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Sinopse 

Realizou-se a revisão taxonômica e análise filogenética de Biza Walker, como 

resultado cinco das nove espécies foram transferidas para o gênero Aglaenita Spinola. Foi 

proposta uma nova classificação para Biza, aparecendo como um grupo monofilético 

suportado por seis sinapomorfias. Além disso, novas espécies foram descritas, tanto para Biza 

quanto para Aglaenita, foi elaborada uma chave de identificação para machos adultos de 

ambos os gêneros citados, incluindo mapas atualizados de registro geográfico para todas as 

espécies conhecidas dos mesmos. 

Palavras-chave: cigarrinha, sistemática, morfologia, espécies novas, Aglaenita. 
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Epígrafe 

“The first step in wisdom is to know the 

things themselves; this notion 

consists in having a true idea of the 

objects; objects are distinguished 

and known by classifying them 

methodically and giving them 

appropriate names. Therefore, 

classification and name-giving will 

be the foundation of our science.” 

Carolus Linnaeus – Systema Naturae 
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Resumo 

Biza Walker, 1858, compreende nove espécies válidas, distribuídas do sul do México 

até o centro-oeste brasileiro. Uma análise filogenética visando testar a monofilia do gênero foi 

feita e suas espécies revisadas. Foram incluídas todas as espécies que compreendem o gênero 

e espécies de gêneros próximos. A análise filogenética foi executada no software Paup em 

uma matriz de dados composta por 34 táxons: nove espécies de Biza, duas de Megacoelidia, 

cinco de Aglaenita, uma de Retrolidia e 17 espécies novas e 55 caracteres morfológicos. O 

suporte de Bremer foi calculado para mostrar a robustez dos clados. A análise resultou em 

seis árvores igualmente parcimoniosas de 201 passos, ic=0,47, ir=0,74 e um passo adicional 

no cladograma de consenso estrito. Em todas as topologias encontradas Biza aparece como 

um grupo polifilético tal como atualmente constituído. Com base na análise efetuada Biza foi 

redefinido incluindo as espécies B. ava Kramer, 1967, B. chinai Kramer, 1962, B. craspa 

Kramer, 1962 e B. crocea Walker, 1858, além de cinco novas espécies, Biza cornuta sp. nov., 

B. erwini sp. nov., B. krameri sp. nov., B. tricornis sp. nov. e B. walkeri sp. nov., formando 

um grupo monofilético, com suporte de Bremer igual a 3, sustentado por seis sinapomorfias, 

destas três homoplásticas: margens laterais da coroa, em vista dorsal, sinuosas; margem apical 

das maxilas na mesma altura da margem apical do clípeo; asa anterior semiopaca e 

monocromática em sua maioria e semi-hialina apenas na metade ou terço apical; asa anterior 

com venação distinta, porém, notavelmente mais nítida no terço apical; asa anterior com faixa 

escura transversal; e conectivo, em vista dorsal, aproximadamente do mesmo comprimento 

dos estilos. Novas combinações são propostas com a transferência de cinco espécies de Biza 

para Aglaenita: A. castanea comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003, A .ocellata comb. 

nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003, A. maculata comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 

2003, A. similis comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003 and A. trimaculata comb. nov. 

Chiamolera & Cavichioli, 2003. Em decorrência disto, são propostas uma nova classificação, 

nova diagnose e redescrição, além de uma chave de identificação dicotômica de todas as 

espécies de Biza e Aglaenita. 
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Abstract 

Biza Walker, 1858, comprises nine valid species, distributed from southern Mexico to 

central-western Brazil. A phylogenetic analysis aiming to evaluate the monophyly of the 

genus was made and their species have been revised. We included all species comprising the 

genus and species of close genera. Phylogenetic analysis was performed on the Paup software 

on a data matrix with 34 taxa: nine species of Biza, two of Megacoelidia, five of Aglaenita, 

one of Retrolidia and 17 new species and 55 morphological characters. The Bremer support 

was calculated to show the robustness of the clades. The analysis resulted in six equally 

parsimonious trees of 201 steps, ci=0.47, ri=0.74 and an additional step in the strict consensus 

cladogram. In all topologies found Biza appears as polyphyletic as actually constituted. Based 

on the analysis performed Biza was redefined including the species B. ava Kramer, 1967, B. 

chinai Kramer, 1962, B. craspa Kramer, 1962 e B. crocea Walker, 1858, and five new 

species, Biza cornuta sp. nov., B. erwini sp. nov., B. krameri sp. nov., B. tricornis sp. nov. e 

B. walkeri sp. nov., forming a monophyletic group, with Bremer support equal to 3, supported 

by six synapomorphies, of these three are homoplastics: lateral margins of the crown, in 

dorsal view, sinuous; apical margin of the maxillae at the same height of the apical margin of 

clypeus; forewing semi-opaque and monochromatic in the majority and  semi-hyaline only in  

half or apical third; forewing with venation distinct, however, remarkably sharper in the apical 

third; forewing with transverse dark band; and connective, in dorsal view, approximately the 

same length of styles. New combinations are proposed with the transfer of five species from 

Biza to Aglaenita: A. castanea comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003, A. ocellata comb. 

nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003, A. maculata comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 

2003, A.similis comb. nov. Chiamolera & Cavichioli, 2003 and A. trimaculata comb. nov. 

Chiamolera & Cavichioli, 2003. As a consequence, are proposed a new classification, new 

diagnosis and redescription, as well as dichotomous identification key to all species of Biza 

and of Aglaenita. 
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Lista de figuras 

Figura 

01.a 

01.a Árvore de consenso estrito das seis árvores igualmente parcimoniosas das relações 

de parentesco das espécies de Biza (202 passos, IC=0,48, RI=0,74).  

 

120 

Figuras 

01.b-01.c 

 

01.b Clado A, Gen. nov. A sp. nov. 01; 01.c Clado B, Biza. 
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Figuras 

01.d-01.e 

 

01.c Clado C, Megacoelidia; 01.e Clado D, Aglaenita. 
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Figura 

01.f 

 

01.f Região de incongruência nas seis árvores igualmente parcimoniosas. 123 

Figuras 

02-07 

02, Biza tricornis sp. nov. cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 03, Biza cornuta 

sp. nov. cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 04, Aglaenita brasiliensis sp. nov. 

asa anterior; 05, Biza tricornis sp. nov. cabeça, vista frontal; 06, Biza tricornis sp. nov. 

genitália masculina, vista lateral; 07, Biza craspa Kramer, 1962, edeago, vista lateral. 

 

124 

Figuras 

08-18 

Biza crocea Walker, 1858, lectótipo macho: 08, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 09, cabeça, vista frontal; 10, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 11, asa 

anterior; 12, estilo,vista lateral; 13, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 14 e 

15, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 16, conectivo e estilos, vista dorsal; 17 e 

18; edeago, vistas lateral e dorsal. 
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Figuras 

19-27 

Biza chinai Kramer, 1962, holótipo macho: 19, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 20, cabeça, vista frontal; 21, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 22, asa 

anterior; 23, pigóforo masculino, vista lateral; 24, placas subgenitais,vista lateral; 25, 

estilo, ápice, vista lateral; 26 e 27, edeago, vistas dorsal e lateral. 
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Figuras 

28-38 

Biza craspa Kramer, 1962: 28-32, 35-38 holótipo macho; 33-34 parátipo macho: 28, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 29, cabeça, vista frontal; 30, cabeça, pronoto 
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e mesonoto, vista lateral; 31, asa anterior; 32, pigóforo masculino, vista lateral; 33 e 

34, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 35, estilo, vista lateral; 36, conectivo e 

estilo, vista dorsal; 37 e 38; edeago, vistas lateral e dorsal. 

 

Figuras 

39-54 

Biza craspa Kramer, 1962: 46-47 holótipo macho; 49 parátipo macho; 39-45, 48 

fêmea; 50-54 espécimes não-tipo machos, variações: 39, esternito VII, vista ventral; 

40, pigóforo feminino e tubo anal, vista lateral; 41, valva III e valvífero II, vista lateral; 

42, valva I, vista lateral; 43, valva I, ápice, vista lateral; 44, valva II, vista lateral; 45, 

valva II, ápice, vista lateral; 46, 48-54, corpo, vista dorsal; 47, corpo, vista lateral. 
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Figuras 

55-66 

Biza ava Kramer, 1967, holótipo macho: 55, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

56, cabeça, vista frontal; 57, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 58, asa anterior; 

59, pigóforo masculino, vista lateral; 60 e 61, placas subgenitais, vistas ventral e 

lateral; 62, estilo, vista lateral; 63, conectivo e estilos, vista dorsal; 64, 65 e 66; edeago, 

vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

67-80 

Biza ava Kramer, 1967: 67-72 fêmea; 73-75 espécime não-tipo, variação; 76 holótipo; 

Biza crocea Walker, 1858: 77-78 lectótipo macho; Biza chinai Kramer, 1962: 79-80 

holótipo macho: 67, esternito VII, vista ventral; 68, pigóforo feminino e tubo anal, 

vista lateral; 69, valva I, vista lateral; 70, valva II, vista lateral; 71, valva II, ápice, vista 

lateral; 72, valva III, vista lateral; 73, pigóforo masculino, vista lateral; 74 e 75, 

edeago, vistas lateral e dorsal; 76, 77 e 79, corpo, vista dorsal; 78 e 80, corpo, vista 

lateral. 
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Figuras 

81-92 

Biza cornuta sp. nov., holótipo macho: 81, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

82, cabeça, vista frontal; 83, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 84, asa anterior; 

85, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 86 e 87, placas subgenitais, vistas 

ventral e lateral; 88, estilo, vista lateral; 89, conectivo e estilos, vista dorsal; 90-92; 

edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

93-104 

Biza cornuta sp. nov.: 93-98, 100 fêmea; 99 holótipo macho; 101-104 parátipo macho, 

variações: 93, esternito VII, vista ventral; 94, pigóforo feminino, tubo anal e valvas III, 

vista lateral; 95, valva I, vista lateral; 96, valva I, ápice, vista lateral;  97, valva II, vista 

lateral; 98, valva II, ápice, vista lateral; 99-101, corpo, vista dorsal; 102, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 103, conectivo e estilos, vista dorsal; 104; edeago, 

vista lateral. 
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Figuras 

105-116 

Biza erwini sp. nov., holótipo macho: 105, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

106, cabeça, vista frontal; 107, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista lateral; 108, asa 
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anterior; 109,  pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 110 e 111, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 112, estilo, vista lateral; 113, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 114, 115 e 116; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 

 

Figuras 

117-128 

Biza krameri sp. nov., holótipo macho: 117, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

118, cabeça, vista frontal; 119, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista lateral; 120, asa 

anterior; 121,  pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 122 e 123, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 124, estilo, vista lateral; 125, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 126-128; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

129-140 

Biza tricornis sp. nov., holótipo macho: 129, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

130, cabeça, vista frontal; 131, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 132, asa 

anterior; 133, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 134 e 135, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 136, estilo, vista lateral; 137, conectivo e estilo, 

vista dorsal; 138-140; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

141-150 

Biza erwini sp. nov.: 141-144 holótipo macho; Biza tricornis sp. nov.: 145 holótipo 

macho; Biza krameri sp. nov.: 146 holótipo macho; 147-150 parátipos machos: 141, 

145-147, corpo, vista dorsal; 142, corpo, vista lateral; 143, asa anterior; 144, asa 

posterior; 148-150, edeago, vista lateral. 
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Figuras 

151-162 

Biza walkeri sp. nov., holótipo macho: 151, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

152, cabeça, vista frontal; 153, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 154, asa 

anterior; 155, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 156 e 157, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 158, estilo, vista lateral; 159, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 160-162; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

163-174 

Biza walkeri sp. nov.: 163-167, 170-171 fêmea; 168-169 holótipo macho; 172-173 

parátipos machos, variações; 174 parasita da fêmea de Biza cornuta sp. nov.: 163, 

esternito VII, vista ventral; 164, pigóforo feminino, tubo anal e valvas III, vista lateral; 

165, valva I, ápice, vista lateral;  166, valva II, vista lateral; 167, valva II, ápice, vista 

lateral; 168, 170, 172-173, corpo, vista dorsal; 169-171, corpo, vista lateral; 174, 

parasita, vista ventral. 
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Figuras 

175-185 

Aglaenita castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 

175, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 176, cabeça, vista frontal; 177, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 178, asa anterior; 179, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 180 e 181, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 182, estilo, 

vista lateral; 183, conectivo e estilos, vista dorsal; 184 e 185; edeago, vistas lateral e 

dorsal. 
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Figuras 

186-197 

Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 

186, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 187, cabeça, vista frontal; 188, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 189, asa anterior; 190, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 191 e 192, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  194, conectivo 

e estilos, vista dorsal; 195-197; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

198-209 

Aglaenita ocellata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho; 198, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 199, cabeça, vista frontal; 200, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 201, asa anterior; 202, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 203 e 204, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  205, estilo, 

vista lateral; 206, conectivo e estilos, vista dorsal; 207-209; edeago, vistas lateral, 

dorsal e posterior.  
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Figuras 

210-220 

Aglaenita similis (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 210, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 211, cabeça, vista frontal; 212, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 213, asa anterior; 214, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 215 e 216, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  217, estilo, 

vista lateral; 218, conectivo e estilos, vista dorsal; 219 e 220; edeago, vistas lateral e 

dorsal. 
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Figuras 

221-232 

Aglaenita trimaculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 

221, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 222, cabeça, vista frontal; 223, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 224, asa anterior; 225, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 226 e 227, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 228, estilo, 

vista lateral; 229, conectivo e estilo, vista dorsal; 230-232; edeago, vistas lateral, dorsal 

e posterior. 
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Figuras 

233-242 

Aglaenita castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 233 holótipo macho; 

Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 234 holótipo 

macho; Aglaenita ocellata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 235 holótipo 

macho; 236 parátipo macho; Aglaenita similis (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. 

nov.: 237 holótipo macho; Aglaenita trimaculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) 

comb. nov.: 238 holótipo macho; 239-242 Espécimes não-tipo machos, variações: 

233-235, 237-240, corpo, vista dorsal; 236, 242, edeago, vista lateral; 241 pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral. 
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Figuras 

243-254 

Aglaenita boliviana sp. nov., holótipo macho: 243, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 244, cabeça,vista frontal; 245, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 246, 

asa anterior; 247, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 248 e 249, placas 
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subgenitais, vistas ventral e lateral; 250, estilo, vista lateral; 251, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 252-254; edeago, vista lateral, dorsal e posterior. 

 

Figuras 

255-266 

Aglaenita brasiliensis sp. nov., holótipo macho: 255, cabeça, pronoto e mesonoto, 

vista dorsal; 256, cabeça,vista frontal; 257, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 

258, asa anterior; 259, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 260 e 261, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 262, estilo, vista lateral; 263, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 264-266; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

267-278 

Aglaenita cornuta sp. nov., holótipo macho: 267, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 268, cabeça,vista frontal; 269, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 270, 

asa anterior; 271, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 272 e 273, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral, 274, estilo, vista lateral; 275, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 276-278; edeago, vista lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

279-290 

Aglaenita curvipenis sp. nov., holótipo macho: 279, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 280, cabeça,vista frontal; 281, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 282, 

asa anterior; 283, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 284 e 285, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 286, estilo, vista lateral; 287, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 288-290; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

291-302 

Aglaenita leviventris sp. nov., holótipo macho: 291, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 292, cabeça,vista frontal; 293, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 294, 

asa anterior; 295, pigóforo masculino, vista lateral; 296 e 297, placas subgenitais, vista 

ventral e lateral; 298, estilo, vista lateral; 299, conectivo e estilos, vista dorsal; 300-

302; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

303-314 

Aglaenita obscuripennis sp. nov., holótipo macho: 303, cabeça, pronoto e mesonoto, 

vista dorsal; 304, cabeça,vista frontal; 305, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 

306, asa anterior; 307, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 308 e 309, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 310, estilo, vista lateral; 311, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 312-314; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

315-326 

Aglaenita proxima sp. nov., holótipo macho: 315, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 316, cabeça,vista frontal; 317, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 318, 

asa anterior; 319, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 320 e 321, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 322, estilo, vista lateral; 323, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 324-326; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras Aglaenita spiropenis sp. nov., holótipo macho: 327, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 152 
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327-338 dorsal; 328, cabeça,vista frontal; 329, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 330, 

asa anterior; 331, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 332 e 333, placas 

subgenitais, vistas ventral e lateral; 334, estilo, vista lateral; 335, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 336-338; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior.  

 

Figuras 

339-350 

Aglaenita truncata sp. nov., holótipo macho: 339, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 340, cabeça,vista frontal; 341, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 342, 

asa anterior; 343, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 344 e 345, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 346, estilo, vista lateral; 347, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 348-350; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

351-362 

Aglaenita uncipenis sp. nov., holótipo macho: 351, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 352, cabeça,vista frontal; 353, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 354, 

asa anterior; 355, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 356 e 357, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 358, estilo, vista lateral; 359, conectivo e estilo, 

vista dorsal; 360-362; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

363-374 

Aglaenita waorani sp. nov., holótipo macho: 363, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 364, cabeça,vista frontal; 365, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 366, 

asa anterior; 367, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 368 e 369, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 370, estilo, vista lateral; 371, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 372-374; edeago, vista lateral, dorsal e posterior.  

