – projeção ventral do cerco 

ST – esternito 

T – tergito 

 

Estudo filogenético 

L – comprimento do caráter na árvore 

CI – índice de consistência 

RI – índice de retenção 

 

 

 