 

155 

Figuras 

375-386 

Aglaenita waorani sp. nov.: 375-380, 383 fêmea; 382 holótipo macho;  381,  384-385 

parátipo macho: 375, esternito VII, vista ventral; 376, pigóforo feminino e tubo anal, 

vista lateral; 377, valva I, ápice, vista lateral;  378, valva II, vista lateral; 379, valva II, 

ápice, vista lateral; 380, valvas III e valvíferos II, vista lateral; 381, asa posterior;  382-

384, corpo, vista dorsal; 385, conectivo e estilos, vista dorsal; 386, placas subgenitais, 

vista ventral. 
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Figuras 

387-397 

Gen. nov. A sp. nov. 01, holótipo macho: 387, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 388, cabeça, vista frontal; 389, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 390, 

asa anterior; 391, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 392 e 393, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 394, estilo, vista lateral; 395, conectivo e estilo, 

vista dorsal; 396 e 397; edeago, vistas lateral e posterior. 
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Figuras 

398-406 

Aglaenita boliviana sp. nov., 398 holótipo macho; Aglaenita brasiliensis sp. nov., 399 

holótipo macho; Aglaenita spiropenis sp. nov., 400 holótipo macho; Aglaenita cornuta 

sp. nov., 401 holótipo macho; Aglaenita cornuta sp. nov., 402 parátipo macho; 

Aglaenita leviventris sp. nov., 403 holótipo macho; Aglaenita proxima sp. nov., 404 
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holótipo macho; Aglaenita curvipens sp. nov., 405 holótipo macho; Aglaenita 

uncipenis sp. nov., 406 holótipo macho; 398-406, corpo, vista dorsal.  

 

Figuras 

407-414 

Aglaenita obscuripennis sp. nov., 407 holótipo macho; Aglaenita obscuripennis sp. 

nov., 408-410 parátipo macho; Aglaenita truncata sp. nov., 411 holótipo macho; 

Aglaenita truncata sp. nov., 412 parátipo macho; Gen. nov. A sp. nov. 01, 413-414 

holótipo macho; 407-408, 411-413, corpo, vista dorsal; 409 e 410, edeago, vistas 

lateral e posterior; 414, corpo, vista lateral. 
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Figuras 

415-426 

Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: espécime não-tipo macho: 415, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 416, cabeça, vista frontal; 417, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista lateral; 418, asa anterior; 418, pigóforo masculino e tubo 

anal, vista lateral; 420 e 421, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  422, estilo, 

vista lateral; 423, conectivo e estilo, vista dorsal; 424-426; edeago, vistas lateral, dorsal 

e posterior. 
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Figuras 

427-437 

Aglaenita bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: holótipo macho: 427, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 428, cabeça, vista frontal; 429, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista lateral; 430, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 431, asa 

anterior; 432 e 433, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  434, estilo, vista lateral; 

435, conectivo e estilos, vista dorsal; 436 e 437; edeago, vistas lateral e posterior. 
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Figuras 

438-449 

Aglaenita bipunctata Spinola, 1850: espécime não-tipo macho: 438, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 439, cabeça, vista frontal; 440, cabeça, pronoto e mesonoto, 

vista lateral; 441, asa anterior; 442, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 443 e 

444, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 445, estilo, vista lateral; 446, conectivo 

e estilo, vista dorsal; 447-449; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

450-461 

Aglaenita similis Chiamolera & Cavichioli, 2003: holótipo macho: 450, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 451, cabeça, vista frontal; 452, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista lateral; 453, asa anterior; 454, pigóforo masculino e tubo anal, vista 

lateral; 455 e 456, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 457, estilo, vista lateral; 

458, conectivo e estilos, vista dorsal; 459-461; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

462-473 

Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: holótipo macho: 462, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 463, cabeça, vista frontal; 464, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista lateral; 465, asa anterior; 466, pigóforo masculino e tubo anal, vista 

lateral; 467 e 468, placas subgenitais, vista ventral  e lateral;  469, estilo, vista lateral; 

470, conectivo e estilos, vista dorsal; 471-473; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

474-486 

Megacoelidia aurantia Kramer & Linnavuori, 1959: holótipo macho: 474, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 475, cabeça, vista frontal; 476, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista lateral; 477, asa anterior esquerda; 478, asa anterior direita; 479, 

pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 480 e 481, placas subgenitais, vista 

ventral e lateral; 482, estilo, vista lateral; 483, conectivo e estilos, vista dorsal; 484-

486; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

487-498 

Megacoelidia splendida Kramer & Linnavuori, 1959: holótipo macho: 487, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 488, cabeça, vista frontal; 489, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista lateral; 490, asa anterior; 491, pigóforo masculino e tubo anal, vista 

lateral; 492 e 493, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 494, estilo, vista lateral; 

495, conectivo e estilos, vista dorsal; 496-498; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 

499-511 

Retrolidia bimaculata Dietrich, 2003: Espécime não-tipo macho: 499, cabeça, pronoto 

e mesonoto, vista dorsal; 500, cabeça, vista frontal; 501, cabeça, pronoto e mesonoto, 

vista lateral; 502, asa anterior; 503, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 504 e 

505, placas subgenitais, vista ventral e lateral;  505, placas subgenitais, vista lateral; 

506, estilo, vista lateral; 507, conectivo e estilos, vista dorsal; 508-510; edeago, vista 

lateral, dorsal e posterior; 511, edeago, ápice, vista lateral. 
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Figuras 

512-519 

Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 512 espécime não-tipo macho; 

Aglaenita bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 513 holótipo macho; Aglaenita 

bipunctata Spinola, 1850 514 espécime não-tipo macho; Aglaenita cornuta sp. nov., 

401 holótipo macho; Aglaenita similis Chiamolera & Cavichioli, 2003, 515 Holótipo 

macho; Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 516 holótipo macho; 

Retrolidia bimaculata Dietrich, 2003 517 espécime não-tipo macho; Megacoelidia 

aurantia Kramer & Linnavuori, 1959 518 holótipo macho; Megacoelidia splendida 

Kramer & Linnavuori, 1959, 519 holótipo macho; 512-519, corpo, vista dorsal.  
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Figura 

520 

Mapa de registro geográfico das espécies de Biza Walker, 1858. 

 

 

169 

Figura 

521 

Mapa de registro geográfico das espécies de Aglaenita Spinola, 1850. 170 
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1. Introdução 

1.1. A Família Cicadellidae 

Cicadellidae pertence à ordem Hemiptera, subordem Auchenorrhyncha, infraordem 

Cicadomorpha, superfamília Membracoidea (Dietrich, 2005). É uma das dez famílias mais 

diversas de insetos e, dentre os auquenorrincos, é a família com maior número de espécies, a 

maioria com distribuição Neotropical (Triplehorn & Jonhson, 2005). Atualmente, compreende 

aproximadamente 22.000 espécies descritas (McKamey, 2002), distribuídas em cerca de 40 

(Nielson & Knight, 2000) a 43 subfamílias (Dietrich, 2006), das quais 20 estão presentes na 

fauna do neotrópico (Freytag & Sharkey, 2002). A família é cosmopolita, não sendo 

registradas em áreas com baixas temperaturas.  

Cicadellidae é diferenciada das demais famílias de Membracoidea pela seguinte 

combinação de caracteres: (1) pronoto não se estendendo sobre o escutelo, geralmente não 

ultrapassando a sutura escutelar, deixando parte do mesonoto exposto; (2) fêmur anterior 

geralmente com um grupo diferenciado de cerdas; (3) tíbia posterior usualmente com quatro 

fileiras longitudinais de cerdas bem diferenciadas; (4) brocossomos, partículas microscópicas 

secretadas pelos túbulos de Malpighi, presentes no tegumento (Dietrich, 2008).  

A evolução de Cicadellidae se deu provavelmente no fim do Jurássico e início do 

Cretáceo (Nielson & Knight, 2000). O fóssil mais antigo data do Cretáceo Inferior, há 125 

milhões de anos (Dietrich et al., 2001). 

Muitas espécies de diversas subfamílias de Cicadellidae são hospedeiras para algumas 

famílias de outros insetos, como por exemplo: Pipunculidae (Diptera), Dryinidae 

(Hymenoptera) e Halictophagidae (Strepsiptera). Além de possuírem importância econômica, 

por causarem danos às plantas pelas lesões teciduais no momento da fitofagia, também são 

vetores de vírus patogênicos para as plantas (Evans, 1947). 
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1.2. Neocoelidiinae Oman, 1943 

A subfamília compreende atualmente 171 espécies válidas, distribuídas em 32 gêneros 

(Marques-Costa, 2008, 2011; Gonçalves et al., 2011), a maioria deles reunida em uma tribo, 

Neocoelidiini, exceto Krocodona Kramer, 1964, Krocozzota Kramer, 1964, Retrolidia 

Dietrich, 2003, Krocolidia Dietrich, 2003, e Krocarites Dietrich & Vega, 1995, transferidos 

para e/ou descritos na subfamília por Dietrich (2003), os quais formam um grupo distinto na 

subfamília e devem ser incluídos em uma nova tribo, de acordo com a análise filogenética da 

subfamília realizada por Marques-Costa (2008). 

Neocoelidiinae possui distribuição restrita ao Novo Mundo, com a grande maioria dos 

gêneros ocorrendo na região Neotropical e alguns encontrados na região Neártica. Acredita-se 

que o grupo tenha surgido na região Neotropical, após a separação da África com a América 

do Sul no início do Cretáceo (Nielson & Knight, 2000). 

A subfamília é caracterizada pelo seguinte conjunto de caracteres: (1) coroa 

geralmente elevada e achatada entre os olhos; (2) ocelos na margem anterior da cabeça ou 

próximos a esta; (3) antena extremamente longa, ultrapassando a metade ou o ápice da asa 

anterior, com escapo e pedicelo frequentemente bem desenvolvidos; (4) mesotórax 

frequentemente bem desenvolvido, a pleura estendendo-se até a região do esterno, dando aos 

neocelidiíneos um aspecto intumescido ventralmente; (5) venação da asa anterior geralmente 

indistinta, exceto apicalmente; (6) veia transversal r-m1 da asa anterior ausente; (7) R4+5 e 

M1+2 da asa posterior geralmente confluentes pré-apicalmente, fusionadas no ápice formando 

uma veia; (7) fórmula setal femoral da perna posterior geralmente 2+2+1; (8) valvas do 

macho inteiramente fusionadas às placas subgenitais, mas articuladas ao pigóforo; (9) 

segundo par de valvas das fêmeas delgado e alongado com uma porção denteada menor que a 

metade do comprimento total (Kramer, 1964; Dietrich, 1999, 2003, 2006; Marques-Costa, 

2008). 
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1.3.  Biza Walker, 1858 

Biza foi proposto por Walker (1858), tendo como espécie-tipo Biza crocea Walker, 

1858, localidade-tipo Villa Nova, Pará, Brasil. As descrições, genérica e específica, feitas em 

latim e inglês pelo autor, são sucintas, restritas à morfologia externa e sem nenhuma 

ilustração.  

Kramer (1962) apresentou uma diagnose do gênero, relacionando-o a Megacoelidia 

Kramer & Linnavuori, 1959, com base na genitália dos machos. Ambos possuem o lobo pré-

apical do estilo bem definido, porção basal do edeago prolongada e as placas subgenitais 

fusionadas basalmente, porém diferem consideravelmente no comprimento do corpo, já que as 

espécies de Biza medem em torno de 7-8mm e as espécies de Megacoelidia são maiores 

medindo mais de 12mm. No mesmo trabalho, o autor redesceveu o gênero, acrescentando 

novos caracteres além de descrever a genitália masculina, descreveu duas espécies, Biza 

craspa e Biza chinai, designou o lectótipo de B. crocea e apresentou uma chave para a 

separação dos machos das espécies com base nos caracteres da genitália. 

Kramer (1964), revisando Neocoelidiinae, adicionou novos caracteres para o gênero, 

destacou a semelhança entre o aspecto geral dos espécimes deste gênero e os cercopídeos 

(Hemiptera, Cercopidae) e incluiu Biza na chave para separação dos gêneros de 

Neocoelidiinae. Posteriormente, Kramer (1967) descreveu Biza ava. 

Chiamolera & Cavichioli (2000) descreveram Biza sinopensis, entretanto, 

posteriormente, Chiamolera & Cavichioli (2005) transferiram esta espécie para Coelidiana 

Oman, 1936. 

A mais recente contribuição para o gênero foi de Chiamolera & Cavichioli (2003a), 

que descreveram cinco espécies brasileiras de Biza: B. castanea, B. maculata, B. ocellata, B. 

similis e B. trimaculata. 

Até o presente trabalho, o gênero possuia nove espécies conhecidas, das quais sete 

possuem registro para o Brasil. 

Para Biza não há nenhum trabalho de revisão taxonômica completo, incluindo todas as 

espécies conhecidas.  Um estudo mais detalhado das suas espécies é necessário para uma 

melhor caracterização do mesmo, buscando mais caracteres que permitam uma melhor 



4 
 

distinção de Biza dos demais gêneros de Neocoelidiinae.  Também não existe nenhum estudo 

sobre as relações filogenéticas entre as espécies do gênero. 

Uma análise filogenética foi feita para testar sua monofilia e conhecer as relações 

entre as suas espécies; todas as espécies foram redescritas, ilustradas e dada sua distribuição; é 

fornecida chave dicotômica para as espécies e uma nova classificação é proposta para o 

gênero.   
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Realizar um estudo filogenético e a revisão taxonômica de Biza. 

2.2. Objetivos específicos 

Revisar e redescrever todas as espécies do gênero conhecidas até o momento, 

fornecendo descrições detalhadas e ilustrações; 

Elaborar uma chave de identificação dicotômica incluindo todas as espécies do 

gênero; 

Fornecer um mapa de distribuição para as espécies; 

Testar a monofilia do gênero e propor uma hipótese de relacionamento filogenético 

entre as espécies do gênero. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Procedência do material 

O material estudado provém em parte de coletas realizadas no Estado do Amazonas 

(Brasil) e também do empréstimo de material depositado nas seguintes coleções científicas 

nacionais e estrangeiras: 

Abreviatura ou 

acrônimo 

Nome da Instituição (Curador e/ou responsável pelo emprésimo) 

BMNH* The British Museum of Natural History, Londres, Inglaterra (Dr. 

Michael Webb) 

CZMA Coleção Zoológica do Maranhão da Universidade Estadual do 

Maranhão, Caxias, Brasil (Dr. Francisco Limeira de Oliveira) 

DZUP Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Departamento 

de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil (Dr. 

Rodney Cavichioli) 

IAVH Instituto de Investigácion de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, Villa de Leyva, Colômbia (Dr. José Enrique Castillo) 

INBio Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, 

Costa Rica (Dr. Jim Lewis) 

INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil 

(Dr. Augusto Loureiro Henriques) 

UKY University of Kentucky, Departamento of Entomology, 

Lexington, Estados Unidos da América (Dr. Paul Freytag) 

USNM The United States National Museum of Natural History, 

Department of Entomology, Washington D.C., Estados Unidos da 

América (Dr. Thomas Henry; Dr. Stuart McKamey; Dr. Terry L. Erwin) 

*Material estudado pela Drª Ana Paula Marques-Costa durante seu doutorado 

3.2. Espécimes estudados e material-tipo 

O estudo das espécies foi realizado examinando o material-tipo, com exceção das 

seguintes espécies: 

Retrolidia bimaculata, Aglaenita affinis e Aglaenita bipunctata, cujo estudo se deu a 

partir de material não-tipo comparado com as descrições originais. 
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Biza crocea para a qual só se conhece o lectótipo macho e duas fêmeas, cujo material 

encontra-se depositado na coleção BMNH, não foi concedido para empréstimo. A redescrição 

da espécie neste trabalho foi possível analisando a descrição original de Walker (1858) e a 

redescrição e ilustrações de Kramer (1962), além das fotografias, medições e ilustrações do 

lectótipo realizadas pela Drª. Ana Paula Marques-Costa, e que constam na prancha da espécie 

(Figs. 08-16);    

Biza chinai da qual se conhece apenas o holótipo e cuja genitália não constava no 

microtubo alfinetado junto ao material-tipo. A redescrição da genitália masculina que consta 

neste trabalho foi possível analisando as ilustrações do trabalho original de Kramer (1962), as 

quais constam na prancha da espécie (Figs. 23-27). 

3.3. Métodos de preparação dos espécimes para estudo e ilustrações 

Os espécimes provenientes de coletas foram montados utilizando cola branca comum 

através da porção direita do esternito torácico, em triângulos entomológicos de papel e 

posteriormente secos em estufa durante 72 horas. Os espécimes coletados em álcool foram 

secos em papel toalha e montados. 

 A dissecção da genitália foi realizada seguindo a técnica de Oman (1949) com 

modificação no tempo de aquecimento. Com ajuda de estiletes, o abdome foi desprendido do 

tórax e aquecido em banho-maria em solução de hidróxido de potássio (KOH) 10% durante 

aproximadamente 5 minutos a fim de dissolver sua musculatura e clarificar. Posteriormente, o 

abdome foi lavado em água quente por 5 a 10 minutos com o propósito de retirar o excesso de 

KOH e impedir a continuidade do processo de clarificação. 

Após a clarificação, o abdome foi transferido para uma lâmina escavada contendo 

glicerina e com o auxílio de microscópio estereoscópico Leica M125 e de microestiletes cada 

estrutura da genitália foi separada para posterior análise e fotografias. As estruturas das 

genitálias e morfologia externa foram fotografadas com auxílio de um microscópio 

estereoscópico Leica M205C com câmera Leica DFC295 acoplada, conectados a um 

computador com software de automontagem. 

As genitálias foram acondicionadas em microtubos de vidro ou polietileno 4x12mm, 

contendo glicerina, fixados através da tampa emborrachada no alfinete do espécime. As asas 

anteriores foram cuidadosamente retiradas do espécime com auxílio de estilete, fotografadas e 

coladas no espécime utilizando cola branca comum; as asas posteriores, quando retiradas, 
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foram colocadas em xilol (C8H10) durante aproximadamente de 30min, para limpeza e 

amolecimento da venação, posteriormente foram montadas em lâmina permanente utilizando 

bálsamo do Canadá, fotografadas e fixadas no alfinete do espécime. A confecção das pranchas 

foi realizada utilizando o software Adobe Photoshop CS. 

3.4. Exame dos espécimes e Terminologia 

As medições foram realizadas no próprio software de automontagem a medida que os 

espécimes eram fotografados. As seguintes medições foram anotadas: comprimento do corpo 

(ápice da coroa ao ápice das asas anteriores); comprimento mediano da coroa; distância 

transocular; distância interocular; comprimento mediano do pronoto; distância transumeral; 

largura máxima do mesonoto; comprimento mediano do mesonoto; comprimento das asas 

anteriores e largura máxima das asas anteriores (Figs. 02-04). 

Na literatura corrente, não existe uma padronização formalizada dos termos usados 

para morfologia de Cicadellidae. A terminologia morfológica adotada seguiu principalmente 

os trabalhos de Kramer (1964) e Young (1968, 1977, 1986), exceto para as estruturas da 

cabeça, cuja terminologia seguiu o trabalho de Hamilton (1981) (Figs. 02, 05); a venação das 

asas seguiu Comstock & Needham (1898, 1899) (Fig. 04); a posição das cerdas da tíbia 

posterior seguiu Rakitov (1998); as estruturas da genitália da fêmea seguiu Nielson (1965), e 

em parte, Mejdalani (1998); para genitália masculina e as estruturas do edeago seguiu, em 

parte, Blocker & Triplehorn (1985) (Figs. 06-07). 

3.5. Redescrições e descrições das espécies 

Todas as espécies foram redescritas e ilustradas, inclusive aquelas cuja transferência 

para Aglaenita é proposta (A. castanea Chiamolera & Cavichioli, 2005 comb. nov.; A. 

ocellata Chiamolera & Cavichioli, 2005 comb. nov.; A. maculata Chiamolera & Cavichioli, 

2005 comb. nov.; A. similis Chiamolera & Cavichioli, 2005 comb. nov. e A. trimaculata 

Chiamolera & Cavichioli, 2005 comb. nov.). As descrições originais eram suficientes para 

separá-las das demais espécies de Biza, contudo, com a transferência para Aglaenita, que é 

redefinido, e tendo este gênero maior número de espécies (30), foi necessário a redescrição 

destas espécies, incluindo mais caracteres para que se adequassem ao novo conceito de 

Aglaenita, e que permitisse a identificação das mesmas dentro do gênero.  

É dada a diagnose e redescrição do gênero juntamente com a chave para identificação 

das espécies. Para cada espécie, consta uma lista de citações subsequentes e/ou lista 
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sinonímica, diagnose, mensurações, coloração, descrição ou redescrição, distribuição, lista de 

material examinado, condição do holótipo, etimologia (em caso de espécie nova), variações, 

se existirem, e comentários. 

As espécies são redescritas ou descritas em ordem cronológica, da mais antiga para a 

mais recente, e em caso de duas ou mais descritas na mesma data optou por seguir a ordem 

alfabética.  

As informações contidas nas etiquetas dos espécimes examinados foram transcritas no 

tópico “material examinado”. Para o holótipo ou lectótipo foram copiados exatamente como 

constam na etiqueta. Para parátipos e material não-tipo as informações para cada espécime 

seguem a seguinte ordem: localidade, data de coleta e coletor. A listagem dos espécimes 

segue a ordem da localidade, do Norte para o Sul, e cronológica, da coleta mais antiga para a 

mais recente. O termo latino “idem” é utilizado a fim de evitar repetições de localidade, data 

e/ou coletor. A etiqueta de cada espécime foi iniciada e finalizada por aspas “ ”. O nome do 

país de origem foi escrito com todas as letras maiúsculas; o nome do estado ou província foi 

escrito em itálico. A quebra de linha foi representada por barra invertida “\”. A quebra de 

etiqueta foi representada por ponto e vírgula “;”. As informações adicionais constam entre 

colchetes “[ ]”.  Os espécimes machos representados por “(M)” e fêmeas por “(F)”. A sigla da 

instituição de depósito do(s) espécime(s) encontra ao final da transcrição da etiqueta do 

mesmo. 

3.6. Construção dos caracteres e matriz de dados 

Alguns caracteres foram baseados em análises anteriores (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006; Marques-Costa, 2008; Zahniser & Dietrich, 2010).  

Os caracteres foram agrupados de acordo com a similaridade topológica, 

estabelecendo assim hipóteses de homologia primária (De Pinna, 1991), sendo ou não 

confirmadas após a análise como homologia secundária. A presença ou não de uma estrutura 

foi tratada como caráter independente da forma dessa mesma estrutura (Sereno, 2007). 

A matriz de dados foi confeccionada pelo sofwtare Mesquite versão 2.74 (Maddison & 

Maddison, 2009); dados não visualizados ou faltantes são representados por um ponto de 

interrogação “?” e dados incomparáveis são representados por um traço “-“. Os caracteres 

polimóficos (caracteres com dois ou mais estados no mesmo táxon), foram tratados por letras 

minúsculas para diferentes combinações: a=0&1, b=0&2, c=1&2, d=0&1&2, e=2&3. 
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3.7. Táxons terminais e análise filogenética 

Para a análise foram utilizados 34 táxons. Todas as espécies novas, inclusive Gen. 

nov. A sp. nov. 01, foram tratadas inicialmente como Biza, com exceção das espécies novas 

para as quais não haviam dúvidas de que pertenciam a Aglaenita (A. boliviana sp. nov.; A. 

cornuta sp. nov.; A. leviventris sp. nov. e A. truncata sp. nov.). Portanto, 22 táxons 

constituíram o grupo interno e 12 o grupo externo: Aglaenita (9 espécies), Megacoelidia (2 

espécies) e Retrolidia (1 espécie). A escolha dos táxons que compõem o grupo externo baseou 

na análise filogenética de Neocoelidiinae de Marques-Costa (2008). 

Para testar a monofilia de Biza foi utilizado o critério da parcimônia, que busca a 

árvore com o menor número de passos, utilizando o critério de otimização de Fitch (1971) no 

qual os caracteres não são ordenados (ou não aditivos). A matriz foi analisada sem o 

enraizamento a priori (Nixon & Carpenter, 1993). O enraizamento se deu a posteriori em 

Retrolidia por tratar, entre os táxons utilizados na análise, do mais distante filogeneticamente 

de Biza (Marques-Costa, 2008). Todos os caracteres foram tratados com pesos iguais. 

Optou por plotar no cladograma da árvore de consenso estrito apenas os caracteres 

não-ambíguos, evitando escolher uma otimização ACCTRAN ou DELTRAN, no entanto, os 

caracteres, quando ambíguos, foram discutidos em separado proporcionando a alguns clados 

uma maior sustentabilidade. 

A busca da árvore mais parcimoniosa deu através do software PAUP versão 4.0b10 

(SWOFFORD, 2001), a linha de comando para a busca heurística da árvore mais parcimoniosa 

foi: hsearch addseq=random nreps=10000 swap=tbr rseed=1, onde foram feitas 10.000 

replicações independentes. 

O índice de decaimento ou suporte de Bremer (Bremer, 1994) foi calculado utilizando-

se o PAUP com o auxílio do “constraint” criado pelo TreeRot v.3 (Sorenson & Franzosa, 

2007) e visualizado pelo FigTree versão 1.3.1 (Rambaut, 2009), utilizando busca heurística 

com 1000 replicações randômicas. 
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3.8. Mapas de distribuição 

Os mapas de distribuição foram feitos no software Quantum GIS 1.7.1 (Sherman et 

al., 2011) com auxílio do Google Earth 6.1; os dados das coordenadas GPS foram retirados da 

etiqueta de cada espécime; para os espécimes depositados na coleção do INBio foi utilizado o 

web site: http://twcc.free.fr/converter-en.php para conversão das coordenadas. Para os espécimes 

sem coordenadas GPS, procurou marcar no mapa o local indicado na etiqueta. 
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4. Resultados e discussão 

4.1. Análise filogenética 

A matriz (Tabela 1) compreende 34 táxons terminais e 55 caracteres, destes, 23 são 

referentes à morfologia externa e 32 à morfologia da genitália dos machos. Em relação à 

codificação dos caracteres, 27 dos 55 caracteres possuem codificação composicional 

(multiestados), 16 têm codificação redutiva (ausência/presença) e 12 têm codificação 

contingente (binários). Apenas um caráter não foi informativo de acordo com a análise de 

parcimônia (autapomorfia do Gen. nov. A sp. nov. 01). Alguns caracteres referentes à 

genitália não puderam ser codificados, pois não se obteve acesso ao espécime, como no caso 

de Biza crocea Walker, 1858, ou em decorrência da genitália estar perdida, no caso de Biza 

chinai Kramer, 1962. Os caracteres 22 e 23, referentes à tíbia anterior, não foram codificados 

para Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006, pois, o holótipo, único 

espécime conhecido, encontra com as pernas anteriores quebradas. Caracteres referentes à 

genitália feminina não foram incluídos devido ao baixo número de espécies cujas fêmeas são 

conhecidas. Para cada caráter, são fornecidos o número de passos “l” e os índices de 

consistência “ic” e de retenção “ir”. Para os caráteres de número 02 e 25 ocorrem valores 

diferentes para diferentes topologias, os valores marcados como “[a] refenrem as árvores 1, 3 

e 5 e os valores marcados como [b] referem as árvores 2, 4 e 6 (Fig. 01.f). 

1. Cabeça, em vista dorsal, margem anterior da coroa, forma: (0) parabólica; (1) 

angulada; (2) arredondada. l=6; ic=0,33; ir=0,71. 

 

(0) (1)  (2) 

 

2. Cabeça, em vista dorsal, manchas negras circulares no centro da coroa: (0) 

ausente; (1) presente. [a] l=2; ic=0,5; ir=0,85; [b] l=3; ic=0,33; ir=0,71. 
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(0)   (1) 

3. Cabeça, em vista dorsal, margens laterais da coroa, forma: (0) arqueada; (1) 

sinuosa; (2) retilínea. l=3; ic=0,66; ir=0,9. 

 (0)    (1)        (2) 

4. Cabeça, em vista lateral, fronte e clípeo, forma: (0) côncavo; (1) retilíneo; (2) 

convexo. l=5; ic=0,4; ir=0,81. 

(0) (1) (2) 

5. Cabeça, em vista lateral, base da fronte: (0) com intumescimento distinto; (1) 

com leve intumescimento; (2) sem intumescimento. l=2; ic=1; ir=1. 

(0) (1) (2) 

6. Cabeça, em vista frontal, altura das margens apicais das maxilas quando 

comparadas ao ápice do clípeo: (0) ultrapassando o ápice do clípeo; (1) na mesma 

altura do ápice do clípeo; (2) não atingindo o ápice do clípeo. l=4; ic=0,5; ir=0,75. 
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 (0) (1)  (2) 

 

7. Cabeça e tórax, em vista dorsal, razão entre a largura da cabeça (distância 

transocular) pela largura do pronoto (distância transumeral): (0) maior que 
4
/5; (1) de 

2
/3 a 

4
/5; (2) de 

1
/5 a 

3
/5. l=2; ic=1; ir=1. 

 (0) (1)   (2) 

8. Tórax, em vista dorsal, margem posterior do pronoto, forma: (0) com 

reentrância arqueada; (1) com reentrância angulada. l=2; ic=0,5; ir=0,9. 

(0)   (1) 

9. Tórax, asas anteriores, textura e coloração: (0) semiopaca e colorida em sua 

maior parte, semi-hialina somente no terço apical; (1) opacas; (2) semiopacas e 

monocromática em sua maior parte, semi-hialina somente na metade ou terço apical; 

(3) inteiramente hialina a semi-hialina, sem coloração ou apenas enfuscada. l=4; 

ic=0,75; ir=0,92. 
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 (0)  (1) 

 (2)  (3) 

10. Tórax, asas anteriores, venação: (0) indistinta a fracamente distinta, exceto 

apicalmente; (1) distinta e de coloração uniforme; (2) distinta, porém notavelmente 

mais nítida no terço apical; (3) distintas, porém mais clara na porção final do terço 

basal e início do terço médio e mais escura no terço apical. l=6; ic=0,5; ir=0,8. 

(0) (1)  

(2) (3) 

 

11. Tórax, asas anteriores, faixa escura transversal: (0) ausente; (1) presente. l=1; 

ic=1; ir=1. 

(0) (1) 

12. Tórax, asas anteriores, largura e posição da faixa escura transversal: (0) larga, 

ocupando todo o terço mediano da asa; (1) média, ocupando a porção final do terço 

médio e início do terço apical; (2) estreita ocupando o terço médio; (3) pouco visível, 

ocupando o terço apical. l=3; ic=1; ir=1. [Aplica-se apenas aos terminais com estados 

diferentes de (0) para o caráter 11]. 

 

(0) (1) 
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(2) (3) 

13. Tórax, asas anteriores, mancha na região claval: (0) presente; (1) ausente: l=5; 

ic=0,2; ir=0,6. 

 (0)  (1) 

14. Tórax, asas anteriores, mancha claval, forma e coloração: (0) grande, em tons 

de vermelho e preto, ocupando quase todo o clavo; (1) pequena, castanha, 

subquadrangular ou subtriangular, adjacente a margem anal; (2) estreita, castanha, em 

forma de faixa adjacente a margem anal. l=2; ic=1; ir=1. [Aplica-se apenas aos 

terminais com estados diferentes de (1) para o caráter 13]. 

(0) (1) 

(2) 

15. Tórax, asas anteriores, posição da veia R1 em relação à bifurcação de R2+3 e 

R4+5: (0) anterior a bifurcação; (1) na altura ou posterior a bifurcação. l=1; ic=1; ir=1. 

 

(0) (1) 

 

16. Tórax, asas anteriores, posição da base da segunda célula apical em relação à 

base da asa, se comparada à base da terceira célula apical: (0) proximal; (1) 

equidistante. l=1; ic=1; ir=1. 
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(0) (1) 

17. Tórax, asas anteriores, posição da base da segunda célula apical em relação à 

base da asa, se comparada à base da quarta célula apical: (0) equidistante; (1) 

proximal. l=3; ic=0,33; ir=0,5. 

 

 (0)  (1) 

 

18. Tórax, asas anteriores, posição da base da terceira célula apical em relação à 

base da asa, se comparada à base da quarta célula apical: (0) distal; (1) equidistante; 

(2) proximal. l=10; ic=0,2; ir=0,52. 

 

 (0) (1) 

  (2) 

19. Tórax, asas anteriores, comprimento do apêndice: (0) alcançando a segunda 

célula apical; (1) restrito a primeira célula apical; (2) alcançando a terceira célula 

apical; (3) alcançando a quarta célula apical. l=10; ic=0,3; ir=0,5. 

  (0)  (1) 

(2)  (3) 
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20. Tórax, asas anteriores, veias MP e CuA: (0) não fusionadas; (1) fusionadas 

basalmente. l=1; ic=1; ir=1. 

(0) (1) 

21. Tórax, asas anteriores, forma do ápice: (0) arredondado; (1) truncado. l=1; 

ic=1; ir=0*. [caráter não informativo para a parcimônia por ser autapomorfia do Gen. 

nov. A sp. nov. 01] 

 (0)  (1) 

 

22. Tórax, tíbia anterior, coloração enegrecida: (0) ausente; (1) presente. l=3; 

ic=0,33; ir=0,75. 

(0)  (1) 

 

23. Tórax, tíbia anterior, coloração enegrecida, posição: (0) na face ventral; (1) na 

face dorsal; (2) nas faces ventral e dorsal. l=2; ic=1; ir=1. [Aplica-se apenas aos 

terminais com estados diferentes de (0) para o caráter 22]. 

(0) (1) (2) 

 

24. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, forma: (0) aproximadamente 

quadrangular, comprimento e largura aproximadamente iguais, alargado basalmente e 
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não se estreitando em direção ao ápice; (1) aproximadamente retangular, duas vezes 

mais longo que largo, alargado basalmente levemente estreitado direção ao ápice; (2) 

aproximadamente trapezoidal, alargado na metade basal, e estreitado na metade apical; 

(3) aproximadamente triangular, alargado basalmente estreitando-se gradativamente 

em direção ao ápice; (4) alargado basalmente estreitando-se abruptamente e 

fortemente na metade ou terço apical. l=9; ic=0,44; ir=0,64. 

 (0)  (1)  (2) 

(3) (4) 

 

25. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, margem ventral, processo 

dentiforme: (0) ausente; (1) presente. [a] l=5; ic=0,2; ir=0,42; [b] l=4; ic=0,25; 

ir=0,57. 

 (0)  (1) 

26. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, margem ventral, processo 

dentiforme, forma: (0) atrofiado a uma região esclerotizada; (1) reduzido, não 

pronunciado; (2) desenvolvido. l=4; ic=0,5; ir=0,66. [Aplica apenas aos terminais com 

estados diferentes de (0) para o caráter 25]. 
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(0) (1) (2) 

27. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, margem ventral, processo 

dentiforme, posição: (0) no terço médio; (1) pré-apical; (2) apical. l=5; ic=0,4; ir=0,66. 

[Aplica apenas aos terminais com estados diferentes de (0) para o caráter 25]. 

(0) (1) (2) 

28. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, prolongamento ventral: (0) 

ausente; (1) presente. l=4; ic=0,25; ir=0,4. 

(0)   (1) 

29. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, prolongamento ventral, 

processo, forma: (0) curvo dorsalmente; (1) retilíneo; (2) curvo ventralmente. l=2; 

ic=1; ir=1. [Aplica apenas aos terminais com estados diferentes de (0) para o caráter 

28]. 

(0) (1) (2) 

30. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, prolongamento dorsal: (0) 

ausente; (1) presente. l=5; ic=0,2; ir=0,5. 
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(0)  (1) 

 

31. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, prolongamento dorsal, 

processo, forma: (0) esclerosado e digitiforme; (1) esclerosado e convexo; (2) 

dentiforme; (3) pontiagudo e curvo ventralmente; (4) pontiagudo e curvo dorsalmente. 

l=4; ic=1; ir=1. [Aplica apenas aos terminais com estados diferentes de (0) para o 

caráter 30]. 

(0) (1) (2) 

(3)   (4) 

32. Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, margem pósteroventral, forma: 

(0) lisa ou com um único dente; (1) denteada, com quatro ou mais dentes. l=1; ic=1; 

ir=1. 

 

 (0) (1) 

33. Genitália masculina. Placas subgenitais, em vista ventral, forma: (0) 

aproximadamente triangulares, alargadas na base e estreitadas progressivamente em 

direção ao ápice (1) aproximadamente retangulares, não estreitadas em direção ao 

ápice ou levemente estreitada apicalmente. l=3; ic=0,33; ir=0,84. 
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 (0)      (1) 

34. Genitália masculina. Placas subgenitais, em vista ventral, agrupamento de 

cerdas na porção médio-lateral da face dorsal: (0) ausente; (1) presente. l=2; ic=0,5; 

ir=0,5. 

(0)   (1) 

35. Genitália masculina. Placas subgenitais, em vista lateral, dente dorsal no terço 

apical: (0) ausente; (1) presente. l=1; ic=1; ir=1. 

 

(0) (1) 

 

36. Genitália masculina. Placas subgenitais, em vista lateral, comprimento em 

relação ao pigóforo: (0) mais longas que o pigóforo; (1) tão longas quanto o pigóforo; 

(2) mais curtas que o pigóforo. l=6; ic=0,33; ir=0,73. 
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(0) (1) (2) 

37. Genitália masculina. Placas subgenitais, em vista lateral, forma: (0) terço basal 

mais largo que o terço apical; (1) terço basal mais estreito que o terço apical; (2) terço 

médio mais largo que os terços basal e apical; (3) largura aproximadamente constante 

por toda placa. l=7; ic=0,42; ir=0,75. 

 

(0) (1) 

(2)  (3) 

38. Genitália masculina. Estilo, em vista lateral, forma em relação ao comprimento 

e altura: (0) curto e robusto; (1) longo e delgado. l=1; ic=1; ir=1. 

(0) (1) 

39. Genitália masculina. Estilo, em vista lateral, lobo pré-apical: (0) presente; (1) 

ausente. l=1; ic=1; ir=1. 

  (0)  (1) 
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40. Genitália masculina. Estilo, em vista lateral, lobo pré-apical, forma: (0) 

pequeno, em forma de tubérculo; (1) desenvolvido a moderadamente desenvolvido 

ocupando grande parte do terço apical l=1; ic=1; ir=1. [Aplica apenas aos terminais 

com estados diferentes de (1) para o caráter 39]. 

 (0)   (1) 

41. Genitália masculina. Estilo, em vista lateral, forma da margem dorsal: (0) lisa; 

(1) ondulada ou enrugada. l=4; ic=0,25; ir=0,57. 

(0)  (1) 

42. Genitália masculina. Estilo, em vista lateral, forma do ápice: (0) retilíneo à 

sutilmente curvo; (1) curvo, em forma de gancho curto; (2) curvo, em forma de 

gancho, moderadamente desenvolvido; (3) amplamente curvo; (4) truncado. l=9; 

ic=0,44; ir=0,7. 

(0) (1) 

(2) (3) 
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(4) 

 

43. Genitália masculina. Conectivo, em vista dorsal, comprimento em relação aos 

estilos: (0) aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; (1) aproximadamente 

1
/3 

do comprimento dos estilos; (2) aproximadamente 
2
/3 do comprimento dos estilos; (3) 

aproximadamente do mesmo comprimento dos estilos. l=7; ic=0,42; ir=0,73. 

 (0)  (1) (2) (3) 

44. Genitália masculina. Conectivo, em vista lateral, quilha dorsal: (0) ausente; (1) 

presente. l=4; ic=0,25; ir=0,76. 

 

(0)   (1)  

45. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, curvatura da haste: (0) 

inteiramente curvada dorsoanteriormente; (1) curvada dorsalmente; (2) curvada 

dorsoposteriormente; (3) apenas a metade apical curvada dorsoanteriormente, em 

forma de gancho. l=3; ic=1; ir=1. 

(0) (1) (2) (3) 
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46. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral ou dorsal, expansão membranosa 

dorsal nos dois terços basais da haste: (0) ausente; (1) presente. l=2; ic=0,5; ir=0,8. 

(0) (1) 

47. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, dentes na margem ventral da 

haste: (0) ausente; (1) presente. l=2; ic=0,5; ir=0,75. 

(0)   (1) 

48. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, dentes na margem ventral da 

haste, número: (0) um; (1) dois a cinco; (2) mais de cinco. l=2; ic=1; ir=1. [Aplica 

apenas aos terminais com estados diferentes de (0) para o caráter 47].  

(0) (1) (2) 

49. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, processos no terço basal: (0) 

presentes; (1) ausentes. l=3; ic=0,33; ir=0,77. 
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  (0)    (1) 

 

50. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, processos no terço basal, 

posição: (0) lateral; (1) látero-dorsal; (2) látero-ventral. l=3; ic=0,66; ir=0,66. [Aplica 

apenas aos terminais com estados diferentes de (1) para o caráter 49]. 

 

 (0)  (1) (2) 

51. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, processos no terço médio: (0) 

ausentes; (1) presentes. l=5; ic=0,2; ir=0,33. 

(0)   (1) 

 

52. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, processos no terço apical: (0) 

presentes; (1) ausentes. l=6; ic=0,16; ir=0,16. 
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 (0)    (1) 

 

53. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, processos no terço apical, 

posição: (0) pré-apical látero-dorsal; (1) pré-apical lateral; (2) pré-apical látero-

ventral; (3) apical. l=4; ic=0,75; ir=0,5. [Aplica apenas aos terminais com estados 

diferentes de (1) para o caráter 52]. 

(0) (1) 

(2) (3) 

 

54. Genitália masculina. Edeago, gonóporo, posição: (0) apical; (1) pré-apical. l=1; 

ic=1; ir=1. 



29 
 

 (0)  (1) 

55. Genitália masculina. Edeago, em vista lateral, comprimento do apódema dorsal 

quando comparado ao pré-átrio: (0) mais curto que o pré-átrio; (1) tão longo quanto o 

pré-átrio; (2) mais longo que o pré-átrio. l=6; ic=0,33; ir=0,5. 

(0) (1) (2) 

A análise resultou em seis árvores igualmente parcimoniosas, com 201 passos, índice 

de consistência (ic) de 0,48 e índice de retenção (ir) igual a 0,74. Baixos índices de 

concistência são encontrados em outros trabalhos com o grupo: ic=0,26 e ir=0,59 na filogenia 

de Evacanthinae (Dietrich, 2004); ic=0,19 e ir=0,5 na filogenia de Deltocephalinae (Kamitani, 

1999); ic=0,25 e ir=0,74 para caracteres morfológicos de Cicadellinae (Takiya, 2007); ic=0,27 

e ir=0,64 para Iassinae (Wu & Dietrich, 2010) e ic=0,40 e ir=0,73 na filogenia de 

Neocoelidiinae (Marques-Costa, 2008). Estes dados sugerem que a evolução dos caracteres 

em Cicadellidae ocorreu de forma bastante homoplásica. 

Em todas as seis topologias encontradas Biza aparece como um grupo polifilético: 

Biza (sensu Kramer) formou um grupo monofilético e Biza (espécies descritas por Chiamolera 

& Cavichioli, 2003a) compôs um clado juntamente com as espécies de Aglaenita. Baseado 

nestes resultados, é proposto a transferência das espécies descritas por Chiamolera & 

Cavichioli (2003a)  para Aglaenita. O consenso estrito destes cladogramas, juntamente com o 

suporte de Bremer e a proposta da nova classificação para o grupo está representado na Figura 

01.a, detalhe dos clados com otimização não-ambígua está representado nas Figuras 01.b–

01.e. 

 



30 
 

Clado A, Gen. nov. A sp. nov. 01 (Fig. 01.a, 01.b) 

Gen. nov. A sp. nov. 01, aparece como grupo irmão de (Biza + (Megacoelidia + 

Aglaenita)), nó 02, (Fig. 01.a); essa relação é suportada por seis sinapomorfias, sendo duas 

homoplásticas: cabeça, em vista dorsal, margem anterior da coroa arredondada (12); coroa, em 

vista dorsal, margens anteriores retilíneas (32); cabeça, em vista lateral, fronte + clípeo 

convexo (42); cabeça, em vista lateral, fronte sem intumescimento na porção superior (52); 

cabeça, em vista dorsal,  distância transocular cerca de 
2
/3 a 

4
/5 da distância transumeral (71); e  

ausência de processos apicais no edeago (521) (Fig. 01.b). 

Gen. nov. A sp. nov. 01  é suportado por seis autapomorfias, sendo quatro 

homoplásticas: margem posterior do pronoto com reentrância mediana angulada (81); asa 

anterior com apêndice alcançando a terceira célula apical (192); asa anterior com ápice 

truncado (211); pigóforo, em vista lateral, triangular, largo na base e estreitado gradativamente 

em direção ao ápice (243);  estilo com ápice truncado, com dentículo ventral (424); e edeago 

sem processos no terço basal (491) (Fig. 01.b). Se fosse adotada uma otimização DELTRAN 

para o cladograma de consenso, duas outras sinapomorfias suportariam o Gen. nov. A sp. 

nov. 01: maxilas curtas não alcançando a margem apical do clípeo (62); e placas subgenitais, 

em vista lateral, tão longas quanto o pigóforo (361).  

 

Clado B, Biza (Fig. 01.a, 01.c) 

Na nova proposta de classificação, Biza aparece como grupo irmão de (Megacoelidia 

+ Aglaenita), nó 03, Bremer=3 (Fig. 01.a), sustentado por quatro sinapormorfias: asa anterior 

com pequena mancha escura, subtriangular ou subquadrangular, no clavo (141); asa anterior 

com a base da segunda célula apical, proximal em relação à base da quarta célula apical, 

quando comparadas a base da asa (171); pigóforo com processo dentiforme na margem ventral 

(251); e estilo com lobo pré-apical desenvolvido, ocupando grande parte do terço apical (401) 

(Fig. 01.c). Além disso, se adotada uma otimização ACCTRAN para o cladograma de 

consenso, outras duas sinapomorfias sustentariam o clado: asa anterior opaca (91); e asa 

anterior com venação distinta e de coloração uniforme (101). Entretanto, caso fosse adotada 

uma otimização DELTRAN para o cladograma de consenso, três outras sinapomorfias dariam 

suporte ao clado: asa anterior com apêndice restrito a primeira célula apical (191); pigóforo, 

em vista lateral, aproximadamente retangular (241); e estilo com ápice curvo, em forma de 

gancho, e moderadamente desenvolvido (422). 

Em relação ao caráter (141), a mancha claval aparece em várias espécies de Biza, 

contudo sofre modificação da forma dentro do gênero, nó 05; já em Megacoelidia e 
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Aglaenita, a mancha é ausente, com exceção de A. trimaculata comb. nov. e A. obscuripennis 

sp. nov.. 

Quanto ao processo dentiforme presente na margem ventral do pigóforo caráter (251), 

apesar de ocorrer modificação no tamanho e posição, está presente também em um grande 

número de espécies de Neocoelidiinae. Dentro de Aglaenita essa estrutura sofre redução 

parcial em A. brasiliensis sp. nov. ou completa como em A. bicornis. 

Na filogenia de Neocoelidiinae (Marques-Costa, 2008) o clado (Biza + (Megacoelidia 

+ Aglaenita)) é sustentado por nove sinapomorfias: margens laterais da coroa elevadas e 

carenadas; base da fronte com leve intumescimento, quase inconspícuo; suturas frontogenais 

atingindo os ocelos; clípeo, em vista lateral, com pequeno tubérculo; largura do pronoto 

aproximadamente 1,5 a 2 vezes mais largo que a largura da cabeça; asa anterior com venação 

distinta; asa anterior com a base da segunda célula apical proximal em relação à base da 

quarta célula apical quando comparadas a base da asa; tíbia posterior com a fileira 

pósterodorsal com cerdas longas e grossas intercaladas por três ou quarto cerdas longas e 

finas; e pigóforo em vista lateral, aproximadamente triangular, com base larga e estreitado 

gradativamente em direção ao ápice. 

Biza aparece como um grupo monofilético, nó 04, Bremer=3 (Fig. 01.a), sustentado 

por seis sinapomorfias, sendo três homoplásticas: margens laterais da coroa, em vista dorsal, 

sinuosas (31); margem apical das maxilas na mesma altura da margem apical do clípeo (61); 

asa anterior semiopaca e monocromática em sua maior parte e semi-hialina apenas no terço ou 

metade apical (92); asa anterior com venação distinta, porém, notavelmente mais nítida no 

terço apical (102); asa anterior com faixa escura transversal (111); e conectivo, em vista 

dorsal, aproximadamente do mesmo comprimento dos estilos (433) (Fig. 01.c). Caso se adote 

uma otimização ACCTRAN para o cladorama de consenso, duas outras sinapomorfias 

suportariam o clado de Biza: placas subgenitais, em vista lateral, mais longas que o pigóforo 

(360) e edeago com um par de processos basais láteroventrais (502). 

Kramer (1962) já chamava atenção para o estado sinuoso das margens laterais da 

coroa em Biza, embora essa característica esteja também presente em Aglaenita ocellata 

comb. nov e A. waorani sp. nov.. O caráter 6, relacionado ao comprimento das maxilas, 

diferencia-se nos três gêneros próximos: em Megacoelidia são curtas, não atingindo a margem 

apical do clípeo; em Biza são aproximadamente na mesma altura da margem apical do clípeo, 

com exceção de B. crocea e B. chinai, nas quais ultrapassam levemente a margem apical do 

clípeo; e em Aglaenita as maxilas ultrapassam a margem apical do clípeo. O estado do caráter 

111, que se refere à presença de uma faixa transversal na asa anterior, não ocorre em nenhum 
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outro gênero de Neocoelidiinae, embora, em Biza esta faixa possa ser pouco visível, reduzida 

ou até mesmo ausente em B. walkeri sp. nov., se mostra um excelente caráter diagnóstico para 

o gênero.  

No trabalho relacionado à filogenia da subfamília (Marques-Costa, 2008), Biza 

aparece como grupo monofilético, sustentado por uma única sinapomorfia: asa anterior semi-

hialina (o que é tratado aqui como semiopaco) em sua maior parte e hialino (o que é tratado 

aqui como semi-hialino) apenas no terço ou metade apical. A monofilia encontrada por 

Marques-Costa ocorreu devido à escolha dos táxons para representar o gênero, que foi feita 

incluindo-se as espécies de Biza sensu Kramer que no presente trabalho também resultou em 

um grupo monofilético, nó 04 (Fig. 01.a). 

Biza inclui dois clados, o primeiro formado por (Biza krameri sp. nov. + (Biza ava + 

Biza craspa)), nó 05, Bremer=2 (Fig. 01.a), com distribuição do norte da América do Sul 

(Colômbia) ao sul do México (Fig. 520). O clado é sustentado por duas sinapomorfias, sendo 

uma homoplástica: asa anterior com mancha estreita no clavo, adjacente à margem anal (142) 

e estilo com ápice curvo, em forma de gancho curto (421) (Fig. 01.c). Essas três espécies 

possuem pigóforo retangular com a margem posterior arredondada e com a margem ventral 

com pequeno dente pré-apical, diferenciando-as das espécies do outro clado. Biza krameri sp. 

nov. aparece no cladograma com uma autapomorfia: asa anterior com faixa escura transversal 

larga, ocupando todo o terço médio da asa (120). A relação de parentesco entre B. ava e B. 

craspa, nó 06, Bremer=1, é sustentada por uma única sinapomorfia homoplástica: ausência de 

processos edeagais no terço basal da haste (491), visto que essas são as duas únicas espécies 

do gênero que não possuem tais processos nesta posição, portanto, pode-se supor que em B. 

ava houve o deslocamento do mesmo para o terço médio da haste (511) e a perda total de 

processos edeagais em B. craspa.  

O segundo clado é formado por (Biza erwini sp. nov. + (Biza walkeri sp. nov. + ((B. 

cornuta sp. nov. + B. tricornis sp. nov.) + (Biza chinai + B. crocea)))), nó 07, Bremer=1 (Fig. 

01.a), com distribuição no norte da América do Sul (Fig. 520). O clado é sustentado por três 

sinapomorfias, sendo duas homoplásticas: pigóforo, em vista lateral, aproximadamente 

trapezoidal (242); pigóforo com processo dentiforme no terço médio da margem ventral (270) 

e placas subgenitais, em vista lateral, mais curtas que o pigóforo (362) (Fig. 01.c). As espécies 

deste clado são diferenciadas das espécies do clado anterior pela forma do pigóforo, 

trapezoidal (ou subquadrangular como em Biza cornuta sp. nov.) com dente na margem 

ventral desenvolvido (exceto em B. erwini sp. nov.); além disso, a mancha claval, quando 

presente, é subquadrangular ou subtriangular, nunca em forma de faixa. 
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Uma única sinapormorfia homoplástica sustenta o clado (Biza walkeri sp. nov. + ((B. 

cornuta sp. nov. + B. tricornis sp. nov.) + (Biza chinai + B. crocea))), nó 08, Bremer=1 (Fig. 

01.a): margem ventral do pigóforo com dente em forma de ganho (262) (Fig. 01.c). 

O clado ((B. cornuta sp. nov. + B. tricornis sp. nov.) + (Biza chinai + B. crocea)), nó 

09, Bremer=2 (Fig. 01.a), sustenta-se com duas sinapomorfias homoplásticas: asa anterior 

com a base da terceira célula apical proximal em relação a quarta célula apical quando 

comparadas a base da asa (182); e estilo com ápice retilíneo a sutilmente curvo (420) (Fig. 

01.c). Além disso, se fosse adotada uma otimização ACCTRAN para o cladograma de 

consenso, outra sinapomorfia contribuiria para sustentar essa relação: asa anterior com faixa 

transversal de espessura média ocupando a porção final do terço médio e inicio do terço apical 

(121). 

A relação (B. cornuta sp. nov. + B. tricornis sp. nov.), nó 10, é fortemente suportada, 

Bremer=3 (Fig. 01.a), por três sinapomorfias homoplásticas: pigóforo masculino com 

prolongamento dorsal (301); placas subgenitais com agrupamente de cerdas curtas e grossas 

na lateral externa do terço médio da face dorsal (341); e placas subgenitais, em vista lateral, 

tão longas quanto o pigóforo (361) (Fig. 01.c). Estas espécies equatorianas são as únicas do 

gênero conhecidas, até o momento, com prolongamento dorsal do pigóforo. 

A relação de parentesco entre Biza chinai e B. crocea, nó 11, Bremer=1 (Fig. 01.a), é 

sustentada por uma única sinapomorfia homoplástica: maxilas ultrapassando a margem apical 

do clípeo (60) (Fig. 01.c). Estas são as únicas espécies brasileiras conhecidas até o momento, 

que são muito semelhantes quanto à morfologia externa e genitália masculina, sendo a maior 

diferença entre elas a forma dos processos edeagais. 

 

Clado C, Megacoelidia (Fig. 01.a, 01.d) 

Megacoelidia aparece como irmão de Aglaenita, nó 12, Bremer=2 (Fig. 01.a). Este 

parentesco é sustentado por três sinapomorfias, uma delas homoplástica: coroa com margem 

anterior angulada medianamente (11); fronte, em vista lateral, com leve intumescimento 

central na região superior (51); e asa anterior sem mancha no clavo (131) (Fig. 01.d). Se 

houvesse sido adotada uma otimização DELTRAN para o cladograma de consenso, outras 

duas sinapomorfias corroborariam para essa relação: asa anterior com venação distinta e de 

coloração uniforme (101); e placas subgenitais, em vista lateral, tão longas quanto o pigóforo 

(361).  

No trabalho de Marques-Costa (2008) a relação entre Megacoelidia e Aglaenita é 

sustentada por duas sinapomorfias: asa anterior com a base da terceira célula apical 
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equidistante à base da quarta célula apical se comparadas à base da asa; e edeago com pré-

átrio tão longo quanto o apódema. Dentro de Aglaenita essas características são variáveis, 

possivelmente o baixo número de espécies utilizadas para representar o gênero não foi 

suficiente para expressar essa diversidade intragenérica, já que o objetivo deste trabalho era 

apenas estabelecer as relações filogenéticas entre os gêneros de Neocoelidiinae. 

Megacoelidia compreende duas espécies conhecidas, são as maiores cigarrinhas de 

Neocoelidiinae, medindo 12˗14mm, e de coloração alaranjada. O clado, nó 13, é bem 

suportado com suporte de Bremer=6 (Fig. 01.a) e por sete sinapomorfias, cinco delas 

homoplásticas: distância transocular entre 
1
/5 a 

3
/5 da distância transumeral (72); tíbia anterior 

enegrecida (221) na face dorsal (231); pigóforo com prolongamento dorsal em forma de 

processo (301); placa subgenitais, em vista lateral, com terço médio mais largo que os terços 

basal e apical (372); conectivo, em vista dorsal, aproximadamente 
2
/3 do comprimento dos 

estilos (432); e edeago com apódema dorsal tão longo quanto o pré-átrio (551) (Fig. 01d). 

Outras duas sinapomorfias dariam suporte ao clado se fosse adotada otimização DELTRAN 

para o cladograma de consenso: maxilas curtas, não atingindo a margem apical do clípeo (62); 

e asa anterior opaca (91). 

Parte destes resultados corroboram com as sinapomorfias de Megacoelidia apontadas 

por Marques-Costa (2008) na filogenia da subfamília: maxilas curtas (62) era até então um 

caráter exclusivo de Megacoelidia, agora, essa é uma característica compartilhada de forma 

homoplástica com Gen. nov. A sp. nov. 01; asa anterior completamente opaca (91) é uma 

característica única dentro da subfamília; e o pigóforo com processo dorsal  (301), sendo este 

externo, não contíguo a margem dorsal e curvado na metade apical. Além disso, outras duas 

sinapomorfias são mencionadas em seu trabalho: tíbia posterior com a fileira ântero-ventral 

com cerdas curtas e grossas; e edeago com um par de processos laterais na porção média da 

haste. 

 

Clado D, Aglaenita (Fig. 01.a, 01.e) 

Com a proposta de transferência de algumas espécies de Biza (B. castanea, B. 

ocellata, B. maculata, B. similis e B. trimaculata) para Aglaenita houve a necessidade da 

modificação da diagnose e redescrição do mesmo. Ainda que esse não seja o objetivo deste 

trabalho, é conveniente providenciar aqui tais modificações, além de fornecer a redescrição 

das espécies transferidas, descrição das espécies novas e uma chave de identificação 

englobando todas as espécies conhecidas para o gênero, que está disponível adiante, na sessão 

4.2 referente à Taxonomia. 
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Apesar de não terem sido estudadas todas as espécies de Aglaenita na análise, houve 

uma boa representatividade do gênero, incluindo-se cerca de 70% das espécies na análise, 

inclusive a espécie-tipo Aglaenita bipuctata. O gênero aparece como monofilético, nó 14, 

com dois clados distintos e um alto suporte, Bremer=4 (Fig. 01.a) e nove sinapomorfias, 

sendo três delas homoplásticas: cabeça, em vista lateral, fronte + clípeo retilíneo (41); margem 

posterior do pronoto com reentrância mediana angulada (81); asa anterior inteiramente hialina 

a semi-hialina, sem coloração ou apenas enfuscada (93); asa anterior com apêndice alcançando 

a quarta célula apical (192);  placas subgenitais, em vista lateral, com dente dorsal apical 

(351); estilos longos e delgados (381); estilo, lobo pré-apical ausente (391); conectivo, em vista 

lateral, quilha dorsal presente (441); e edeago, processos laterais ausentes no terço basal (491). 

Com a otimização ACCTRAN outra sinapomorfia sustentaria o gênero: maxilas ultrapassando 

a margem apical do clípeo (60). 

Marques-Costa & Cavicholi (2006), realizaram a revisão e filogenia de Aglaenita para 

as treze espécies conhecidas na época, e como grupo externo utilizaram duas espécies de Biza: 

B. similis e B. maculata, ambas transferidas para Aglaenita segundo a proposta do presente 

trabalho. Realmente Aglaenita (sensu Marques-Costa & Cavichioli, 2006) forma um clado 

distinto da maioria das espécies transferidas (exceto A. trimaculata), contudo, ainda assim 

dentro do mesmo gênero. Há a possibilidade de dividir este clado em dois gêneros, uma vez 

que ambos possuem sinapomorfias que sustentariam esta divisão, contudo, é mais 

conveniente incluir todas as espécies a partir do nó 14 (Fig. 01.e) em Aglaenita, por ser um 

clado com maior sustentação. Além disso, as diferenças na morfologia externa nas espécies 

destes dois clados são pouquíssimas para que se justifique uma separação destas espécies em 

gêneros distintos. Caso se optasse pela separação de Aglaenita em dois gêneros distintos, 

haveria a necessidade de recorrer a caracteres da genitália para a distinção genérica. 

Marques-Costa (2008) encontrou quatro sinapomorfias para Aglaenita: margem 

anterior da coroa, em vista dorsal, triangular, com ápice levemente angulado; placas 

subgenitais, em vista lateral, com dente dorsal apical; estilos sem lobo pré-apical; estilos, com 

a margem lateral ondulada.   

O primeiro grande clado dentro de Aglaenita compreende a maioria das espécies 

transferidas de Biza além de espécies novas, nó 15 (Fig. 01.e), composto por (A. similis comb. 

nov. + (A. brasiliensis sp. nov. + ((A. ocellata comb. nov. + A. waorani sp. nov.) + (A. 

castenea comb. nov. + (A. maculata comb. nov. + A. obscuripennis sp. nov.))))). O clado 

possui suporte de Bremer=2 (Fig. 01.a) e duas sinapomorfias homoplásticas: asa anterior com 

a base da terceira célula apical proximal em relação a base da quarta célula apical quando 
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comparadas a base da asa (182); e placas subgenitais, em vista ventral, subretangulares, não 

estreitadas ou levemente estreitadas pré-apicalmente (331) (Fig. 01.e). 

A. similis comb. nov. aparece como a espécie mais basal do clado e a que mais se 

assemelha com as espécies do clado irmão, possuindo o estilo, em vista lateral, com a margem 

dorsal ondulada (411); edeago com um par de processos látero-ventrais (520) pré-apicais (532). 

Com a transferência de Biza similis para Aglaenita (A. similis comb. nov.) ocorre uma 

homonímia dentro de Aglaenita, uma vez que já existe uma espécie com o mesmo nome no 

gênero. Em decorrência de A. similis comb. nov. ser a espécie mais antiga, esta passa a deter 

o nome e A. similis Chiamolera & Cavichioli, 2003, necessita ser renomeada. Por uma 

questão de ética, foi feito o contato com os autores da espécie no intuito de que os mesmos a 

ofereçam um novo nome. 

O clado (A. brasiliensis sp. nov. + ((A. ocellata comb. nov. + A. waorani sp. nov.) + 

(A. castenea comb. nov. + (A. maculata comb. nov. + A. obscuripennis sp.nov.)))), nó 16, 

Bremer=2 (Fig. 01.a), é sustentado por três sinapomorfias homoplásticas: tíbia anterior com 

face enegrecida (221); placas subgenitais, em vista lateral, com o terço basal mais estreito que 

o terço apical (371); e edeago com processos laterais no terço médio da haste (511) (Fig. 01.e).  

O clado (A. ocellata comb. nov. + A. waorani sp. nov), nó 18, se mostra bem 

suportado, Bremer=4 (Fig. 01.a), com cinco sinapomorfias, duas delas homoplásticas: coroa, 

em vista dorsal, com margens laterais sinuosas (31); asa anterior com venação distinta, mais 

clara na porção final do terço basal e início do terço médio e mais escura no terço médio 

(103); asa anterior com veia R1 na altura ou posterior a bifurcação de R2+3 e R4+5 (151); asa 

anterior com as veias MP e CuA fusionadas basalmente (201); e conectivo, aproximadamente 

1
/3 o comprimento dos estilos (431) (Fig. 01.e).  

O clado (A. castenea comb. nov. + (A. maculata comb. nov. + A. obscuripennis sp. 

nov.)), nó 19, Bremer=2 (Fig. 01.a), é mantido por duas sinapomorfias homoplásticas: cabeça, 

em vista lateral, com a fronte + clípeo levemente côncavos (40); e asa anterior semiopaca e 

monocromática em sua maior parte e semi-hialina somente na metade ou terço apical (92) 

(Fig. 01.e). Uma terceira sinapomorfia suportaria o clado caso fosse adotada otimização 

DELTRAN para o cladograma de consenso: asa anterior com venação distinta, porém, 

notavelmente mais nítida no terço apical (102).  

A relação de parentesco entre A. maculata comb. nov. e A. obscuripennis sp. nov., nó 

20, Bremer=3 (Fig. 01.a) é sustentanda por sete sinapormorfias, cinco homoplásticas: cabeça, 

em vista dorsal, com margem anterior arredondada (12); asa anterior com a base da segunda 

célula apical equidistante à base da terceira célula apical quando comparadas a base da asa 
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(161); asa anterior com a base da segunda célula apical equidistante à base da quarta célula 

apical quando comparadas a base da asa (170); asa anterior com a base da terceira célula 

apical equidistante à base da quarta célula apical quando comparadas a base da asa (181); 

faces dorsal e ventral da tíbia anterior enegrecida (232); edeago com um par de processos 

laterais (510) no terço apical (520) (Fig. 01.e). 

 O segundo grande clado dentro de Aglaenita (A. leviventris sp. nov. + (A. trimaculata 

comb. nov. + A. proxima sp. nov.) + (A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. 

curvipenis sp. nov.)) + (A. truncata sp. nov + (A. cornuta sp. nov. + (A. bicornis + (A. similis 

+ (A. coariensis + A. boliviana sp. nov) + (A. bipunctata + A. affinis)))))), nó 21, Bremer=1 

(Fig. 01a), é o responsável pelas diferentes topografias nas árvores igualmente parcimoniosas, 

onde A. leviventris sp. nov. e (A. trimaculata comb. nov. + A. proxima sp. nov.) oscilam de 

posição dentro do clado gerando uma politomia na árvore de consenso estrito (Fig. 01.f). Na 

árvore 1, ocorre uma tritomia com  A. leviventris sp. nov. sendo a espécie irmã do clado (A. 

truncata sp. nov. + (A. cornuta sp. nov. + (A. bicornis + (A. similis + (A. coariensis + A. 

boliviana sp. nov.) + (A. bipunctata + A. affinis))))). Essa relação é sustentada principalmente 

pelo par de manchas arredondadas negras no centro da coroa (21). Na árvore 2 também ocorre 

uma tritomia com a espécie A. leviventris sp. nov. sendo irmã do clado (A. spiropenis sp. nov 

+ (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.)). Essa relação é sustentada principalmente 

pela ausência de dente na margem ventral do pigóforo (250). Na árvore 3, a tritomia é desfeita 

e aparece o clado (A. trimaculata comb. nov. + A. proxima sp. nov.) como grupo-irmão de  

((A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.) + (A. leviventris sp. 

nov. + (A. truncata sp. nov. + (A. cornuta sp. nov. + (A. bicornis + (A. similis + (A. 

coariensis + A. boliviana sp. nov.) + (A. bipunctata + A. affinis)))))). A quarta árvore é muito 

semelhante a árvore 3, com alteração da posição de A. leviventris sp. nov., que aparece como 

irmã do clado (A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.)). Na 

árvore 5 o clado (A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.)) 

aparece como mais basal e o clado (A. trimaculata comb. nov. + A. proxima sp. nov.) como 

irmão de (A. leviventris sp. nov. + (A. truncata sp. nov. + (A. cornuta sp. nov + (A. bicornis + 

(A. similis + (A. coariensis + A. boliviana sp. nov.) + (A. bipunctata + A. affinis)))))). Já na 

árvore 6, muito semelhante à árvore 5, a espécie A. leviventris sp. nov. muda de posição, 

aparecendo como irmã de clado (A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. 

curvipenis sp. nov.)) (Fig. 01.f) 

Na árvore consenso, o segundo grande clado dentro de Aglaenita, nó 21, é sustentado 

por duas sinapomorfias, sendo uma homoplástica: pigóforo, em vista lateral, triangular, com 
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base larga, estreitado gradativamente em direção ao ápice (243); e edeago com um par de 

processos laterais apicais (533) (Fig. 01.e). 

O clado (A. trimaculata comb. nov. + A. proxima sp. nov.), nó 22, Bremer=2 (Fig. 

01.a), é suportado por três sinapomorfias homoplásticas: placas subgenitais, em vista lateral, 

com largura aproximadamente constante por todo comprimento (373); estilo com ápice 

amplamente curvo (423); e conectivo aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos (431) 

(Fig. 01.e). 

O clado (A. spiropenis sp. nov. + (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.)), nó 

23, Bremer=1 (Fig. 01.a), é sustentado por quarto sinapomorfias, duas homoplásticas: 

pigóforo sem processo dentiforme na margem ventral (250); pigóforo com margem 

pósteroventral denteada (321); placas subgenitais, em vista lateral, mais longas que o pigóforo 

(360); e edeago com gonóporo pré-apical (541) (Fig. 01.e). 

A relação de parentesco entre (A. uncipenis sp. nov. + A. curvipenis sp. nov.), nó 24, 

Bremer=1 (Fig. 01.a), se mantém por suas sinapomorfias, sendo uma homoplástica: edeago 

com haste curvada dorso-posteriormente (452); e edeago com apódema dorsal tão longo 

quanto o pré-átrio (551) (Fig. 01.e). 

O nó 25, formado por (A. truncata sp. nov. + (A. cornuta sp. nov. + (A. bicornis + (A. 

similis + (A. coariensis + A. boliviana sp. nov.) + (A. bipunctata + A. affinis))))), Bremer=1 

(Fig. 01a), é sustentado por duas sinapomorfias homoplásticas: coroa com um par de manchas 

arredondadas negras no centro (21); e asa anterior com a base da terceira célula apical 

equidistante a base da quarta célula apical quando comparadas a base da asa (181) (Fig. 01.e). 

Uma terceira sinapomorfia daria suporte ao clado se o cladograma de consenso fosse 

otimizado utilizando-se otimização ACCTRAN: pigóforo com prolongamento dorsal (301).  

O clado (A. cornuta sp. nov. + (A. bicornis + (A. similis + (A. coariensis + A. 

boliviana sp. nov.) + (A. bipunctata + A. affinis)))), nó 26, Bemer=1 (Fig. 01.a), também é 

sustentado por duas sinapomorfias, sendo um homoplástica: placas subgenitais,  em vista 

lateral, com o terço basal mais estreito que o terço apical (371); e edeago com apódema dorsal 

mais longo que o pré-átrio (552) (Fig. 01.e). Além disso, a sinapomorfia (401): estilo, em vista 

lateral, com margem dorsal ondulada ou enrugada suportaria este clado caso a otimização 

adotada para a árvore de consenso fosse ACCTRAN. 

O nó 27 (A. bicornis + (A. similis + (A. coariensis + A. boliviana sp. nov) + (A. 

bipunctata + A. affinis))), Bremer=1 (Fig. 01.a), possui três sinapomorfias homoplásticas 

como suporte: pigóforo com prolongamento ventral em forma de processo (281); placas 
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subgenitais, em vista ventral, alargadas, não estreitadas ou estreitadas pré-apicalmente (331); e 

placas subgenitais, em vista lateral, mais longas que o pigóforo (362) (Fig. 01.e). 

(A. similis + (A. coariensis + A. boliviana sp. nov) + (A. bipunctata + A. affinis)), nó 

28, Bremer=1 (Fig. 01.a), possui três sinapomorfias, destas, duas homoplásticas: pigóforo, em 

vista lateral, largo na base e abruptamente estreitado na metade ou terço apical (244); pigóforo 

com prolongamento ventral curvo dorsalmente (290); e edeago com expansão membranosa 

dorsal na porção basal da haste (461) (Fig. 01.e). Com a otimização ACCTRAN, a 

sinapomorfia conectivo, aproximadamente 
2
/3 do comprimento dos estilos (432) aumentaria o 

suporte do clado. 

O nó 29 ((A. coariensis + A. boliviana sp. nov) + (A. bipunctata + A. affinis)), 

Bremer=1 (Fig. 01.a), é suportado por duas sinapomorfias homoplásticas: estilo com ápice 

curvo e curto (421); e edeago com margem ventral com um ou mais dente (471) (Fig. 01.e). 

A relação de parentesco entre (A. coariensis + A. boliviana sp. nov), nó 30, 

Bremer=1(Fig. 01.a),  sustenta-se por uma única sinapomorfia homoplástica: asa anterior com 

a base da terceira célula apical distal em relação a base da quarta célula apical quando 

comparadas a base da asa (180) (Fig. 01.e). 

Por fim, a relação de parentesco (A. bipunctata + A. affinis), nó 31, Bremer=2 (Fig. 

01.a), é sustentada por três sinapomorfias, destas duas homoplásticas: pigóforo sem 

prolongamento ventral (280); pigóforo sem prolongamento dorsal (300); e edeago com 

margem ventral com mais de cinco dentes (482) (Fig. 01.e). 
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4.2. Taxonomia 

Biza Walker, 1858 

(Figs. 29, 33˗35, 37˗46, 55, 58, 63, 85, 105, 109, 121, 129, 131, 138-140, 144) 

Biza Walker, 1858: 253 (descrição); Kramer, 1962: 101-104 (diagnose, chave específica); 1964: 259, 262, 274, 

280, 287 (citação, chave genérica, diagnose, ilustração); Metcalf, 1964: 95 (catálogo); Oman  et al., 1990: 

195, 300 (catálogo); Chiamolera & Cavichioli, 2000: 61-63 (histórico, diagnose); 2003b: 231-238 (histórico); 

Chiamolera & Cavichioli, 2005: 499 (Biza sinopensis, transferido para  Coelidiana Oman,1936); Dietrich et 

al., 2001: 297, 300 (citação, filogenia de Membracoidea); Dietrich, 2003: 701 (distribuição); 2004: 458, 484-

485, 487 (citação, filogenia de Evacanthinae); Freytag &  Sharkey, 2002: 254, 276 (citação, número de 

espécies); Marques-Costa & Cavichioli, 2006: 356, 373-375 (citação, ilustração, filogenia de Aglaenita); 

Marques-Costa, 2008: 6, 8, 27, 30-35, 82, 166, 187, 193-195, 256, 265 (citação, chave genérica, diagnose, 

lista de espécies, distribuição, ilustração, filogenia de Neocoelidiinae). 

Espécie-tipo: Biza crocea Walker, 1858, por designação original. 

 

Diagnose. Cabeça, incluindo os olhos, mais estreita que o pronoto; coroa 

quadrangular, sem manchas, com a margem anterior arredondada e carenada separando-a da 

fronte; margens laterais adjacentes aos olhos compostos, elevadas, carenadas e sinuosas; 

fronte, em vista lateral, sem intumescimento na região central da porção superior; clípeo com 

margens laterais paralelas; pronoto com margem posterior emarginada e arqueada; asa 

anterior com venação geralmente distinta, com três células anteapicais e quatro células 

apicais, comumente com faixa transversal castanho-escura estendendo-se da margem costal à 

margem interna da asa; asa posterior com veias R4+5 e M1+2 convergentes pré-apicalmente, 

fusionadas no ápice e formando uma veia única; pigóforo masculino, em vista lateral, com 

dente esclerosado na margem ventral; placas subgenitais fusionadas no terço basal, em vista 

ventral aproximadamente triangulares e, em vista lateral, sem dente apical dorsal; estilo curto 

e robusto, com lobo pré-apical definido; conectivo, em vista dorsal, geralmente em forma de 

Y, aproximadamente tão longo quanto os estilos; edeago com haste curva dorsoanteriormente, 

alargada na base e afilando-se em direção ao ápice, geralmente com um par de processos 

laterais no terço basal; gonóporo apical. 

Redescrição. Corpo, em vista dorsal, alargado, não estreitado posteriormente e não 

achatado dorsoventralmente (Fig. 46). Cabeça, incluindo os olhos compostos, cerca de ¾ da 

largura do pronoto; em vista dorsal, coroa subquadrada, pouco projetada anteriormente, mais 

larga do que longa; margem anterior arredondada; presença de carena separando a coroa da 

fronte, limitada lateralmente pelos ocelos; margens laterais sinuosas; margem posterior 
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carenada e arqueada; superfície da coroa plana a levemente côncava centralmente, lisa, sem 

estrias, máculas coronais e sutura coronal distintas ou não, ocelos pequenos, situados na 

margem anterior da cabeça, na transição entre a coroa e a fronte, mais próximos dos olhos 

compostos que da linha mediana, acima do lobo supra-antenal; flagelo antenal mais longo que 

a metade da asa anterior, muitas vezes ultrapassando o ápice desta (Figs. 55 e 129); em vista 

frontal, fronte com comprimento cerca de 1,5 a duas vezes sua largura basal, impressões 

musculares fracamente visíveis ou indistintas; suturas frontogenais sinuosas, atingindo os 

ocelos; margem apical das maxilas na mesma altura ou ultrapassando levemente o ápice do 

clípeo; loros aproximadamente semilunares, margem inferior não atingindo o ápice do clípeo; 

genas não cobrindo completamente o proepisterno; sutura epistomal distinta e completa, 

levemente arqueada; clípeo retangular, com margens laterais paralelas, margem apical 

retilínea ou com leve reentrância mediana (Fig. 29); em vista lateral, margens laterais da 

coroa elevadas e moderadamente a fortemente carenadas; lobo supra-antenal, oblíquo e 

fortemente carenado; fronte convexa, sem intumescimento central na porção superior; clípeo 

com ou sem intumescimento mediano ou apical, podendo este ser ou não carenado (Fig. 131).  

Tórax fortemente intumescido ventralmente; pronoto com comprimento mediano cerca 

de 
1
/3 da distância transumeral; margens laterais fortemente carenadas, anteriormente 

convergentes, posteriormente arredondadas e convergentes em direção à margem posterior; 

margem posterior emarginada e arqueada; estrias horizontais superficiais nos 
2
/3 posteriores 

distintas ou não; carena dorsopleural completa, longa e evidente; mesonoto levemente mais 

largo do que longo; manchas baso-laterais subtriangulares distintas ou não; sulco pré-apical 

distinto, completo ou não (Fig. 105). Asa anterior cerca de três vezes mais longa que sua 

largura máxima; ápice arredondado; geralmente sem pontuações; comumente com uma faixa 

transversal castanho-escura, de largura e posição variável, separando a porção basal 

semiopaca da porção apical semi-hialina; venação geralmente distinta ou visível apenas na 

porção apical; quatro células apicais, todas aproximadamente retangulares, 4ª célula apical 

alargada apicalmente; três células anteapicais; apêndice estreito, restrito à primeira célula 

apical ou podendo estender-se a segunda célula apical (Fig. 58). Asa posterior com três 

células apicais, veias R4+5 e M1+2 convergentes pré-apicalmente, fusionadas no ápice, 

formando uma veia única (Fig. 144). Perna posterior com fórmula femoral variável; tíbia 

posterior: fileira pósterodorsal (PD) densamente cerdosa, com cerdas longas e grossas 

intercaladas por três a quatro cerdas longas e finas, uniformemente distribuídas por todo o 

comprimento da tíbia; fileira ântero-dorsal (AD) com cerdas longas e grossas, espiniformes, 

com duas ou mais cerdas intercalares curtas entre elas; fileira ântero-ventral (AV) com cerdas 
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curtas e espiniformes, sem base proeminente, nos dois terços apicais da tíbia, cerdas 

intercalares ausentes; fileira póstero-ventral (PV) densamente cerdosa, com cerdas curtas na 

base e alongando-se em direção ao ápice; tarsômero I com comprimento tão longo quanto a 

soma dos outros dois distais, com duas fileiras paralelas de microcerdas na superfície plantar.  

Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, alargado basalmente, retangular ou 

trapezoidal; margem ventral com dente ou gancho esclerosado; margem posterior 

arredondada, aguda ou prolongada em um processo; sem macrocerdas (Figs. 85 e 109). Valva 

subgenital completamente fusionada às placas subgenitais. Placas subgenitais, em vista 

ventral, alargadas basalmente, estreitando progressivamente em direção ao ápice, fusionadas 

entre si no terço basal (Fig. 33); em vista lateral, geralmente estreitando-se em direção ao 

ápice; dente dorsal apical ausente (Fig. 34). Estilos curtos e robustos, com lobo pré-apical 

desenvolvido, ápice esclerosado, levemente ou fortemente curvo ventralmente, com cerdas 

pré-apicais (Fig. 35). Conectivo, em vista dorsal, geralmente em forma de Y, articulado ao 

edeago, aproximadamente 
2
/3 do comprimento dos estilos ou tão longo quanto; quilha 

mediana ausente (Fig. 63). Edeago esclerosado, com haste curva dorsoanteriormente com ou 

sem processos laterais; gonóporo apical (Figs. 37-38, 138-140). Tubo anal sem processos 

(Fig. 121).  

Genitália feminina. Esternito VII convexo, em vista ventral, aproximadamente duas 

vezes mais largo do que longo; margem posterior com reentrância mediana (Fig. 39). 

Esternito VIII, quando presente, membranoso e encoberto pelo esternito VII. Pigóforo, em 

vista lateral, subtriangular, prolongado posteriormente, com margem anterior e posterior 

arredondadas, sem processos (Fig. 40). Gonângulo esclerosado e ligado na porção anterior do 

pigóforo, em vista lateral, mais longo que largo; ligado posteriormente a linha de reforço da 

cutícula, esta, rígida, delgada e estendida pelos 
3
/5 basais do pigóforo (Fig. 40). Valva I 

(válvula 8), em vista lateral, alongada e estreita, curva dorsalmente, terço apical esculturado, 

ápice agudo (Figs. 42-43). Valva II (válvula 9), em vista lateral, alongada, curva dorsalmente; 

fusionada por todo comprimento, exceto no terço apical, este levemente dilatado dorsalmente, 

esclerosado e denteado na margem dorsal (Figs. 44-45). Valva III (gonoplaca), em vista 

lateral, alongada, metade basal afilada, metade apical alargada com ápice arredondado (Fig. 

41). Valvífero II (gonocoxito 9), em vista lateral, mais longo do que largo, esclerosado, 

margem ventral lisa e arredondada; margem dorsal lisa na metade anterior e levemente 

côncava na metade posterior, com expansão dorsal fortemente esclerosada entre as metades; 

agrupamento de microcerdas na região médio-dorsal (Fig. 41). 

Comprimento total: 6,42 a 10,75 mm. 
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Coloração geral. Geralmente amarelados, podendo ser alaranjados, avermelhados ou 

esbranquiçados; sem manchas distintas, com exceção do clavo que pode ou não possuir 

mancha castanho-escura adjacente a margem anal.  

Distribuição geográfica. Brasil, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica e México 

(Fig. 520). Biza se distribui do 17° Norte até 04° Sul, com a maioria das espécies ocorrendo 

na região norte da América do Sul. Megacoelidia e Aglaenita, gêneros mais próximos 

filogenéticamente de Biza, possuem distribuição restrita a América do sul, com a maioria das 

espécies concentradas na região Norte. Uma hipótese para tal padrão de distribuição seria a de 

que o ancestral comum desses gêneros ocupasse a região norte sul-americana, e a partir de 

eventos vicariantes e de dispersão, deu-se origem a essa diversifacação genérica. Biza 

possivelmente dispersou pelo istmo do Panamá, corroborando com a hipótese de Nielson & 

Knigth (2000), para Neocoelidiinae, segundo os quais, acreditam que a subfamília teve um 

ancestral Neotropical e que alguns gêneros se dispersaram para a região Neárctica após o 

soerguimento do istmo do Panamá no Plioceno Superior. 

Chave de identificação para machos adultos de Biza 

1. Asa anterior sem mancha no clavo (Fig. 58), ou se presente, em forma de faixa 

adjacente à margem anal (Figs. 31 e 120); pigóforo, em vista lateral, com margem posterior 

arredondada (Figs. 32, 59, 73 e 121)...........................................................................................2 

Asa anterior com ou sem mancha claval (Figs. 11, 22, 84, 108, 132, 143, e 154); 

pigóforo, em vista lateral, com margem posterior aguda ou expandida em forma de um 

processo (Figs. 13, 23, 85, 102, 109, 133 e 155)........................................................................4  

2.  Edeago simples, sem processos (Figs. 37-38)...................................Biza craspa Kramer 

Edeago com um par de processos (Figs. 64-66, 126-128)..............................................3 

3. Edeago com processos laterais, curtos e avicefaliformes (Figs. 64-66)............................ 

................................................................................................................Biza ava Kramer  

Edeago com processos ventrais de comprimento variáveis, delgados e pontiagudos 

(Fig. 126-128, 148-150).............................................................................Biza krameri sp. nov. 

4. Pigóforo, em vista lateral, com região póstero-dorsal expandida e curvada 

ventralmente (Figs. 85, 102 e 133).............................................................................................5  

Pigóforo, em vista lateral, com região póstero-dorsal não expandida (Fig. 13, 23, 109, 

e 155)..........................................................................................................................................6 

5. Edeago com processos látero-ventrais afilados e pontiagudos, acompanhando a 

curvatura da haste (Figs. 138-140)............................................................Biza tricornis sp. nov. 
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Edeago com processos látero-ventrais achatados lateralmente, não acompanhando a 

curvatura da haste (Figs. 90-92 e 104).......................................................Biza cornuta sp. nov. 

6. Asa anterior sem mancha claval (Figs. 108 e 143); edeago com processos laterais 

achatados lateralmente (Figs. 114-116)....................................................... Biza erwini sp. nov. 

Asa anterior com mancha claval (Figs. 11, 22 e 154); edeago com processos não 

achatados lateralmente (Figs. 17-18, 26-27 e 160-162)..............................................................7 

7. Edeago com processos basais látero-dorsais (Figs. 160-162).........Biza walkeri sp. nov. 

Edeago com processos basais látero-ventrais (Figs. 17-18 e 26-27)...............................8 

8. Edeago com processos delgados, acompanhando a curvatura da haste (Figs. 17-18)... 

....................................…...............................................................................Biza crocea Walker 

Edeago com processos robustos, não acompanhando a curvatura da haste (Figs. 26-

27)..................................................................................................................Biza chinai Kramer 

 

Biza crocea Walker, 1858 

(Figs. 08–18, 77 e 78) 

Biza crocea Walker, 1858: 253 (descrição); Kramer, 1962: 101-104 (ilustração, chave, redescrição); 1964: 274 

(citação); 1967: 46 (citação); Metcalf, 1964: 95 (catálogo); 2005: 60, 436 (catálogo); Oman, 1990: 195 

(catálogo); Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 231, 232 (citação); Dietrich, 2003: 701 (citação); McKamey, 

2005: 60, 436 (checklist); Marques-Costa, 2008: 11, 33, 35, 166, 170,172, 176, 195, 256, 265 (distribuição, 

ilustrações, filogenia de Neocoelidiinae). 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura separando a 

metade basal amarelada semiopaca da metade apical castanha semi-hialina, clavo com uma 

pequena mancha subtriangular castanho-escura entre as veias anais; pigóforo, em vista lateral, 

trapezoidal, com dente na margem ventral do terço médio; edeago com um par de processos 

atriais látero-ventrais, longos, delgados e pontiagudos, acompanhando a curvatura da haste. 

Medidas (mm). Lectótipo macho: comprimento total 8,38; comprimento mediano da 

coroa 0,64; distância transocular 1,64; distância interocular 0,92; comprimento mediano do 

pronoto 0,88; distância transumeral 2,28; largura máxima do mesonoto 1,60; comprimento 

mediano do mesonoto 1,68; comprimento da asa anterior 6,66; largura máxima da asa anterior 

2,08. 

Coloração geral. Amarela. Cabeça, pronoto e mesonoto amarelados, sem manchas 

distintas. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura, estendendo-se da margem 

costal à margem anal, separando a metade basal amarelada e semiopaca da metade apical 

castanha e semi-hialina; clavo com uma pequena mancha castanho-escura na porção central, 
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tornando-se mais clara à medida que se aproxima da margem anal; venação amarelada na 

metade basal e castanha na metade apical. Asa posterior semi-hialina, amarela na metade 

basal e castanha na metade apical. Pernas amareladas a alaranjadas com cerdas amarelas. 

Segmentos abdominais basais amarelados e os demais alaranjados (Figs. 77-78). 

Redescrição. Cabeça: comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância 

transocular e 
2
/3 da distância interocular; em vista dorsal, sutura coronal e máculas coronais 

indistintas (Fig. 08); em vista frontal, ápice das maxilas ultrapassando a margem apical do 

clípeo (Fig. 09); em vista lateral, clípeo com discreto intumescimento apical (Fig. 10). Asa 

anterior com segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada a 

terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também proximal se comparada à quarta 

célula apical; apêndice estendendo-se até a segunda célula apical (Fig. 11). Mesonoto com 

sulco pré-apoical completo e pouco distinto (Fig. 08). Genitália masculina. Pigóforo, em vista 

lateral, trapezoidal, base alargada e afilando-se progressivamente em direção ao ápice a partir 

do dente ventral; margem posterior aguda; cerdas presentes, sendo estas longas na porção 

superior e curtas na porção média e inferior (Fig. 13). Placas subgenitais mais curtas que o 

comprimento do pigóforo; cada placa, em vista ventral, cerca de duas vezes mais longas que 

sua largura máxima; cerdas esparsas na região mediana e tornando-se mais numerosas na 

porção apical (Figs. 14 e 15); em vista lateral, margem dorsal sinuosa, levemente alargada no 

início do terço apical; metade apical com numerosas cerdas (Fig. 15). Estilo, em vista lateral, 

com margem dorsal côncava; ápice esclerosado, levemente curvo ventralmente; cerdas 

presentes nas laterais e ápice do lobo pré-apical (Fig. 12). Conectivo, em vista dorsal, em 

forma de Y; ramos anteriores retilíneos e esclerosados apicalmente (Fig. 16). Edeago, em 

vista lateral, com um par de processos látero-ventrais no terço basal, quase tão longos quanto 

à haste, delgados, afilando-se em direção ao ápice e pontiagudos, acompanhando a curvatura 

da haste (Fig. 17); em vista dorsal, divergentes (Fig. 18); pré-átrio aproximadamente 2,5 vezes 

mais longo que o apódema dorsal (Fig. 17). 

Fêmea não disponibilizada para estudo. A única descrição sobre a fêmea é de Walker 

(1858), o qual descreve o oviduto como ferrugíneo e negro no ápice; asa anterior com uma 

mancha negra no clavo e com uma fraca faixa transversal castanha próxima do ápice da asa. 

Distribuição geográfica. Brasil (Pará). 

Material examinado. Lectótipo: macho “[BRASIL, Pará], Villa Nova; Lectotype\ 

Biza crocea” BHNM. 

Condição do lectótipo. Lectótipo em dupla montagem, estando o microalfinete 

inserido na lateral esquerda do mesonoto; flagelos antenais quebrados na base e perdidos; 
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tarso da perna média direita quebrado, tarsômeros II e III da perna posterior esquerda 

quebrados e perdidos, demais pernas inteiras; asa anterior direita quebrada na primeira e 

segunda células apicais, asa anterior esquerda em perfeito estado; asa posterior direita 

quebrada no ápice, próximo  à margem anal, asa posterior  esquerda inteira; abdome 

dissecado. 

Comentários.   A descrição da morfologia externa, ilustrações e fotografias foram 

disponibilizadas pela Drª Ana Paula Marques-Costa que obteve acesso ao lectótipo durante 

seu doutorado. A redescrição da genitália foi realizada através das ilustrações de Kramer 

(1962) e Marques-Costa (2008). 

 

Biza chinai Kramer, 1962 

(Figs. 19-27, 79 e 80) 

Biza chinai Kramer, 1962: 102-104 (descrição, ilustrações, chave); Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 231, 232 

(citação); Marques-Costa, 2008: 33 (citação). 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura separando os
 2

/3 

basais amarelados e semiopacos do terço apical castanho semi-hialino, clavo com mancha 

subtriangular castanho-escura; pigóforo, em vista lateral, trapezoidal, com dente no terço 

médio da margem ventral; edeago com um par de processos láteroventrais basais, longos, 

robustos e fortemente estreitados na porção apical, não acompanhando a curvatura da haste. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 7,97; comprimento mediano da 

coroa 0,61; distância transocular 1,53; distância interocular 0,86; comprimento mediano do 

pronoto 0,85; distância transumeral 2,11; largura máxima do mesonoto 1,60; comprimento 

mediano do mesonoto 1,36; comprimento da asa anterior 6,40; largura máxima da asa anterior 

2,20. 

Coloração geral. Amarelo-alaranjada (Figs. 79-80). Cabeça, pronoto e mesonoto 

alaranjados, sem manchas distintas (Figs 19-21). Asa anterior com uma faixa transversal 

castanho-escura, estendendo-se da margem costal à comissura claval, separando os 
2
/3 basais 

amarelados e semi-opacos do terço apical castanho semi-hialino; clavo com uma mancha 

subtriangular castanho-escura entre as veias anais e adjacente à margem anal; venação 

amarelada nos 
2
/3 basais e castanha no terço apical (Fig. 22). Asa posterior semi-hialina, 

amarelada nos 
2
/3 basais e castanha no terço apical. Pernas amareladas com cerdas concolores. 

Redescrição. Cabeça: coroa com superfície plana; comprimento mediano da coroa 

cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular; em vista dorsal, sutura 
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coronal distinta no 
1
/5 posterior da coroa (Fig. 19); em vista frontal, ápice das maxilas 

ultrapassando a margem apical do clípeo (Fig. 20); em vista lateral, clípeo com sutil 

intumescimento apical (Fig. 21). Asa anterior com segunda célula apical proximal em relação 

à base da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também 

proximal se comparada à quarta célula apical; apêndice estendendo-se até a segunda célula 

apical (Fig. 22). Mesonoto com sulco pré-apical completo e pouco distinto (Fig. 19). Genitália 

masculina. Pigóforo, em vista lateral, trapezoidal, base alargada e afilando-se 

progressivamente em direção ao ápice a partir do dente ventral; margem posterior aguda (Fig. 

23). Placas subgenitais mais curtas que o pigóforo; em vista lateral, robustas, não afiladas em 

direção ao ápice (Fig. 24). Estilo com ápice esclerosado, levemente curvo ventralmente com 

cerdas no ápice do lobo pré-apical (Fig. 25). Edeago, em vista lateral, com um par de 

processos látero-ventrais basais, quase tão longos quanto à haste, robustos e fortemente 

estreitados apicalmente, não acompanhando a curvatura da haste (Fig. 27), em vista dorsal, 

ápices divergentes (Fig. 26); pré-átrio aproximadamente 2,5 vezes mais comprido que o 

apódema dorsal (Fig. 27). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Pará). 

 Material examinado. Holótipo: macho “[BRASIL], Para; P[hilip] R[eese] Uhler\ 

Collection; Holotype\ Biza\ chinai Kramer; Holotype\ USNM 65693”, USNM. 

Condição do holótipo. Alfinetado na base do clavo da asa anterior direita; antena 

direita quebrada na base do flagelo, este perdido; antena esquerda quebrada no escapo, 

estando o pedicelo e flagelo perdidos; asa anterior esquerda quebrada no ápice da primeira e 

segunda células apicais, asa anterior direita inteira; asa posterior direita quebrada na altura da 

terceira célula apical; tarso da perna anterior quebrado e perdido; tíbia da perna média 

esquerda quebrada; pernas posteriores em perfeito estado; abdome dissecado, porém a 

genitália está perdida, não se encontra no microtubo juntamente com o abdome. 

Comentários. Em decorrência da genitália não constar no microtubo fixado ao 

espécime a descrição da mesma se deu através da descrição e ilustrações originais de Kramer 

(1962) as quais ilustram a prancha da espécie (Figs. 23-27). Biza chinai aparece no 

cladograma (Fig. 01) como espécie irmã de Biza crocea por apresentarem o ápice das maxilas 

ultrapassando a margem apical do clípeo. Além disso, se assemelham pela forma do pigóforo 

e pela localização dos processos edeagais na haste, contudo, podem ser diferenciadas pela 

forma dos processos edeagais, que em B. chinai são robustos e fortemente estreitados na 

porção apical, além de não se curvarem como a haste, e em B. crocea são delgados e curvados 
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dorsoanteriormente. O nome específico, segundo o trabalho de Kramer (1962), homenageia 

W. E. China pelos estudos com cigarrinhas.  

 

Biza craspa Kramer, 1962 

(Figs. 28-54) 

Biza craspa Kramer, 1962: 103, 104 (chave, descrição, ilustrações); 1964: 280, 287 (ilustrações); Freytag & 

Sharkey, 2002: 276 (distribuição); Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 231, 235, 236 (citação); Marques-Costa, 

2008: 33, 34, 166, 170, 172, 176, 194, 256, 265 (distribuição, ilustrações, filogenia de Neocoelidiinae). 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura separando a porção 

basal semiopaca da porção apical semi-hialina, faixa castanha delgada e adjacente a margem 

anal no clavo geralmente presente; pigóforo, em vista lateral, retangular, base larga 

estreitando-se muito pouco a partir da metade e mantendo a largura até o ápice, este 

arredondado, com pequeno dente na margem ventral; edeago simples, sem processo. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos/fêmeas: 6,42 – 8,34/ 9,0–10,37; 

Holótipo macho: comprimento do corpo 7,59; comprimento mediano da coroa 0,60; distância 

transocular 1,47; distância interocular 0,85; comprimento mediano do pronoto 0,82; distância 

transumeral 2,02; largura máxima do mesonoto 1,42; comprimento mediano do mesonoto 

1,25; comprimento da asa anterior 6,35; largura máxima da asa anterior 2,09. 

Coloração geral. Geralmente em tons amarelados a alaranjados (Figs. 46-54). Cabeça, 

pronoto e mesonoto, sem manchas distintas (Figs. 28-30). Asa anterior com a porção basal 

semiopaca, pequenas pontuações próximas as veias presentes ou não, porção apical semi-

hialina e castanha, separada da porção basal por uma faixa transversal castanho-escura de 

posição e largura variável, ausente nas fêmeas; clavo com estreita faixa castanha adjacente à 

margem anal, estendendo-se do ângulo claval ao ápice do clavo, geralmente presente (Fig. 31, 

46-54). Asa posterior semi-hialina, castanha nos terços basal e apical e amarelada no terço 

médio. Pernas amareladas com cerdas de igual cor. 

Redescrição. Cabeça: coroa com superfície plana à levemente côncava na porção 

médio-posterior; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

2
/3 da 

distância interocular; em vista dorsal, sutura coronal geralmente distinta, ocupando a metade 

posterior da coroa (Fig. 28); em vista frontal, ápice das maxilas na mesma altura, ou 

ultrapassando levemente a margem apical do clípeo, esta podendo ser retilínea ou levemente 

arredondada; porção apical do clípeo sutilmente mais larga que a porção basal (Fig. 29); em 

vista lateral, clípeo com intumescimento apical evidente ou não (Fig. 30). Asa anterior com a 
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segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada a terceira e quarta 

células apicais, sendo a terceira também proximal se comparada à quarta célula apical; 

apêndice restrito a primeira célula apical (Fig. 31). Mesonoto com sulco pré-apical distinto ou 

não, completo ou incompleto (Fig. 28). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

retangular, base larga estreitando-se muito pouco a partir da metade e mantendo a largura até 

o ápice, este arredondado; cerdas presentes, sendo mais longas na porção superior e mais 

curtas na porção média a inferior; margem ventral com pequeno dente esclerosado, no terço 

apical (Fig. 32). Placas subgenitais mais longas que o pigóforo; cada placa, em vista ventral, 

cerca de três vezes mais longa que sua largura máxima; cerdas esparsas na região central e 

mais numerosas nas laterais e na porção apical (Fig. 33); em vista lateral, estreitando-se em 

direção ao ápice, margem dorsal retilínea (Fig. 34). Estilo, em vista lateral, com terço apical 

curvo dorsalmente, ápice em forma de gancho, curto, curvo e esclerosado; cerdas presentes 

nas laterais e ápice do lobo pré-apical (Fig. 35). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y 

com ramos anteriores retilíneos, robustos, convergindo apicalmente (Fig. 36). Edeago, 

simples, sem processos (Fig. 37); em vista posterior, margem apical com reentrância mediana 

(Fig. 38); pré-átrio cerca de duas vezes mais comprido que o apódema dorsal. (Fig. 37). 

Genitália feminina. Esternito VII com pequena reentrância mediana na margem posterior; 

margens laterais paralelas, várias cerdas curtas formando duas faixas médio-laterais na face 

ventral (Fig. 39). Esternito VIII arredondado, com estriações verticais e oblíquas, encoberto 

pelo esternito VII (Fig. 39). Pigóforo, em vista lateral, com cerdas curtas no terço apical (Fig. 

40). Valva I, em vista lateral, terço basal com pequenas pontuações; base do terço apical com 

sutil expansão arredondada dorsal; terço apical com esculturações que se estendem da 

margem dorsal à margem ventral; ápice agudo (Figs. 42 e 43). Valvas II, em vista lateral, 

margem dorsal do terço apical com 9 a 12 dentes arredondados, sendo os proximais levemente 

maiores; ducto ventral ramificado em ductos menores que se abrem em poros na margem 

dorsal e ápice; ápice arredondado (Figs. 44 e 45). Valva III, em vista lateral, margem ventral 

da metade apical com cerdas finas e pequenas (Fig. 41). Tubo anal reduzido (Fig. 40). 

Distribuição Geográfica. Costa Rica e México (Tabasco). 

Material examinado. Holótipo: macho “COSTA RICA\ Pablo Schild; Holotype\ 

Biza\ craspa Kramer; Holotype\ USNM\ 65666”, USNM. Parátipos: 1 macho, idem, USNM; 

1 macho “[MÉXICO], Tabasco\ Teapa\, Fevereiro, H. H. S. [leg.]”, USNM. Material não-

tipo: “COSTA RICA, Pablo Schild”, (1F), USNM; “idem, Guanacaste, Tenório, R. San 

Lorenzo, Tierras Morenas, 1050m\ v.1991, C. Alvarado [leg.]”, (1M); idem, “ 28.iii-

21.iv.1992, M. Segura [leg.]”, (1M); idem, “10-30.ix.1993, G. Rodrigues [leg.]”, (1M); idem, 
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“Est. Pitilla, 700m, 9km S. Sta Cecília\ vii.1991, P. Rios [leg.]”, (1M); idem, “Est. Cacao, 

1000-1400m\ 21-29.v.1992, F. A. Quesada [leg.]”, (1M); idem, “Alajuela, Repress. De Elect.\ 

30.vi.1994; Nielson,Godoy, Pizarro & Frost [leg.]”, (1M); idem, “Colonia Palmareña, 9km 

SO. de Bajo Rodriguez, 700m\ vii.1996, G. Carballo [leg.]”, (1M); idem, “Limón, Valle de La 

Estrella, Est. Hitoy Cerere, 100m\ 04.iii.1994, G. Carballo [leg.]”, (1M); idem, “8.iv.1994, 

Malaise”, (1M); idem, “Sector Cocori, 30km, al N. Cariari, 100m\ 6.i.1995, E. Rojas [leg.] 

Malaise”, (1M); idem, “Sector Cedrales de la Rita, 10m\ vii.1995”, (1M); idem, “xi. 1995”, 

(1M);  idem, “Est. Aguas Frias, 10-20m\ vii.1997, trampa Luz”, (1M); idem, “Heredia, Est. 

Biol. La Selva 10m\ 18.v.1993, G. Godoy [leg.], arboleda blackligth [luz negra]”, (1M);  

idem, “ Puntaneras, Fila Cruces, Fca Llama, 1200m\ 8.iv.1996, I. A. Chacón [leg.]”, (1F); 

idem, “Est. Biol. Las Alturas, 100m de La Est. Bosque Primario, 1540m\ 28-30.x.1997, B. 

Gamboa [leg.] trampa Luz”, (1F); idem, “San José, Zurqui de Moravia,1600m\ 20.v.1992, R. 

Hanson [leg.]”, (1M); idem, “1km sl NE de La Est. Sta Elena, 1300m\ 9-12.i.1996, A. M. 

Maroto [leg.] Red de Golpe”, (1M); idem, “ Cartago, Tapantí, Río dos Amigos, 1500m\ 1.v-

6.vi.1995, R. Delgado [leg.] Malaise”, (1M); INBio. 

Condição do Holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal direito quebrado e perdido; asa anterior esquerda quebrada no ápice do clavo, 

asa anterior esquerda com pequeno furo na base da célula anteapical central; asas posteriores 

inteiras; tarsos de ambas as pernas anteriores quebrados e perdidos; tíbia e tarso da perna 

posterior direita quebrados e perdidos; abdome dissecado. 

Variações. Coloração geral podendo ser avermelhada (Fig. 49), castanha e 

esbranquiçada (Figs. 53-54). Faixa castanho-escura da asa anterior, com espessura, formato e 

posição variável, podendo ocupar grande parte desta (Fig. 51); faixa castanha adjacente à 

margem anal pode estar fracamente distinta (Fig. 50) ou ausente (Fig. 49); veias 

extranuméricas comumente encontradas em diferentes regiões da asa anterior (Figs. 50 e 52) 

podendo alterar o padrão da relação da base das células apicais em relação à base da asa; 

genitália sem variação aparente. 

Comentário. Biza craspa, é a única espécie do gênero conhecida até o momento em 

que o macho não possui processos edeagais, sendo esta uma característica que facilmente a 

separa das outras espécies. 
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Biza ava Kramer, 1967 

(Figs. 55-76) 

Biza ava Kramer, 1967: 44-46 (descrição, ilustrações); Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 231 (citação); Marques-

Costa, 2008: 33, 34, 166, 170,172, 176, 193, 256, 265 (distribuição, ilustrações, filogenia de Neocoelidiinae). 

 

Diagnose. Asa anterior com faixa castanho-escura, estreita e sinuosa separando os 
2
/3 

basais amarelados semiopacos do terço apical castanho semi-hialino; pigóforo, em vista 

lateral, retangular, base larga estreitando-se levemente a partir do terço apical, ápice 

arredondado e margem ventral com dente esclerosado na porção apical; edeago com um par 

de processos látero-mediais avicefaliformes. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos/fêmea: 7,35 – 7,43/ 9,62; 

Holótipo macho: comprimento do corpo 7,43; comprimento mediano da coroa 0,58; distância 

transocular 1,46; distância interocular 0,83; comprimento mediano do pronoto 0,75; distância 

transumeral 1,90; largura máxima do mesonoto 1,49; comprimento mediano do mesonoto 

1,32; comprimento da asa anterior 6,00; largura máxima da asa anterior 2,00. 

Coloração geral. Amarela (Fig. 76). Ventre torácico e pernas amarelo-pálidas; coroa, 

pronoto e mesonoto amarelados, sem manchas distintas (Fig. 55-57). Asa anterior com uma 

faixa transversal castanho-escura e sinuosa, estreitando-se à medida que se estende da 

margem costal à região apical da célula braquial, separando os 
2
/3 basais amarelados e 

semiopacos do terço apical castanho e semi-hialino; clavo sem machas (Fig. 58). Asa 

posterior semi-hialina, amarelada nas porções basal e média, e castanha na porção apical. 

Redescrição. Cabeça: coroa com superfície plana, comprimento mediano da coroa 

cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

2
/3 da distância interocular; em vista dorsal, sutura 

coronal distinta no 
1
/3 posterior da coroa (Fig. 55); em vista frontal, ápice das maxilas na 

mesma altura da margem apical do clípeo; porção apical do clípeo sutilmente mais larga que a 

porção basal (Fig. 56); em vista lateral, clípeo com intumescimento apical pouco distinto (Fig. 

57). Asa anterior com a segunda e quarta células apicais equidistantes em relação à base da 

asa, e proximais quando comparadas a terceira célula apical; apêndice restrito a primeira ou 

podendo alcançar a segunda célula apical (Fig. 58). Mesonoto com sulco pré-apical completo 

(Fig. 55). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, retangular, base larga estreitando-se 

levemente a partir do terço apical, ápice arredondado; cerdas presentes na porção apical; terço 

apical da margem ventral com pequeno dente esclerosado (Figs. 59 e 73). Placas subgenitais 

mais longas que o pigóforo; cada placa, em vista ventral, cerca de 3,5 vezes mais longa que 

sua largura máxima; cerdas esparsas na região central e mais numerosas nas laterais e na 
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porção apical (Fig. 60); em vista lateral, estreitando-se em direção ao ápice, margem dorsal 

côncava (Fig. 61). Estilo, em vista lateral, com terço apical curvo dorsalmente; ápice em 

forma de gancho, curto, curvo e esclerosado; cerdas presentes nas laterais e ápice do lobo pré-

apical (Fig. 62). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, ramos anteriores convergindo 

apicalmente (Fig. 63). Edeago, em vista lateral, com um par de processos laterais no terço 

médio, avicefaliformes, relativamente curtos, aproximadamente 
1
/3 do comprimento da haste 

(Fig.64); em vista dorsal, processos voltados para fora, ápices divergentes (Fig. 65); em vista 

posterior, porção baso-ventral da haste comprimida lateralmente (Fig. 66); pré-átrio cerca de 

duas vezes mais longo que o apódema dorsal (Fig. 64). Genitália feminina. Esternito VII com 

acentuada reentrância mediana na margem posterior; margens laterais convergindo em 

direção a margem posterior (Fig. 67). Pigóforo, em vista lateral, com algumas cerdas ventro-

apicais (Fig. 68). Valva I, em vista lateral, alongada e estreita, curva dorsalmente; terço apical 

com esculturações que se estendem da margem dorsal quase alcançando a margem ventral; 

ápice agudo (Fig. 69). Valvas II, em vista lateral com terço apical levemente dilatado; a 

margem dorsal irregular, com alguns dentes arredondados; grande ducto ventral ramificado 

em ductos menores que se abrem em poros na margem dorsal e ápice; ápice levemente agudo 

(Figs. 70 e 71). Valva III, em vista lateral, como na descrição genérica (Fig. 72). 

Distribuição geográfica. Panamá (Panamá) e Colômbia (Cuaca, Huila). 

Material examinado. Holótipo: macho “PANAMA, [Panamá]\ Summit., C[anal] 

Z[one].July\ -1953, Krauss [leg.]; Holotype\ Biza\ ava Kramer”, USNM. Material não-tipo: 1 

macho “idem,\ Barro Colorado Isl.\ 14.vii.1979\ Silberglied & Aiello [leg.];  USNM;  Biza 

ava\ Kramer, 1967\ Det. A.P. Marques-Costa\ 2006”, USNM. 

Condição do Holótipo. Alfinetado no lado esquerdo do mesonoto; flagelos antenais 

quebrados na base e perdidos; asas anteriores e posteriores em perfeito estado; tarso da perna 

média direita quebrado e perdido; pernas posteriores quebradas na altura da coxa e perdidas; 

abdome dissecado. 

Variação. Um dos exemplares possui pigóforo com ápice levemente pontiagudo (Fig. 

73); edeago, em vista lateral, delgado, com processos laterais robustos e com ápice 

arredondado (Fig. 74), em vista dorsal, ápice da haste alargada (Fig. 75). 

Comentário. Alguns exemplares depositados no Instituto de Investigácion de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH), na Colômbia, foram analisados, 

ilustrados e concedidos pela Dra. Ana Paula Marques Costa (Figs. 67-75). A descrição da 

genitália feminina foi feita através da análise das ilustrações. Biza ava é facilmente separada 

das outras espécies do gênero em decorrência da posição e forma dos processos edeagais. 
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Biza cornuta sp. nov. 

(Figs. 81-104) 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura separando os 
2
/3 

basais amarelo-pálidos e semiopacos do terço apical castanho semi-hialino, clavo com 

mancha castanho-escura; pigóforo, em vista lateral, subquadrangular, com expansão 

pósterodorsal alongada, afilada e curva ventralmente, margem ventral com expansão posterior 

com ápice dentiforme e esclerosado; conectivo em forma de “V”; edeago com haste robusta, 

curva dorsoanteriormente, porção apical achatada dorsoventralmente e um par de processos 

látero-ventrais basais longos e achatados lateralmente, não acompanhando a curvatura da 

haste. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos/ fêmeas: 8,20 –9,12/ 9,52-10,75; 

Holótipo macho: comprimento total 9,12; comprimento mediano da coroa 0,67; distância 

transocular 1,60; distância interocular 0,87; comprimento mediano do pronoto 0,88; distância 

transumeral 2,28; largura máxima do mesonoto 1,84; comprimento mediano do mesonoto 

1,50; comprimento da asa anterior 7,47; largura máxima da asa anterior 2,64. 

Coloração geral. Amarelo-pálido a esbranquiçado (Figs. 99 e 101). Coroa, face, base 

das antenas, metade anterior do pronoto, ventre e pernas amarelo-pálidas; flagelo antenal e 

metade posterior do pronoto castanho-claro; mesonoto  esbranquiçado (Figs. 81-83). Asa 

anterior com uma faixa transversal castanho-escura, que se estende da margem costal à 

comissura claval, separando os 
2
/3 basais amarelo-pálidos e semiopacos do terço apical 

castanho semi-hialino; clavo com uma mancha castanho-escura entre as veias anais, 

estendendo-se até a margem anal; venação amarelo-pálida nos 
2
/3 basais e castanha no terço 

apical (Fig. 84). Asa posterior amarelo-pálida e semi-hialina com exceção do terço apical 

onde a coloração é castanha. Mesonoto com duas manchas ântero-laterais subtriangulares de 

coloração castanho-clara com pontuações castanho-escuras (Fig. 81). 

Descrição. Cabeça: coroa com superfície levemente côncava centralmente; 

comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância 

interocular; em vista dorsal, máculas coronais e sutura coronal distintas na porção posterior da 

coroa (Fig. 81); em vista frontal, ápice das maxilas aproximadamente na mesma altura da 

margem apical do clípeo ou ultrapassando-a levemente; impressões musculares fracamente 

visíveis (Fig. 82); em vista lateral, clípeo com intumescimento mediano (Fig. 83). Asa 

anterior com a segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada a 
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terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também proximal se comparada à quarta 

célula apical; apêndice restrito a primeira célula apical (Fig. 84). Mesonoto com sulco pré-

apical incompleto (Fig. 81). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, subquadrangular, 

aproximadamente 1,5 vezes mais comprido que largo; margem posterior convexa com uma 

expansão dorsal curva ventralmente, alongada e afilada com ápice esclerosado, em forma de 

corno; margem ventral expandida posteriormente, com ápice dentiforme, esclerosado e 

levemente curvo lateralmente; cerdas presentes e esparsas na região posterior (Fig. 85). Placas 

subgenitais tão longas quanto o pigóforo; em vista ventral, cada placa aproximadamente três 

vezes mais longa que sua largura máxima; metade apical com cerdas na lateral externa e 

ápice; cerdas presentes na região médio-lateral da face dorsal (Fig. 86); em vista lateral, 

margem dorsal sinuosa, levemente alargada no início do terço apical (Fig. 87). Estilo, em 

vista lateral, com margem dorsal levemente côncava medialmente; ápice alongado, 

esclerosado e sutilmente curvo ventralmente (Fig. 88). Conectivo, em vista dorsal, em forma 

de V, ramos anteriores com ápice em forma de S; aproximadamente 
2
/3 do comprimento dos 

estilos (Fig. 89). Edeago com haste achatada dorsoventralmente no terço apical; margem 

ventral com quilha mediana no terço médio; um par de processos basais látero-ventrais, 

longos, achatados lateralmente, alargando-se em direção ao ápice com a região pré-apical da 

margem ventral curva internamente, ápice levemente estreitado e agudo; pré-atrio 

aproximadamente tão longo quanto o apódema dorsal (Figs. 90-92). Genitália feminina: 

esternito VII trapezoidal, margem anterior cerca de duas vezes mais comprida que a margem 

posterior, margens laterais convergentes posteriormente; margem posterior com reentrância 

mediana; cerdas numerosas curtas presentes (Fig. 93). Esternito VIII formado por duas placas 

oblíquas, fusionadas entre si na porção anterior, situadas abaixo do esternito VII; margem 

anterior com reentrância mediana (Fig. 93). Pigóforo e valva III, como na descrição genérica 

(Fig. 94). Valva I, em vista lateral, terço basal com pequenas pontuações; porção basal do 

terço apical sutilmente expandido dorsalmente; terço apical com esculturações que se 

estendem da margem dorsal à margem ventral; ápice agudo (Figs. 95 e 96). Valvas II, em 

vista lateral, terço apical com margem dorsal levemente côncava medialmente, com 13 dentes 

arredondados; ducto ventral ramificado em ductos menores que se abrem em poros na 

margem dorsal e ápice; ápice agudo (Figs. 97 e 98).  

Distribuição geográfica. Equador (Orellana). 

Material examinado. Holótipo: macho “ECUADOR: Orellana, Tran-\ sect Ent. 1km 

S Onkonegare\ Camp, Reserva Etnica Waorani\ 00°39’10’’S, 076°26’00’’W; 1-oct-96 

T.L.Erwin et al. [leg.]\  Fogging terra firme Forest\ Lot#1685; Holotype\ Biza cornuta\ 
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Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, USNM. Parátipos: idem, (1M); idem, “2.vii.1995” 

(2M), INPA; idem (1F); idem, “7.ii.1996” (1M); idem, “30.ix.1996” (1F), USNM; idem, 

“Tiputini, Biodiversity Station\ nr Yasuni National Park, Er\ win Transect-T/5 220-250m\ 

00°37’55’’S,076°08’39’’W; 26.x.1998” (1F), UKY; idem, “7.ii.1999” (1M), USNM. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal direito quebrado no terço mediano e perdido, antena esquerda inteira; asas 

anteriores, asas posteriores e pernas inteiras e em perfeito estado de conservação; abdome 

dissecado. 

Etimologia. Do Latim, cornus= corno, chifre. O nome da espécie refere-se às 

expansões posteriores do pigóforo em forma de corno. 

Variação. Asa anterior esquerda do holótipo com a quarta célula apical equidistante à 

terceira célula apical (Fig. 99). Quatro parátipos apresentam as seguintes variações: coloração 

esbranquiçada; asa anterior com 
3
/4 esbranquiçados e semiopacos, quarto apical castanho-claro 

e semi-hialino, sem a faixa transversal castanho-escura, clavo com mancha castanho-escura na 

comissura claval (Fig.101); pigóforo com expansão pósterodorsal curta, não atingindo a 

metade da margem posterior (Fig. 102), conectivo com ramos anteriores delgados (Fig. 103); 

edeago com haste e processos laterais delgados, átrio membranoso (Fig. 104).  

Comentário. Uma das fêmeas estava com o abdome parasitado por uma larva (Fig. 

174) possivelmente um himenóptero da família Dryinidae, com base na descrição de Fenton 

(1918) sobre os estádios larvais de Dryinidae, supõem-se, pela coloração e tamanho do saco 

larval, tamanho da larva e lobos maxilares quitinizados na cápsula cefálica, que o parasita 

encontrava-se no quarto estádio larval de desenvolvimento. Biza cornuta sp. nov. assemelha-

se à Biza tricornis sp. nov. por apresentarem o pigóforo subquadrangular com a porção dorsal 

da margem posterior expandida e curva ventralmente. Além dos processos edeagais serem 

látero-ventrais e longos. Diferem no formato dos estilos, levemente côncavo medialmente em 

B. cornuta e curvo dorsoapicalmente em B. tricornis, e na forma dos processos edeagais, já 

que, em B. tricornis os processos são afilados e acompanham a curvatura da haste e em B. 

cornuta são achatados e não curvos como a haste. 
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Biza erwini sp. nov. 

(Figs. 105-116 e 141-144) 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura separando os 
 2

/3 

basais esbranquiçados e semiopacos do terço apical castanho semi-hialino; pigóforo, em vista 

lateral, trapezoidal, margem ventral com dente mediano; placas subgenitais com cerdas curtas 

e robustas na região médio-lateral da face dorsal; edeago com um par de processos laterais 

basais, longos, achatados e levemente alargados pré-apicalmente, acompanhando a curvatura 

da haste. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 9,14–9,66; Holótipo macho: 

comprimento total 9,60; comprimento mediano da coroa 0,70; distância transocular 1,71; 

distância interocular 0,91; comprimento mediano do pronoto 0,92; distância transumeral 2,44; 

largura máxima do mesonoto 1,72; comprimento mediano do mesonoto 1,66; comprimento da 

asa anterior 7,71; largura máxima da asa anterior 2,67. 

Coloração geral. Amarelo-pálido a esbranquiçado. Coroa, face, base das antenas, 

pronoto, ventre e porção proximal das pernas, esbranquiçados; mesonoto acinzentado; porção 

distal das pernas amarelo-pálido; flagelo antenal, cerdas apicais da tíbia posterior e garra 

castanhos (Figs. 105-107, 141-142). Asa anterior com uma faixa transversal castanho-escura, 

que se estende da margem costal à sutura claval, separando os 
 2

/3 basais esbranquiçados e 

semiopacos do terço apical castanho semi-hialino; clavo sem manchas; venação 

esbranquiçada nos 
2
/3 e castanha no terço apical (Figs. 108 e 143). Asa posterior com 

2
/3 

basais hialinos e terço apical castanho semi-hialino (Fig. 144).  

Descrição. Cabeça: coroa com superfície côncava medialmente, comprimento 

mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular; em vista 

dorsal, máculas coronais visíveis ou não, sutura coronal distinta presente no 
1
/3 posterior da 

coroa (Fig. 105); em vista frontal, ápice das maxilas na mesma altura ou ultrapassando 

levemente a margem apical do clípeo (Fig. 106); em vista lateral, clípeo com intumescimento 

mediano e carenado (Fig. 107). Asa anterior com a segunda célula apical proximal em relação 

à base da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também 

proximal se comparada à quarta célula apical; asa anterior direita do holótipo com a quarta 

célula apical proximal em relação à terceira célula apical (Fig. 143); apêndice restrito a 

primeira célula apical (Fig. 108). Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 105). 

Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, trapezoidal, base alargada e afilando-se 

progressivamente em direção ao ápice a partir da metade apical; margem ventral com dente 
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esclerosado no terço médio (Fig. 109). Placas subgenitais mais curtas que o pigóforo; em vista 

ventral, cada placa aproximadamente 2,5 vezes mais longa que sua largura máxima; 

trapezoidais; cerdas curtas e robustas nas laterais externas da metade apical e ápice e na 

porção médio-lateral de face dorsal (Fig. 110); em vista lateral, estreitas, afilando-se em 

direção ao ápice, margem dorsal côncava (Fig. 111). Estilos, em vista lateral, curvos 

dorsalmente no terço apical; lobo pré-apical moderadamente desenvolvido; ápice curvo 

ventralmente e esclerosado (Fig. 112). Conectivo, em vista dorsal, em forma de V; 

aproximadamente tão longo quanto os estilos (Fig. 113). Edeago, em vista lateral, com haste 

achatada dorsoventralmente no terço apical; um par de processos laterais basais, longos, 

achatados lateralmente, acompanhando a curvatura da haste, torcidos lateralmente na metade 

apical; em vista posterior, processos com ápices pontiagudos e convergentes, região pré-apical 

alargada; pré-átrio aproximadamente 2,5 a três vezes mais longo que o apódema dorsal (Figs. 

114-116). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Equador (Orellana). 

Material examinado. Holótipo: macho “ECUADOR Orellana, Tran-\ sect Ent. 1km S 

Onkonegare\ Camp, Reserva Etnica Waorani\ 00°39’10’’S, 076°26’00’’W; 26-Jun-96  T. L. 

Erwin et al. [leg.]\ Fogging terra firme forest\ Lot# 1583; Holotype\ Biza erwini\ Gonçalves, 

Marques-\Costa & Ale-Rocha”, USNM. Parátipos: “idem, \ 4.ii.1996” (1M); “idem, [sem 

data]” (1M), INPA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal esquerdo quebrado no ápice e perdido, antena direita inteira; asa anterior 

esquerda quebrada na quarta célula apical, asa anterior direita com uma rachadura na quarta 

célula apical; asa posterior esquerda quebrada na região anal, montada em lâmina permanente 

e fixada no alfinete do exemplar, asa posterior direita inteira, porém, dobrada no ápice; pernas 

em perfeito estado de conservação; abdome dissecado. 

Etimologia. O nome da espécie é uma homenagem ao coletor do espécime, o 

entomólogo americano Terry Lee Erwin. 

Variação. Um parátipo possui as seguintes variações: asa anterior com o terço apical 

castanho-claro e a faixa transversal castanha indistinta; pigóforo com terço apical afilado e 

sutilmente curvo dorsalmente. 

Comentário. Biza erwini sp. nov. assemelha-se a Biza cornuta sp. nov. por 

apresentarem: cerdas curtas na face dorsal das placas subgenitais, conectivo em forma de V e 

processos edeagais achatados lateralmente. Contudo, são facilmente diferenciáveis pela forma 
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do pigóforo, que em B. cornuta é quadrangular e possui expansões posteriores e em B. erwini 

é trapezoidal, sem expansões; além disso, B. cornuta possui mancha na região claval da asa 

anterior, o que não ocorre em B. erwini. 

 

Biza krameri sp. nov. 

(Figs. 117-128 e 146-150) 

Biza craspa Kramer, 1962: 103, 104 (partim). 

 

Diagnose.  Asa anterior com larga faixa transversal castanho-escura ocupando todo o 

terço médio da asa, se entendendo da margem costal à margem anal, separando o terço basal 

semiopaco do terço apical semi-hialino; pigóforo, em vista lateral, retangular, base larga 

estreitando-se levemente a partir da metade apical, ápice arredondado e com dente ventral 

esclerosado; edeago com um par de processos baso-ventrais delgados e pontiagudos. 

Medidas. Comprimento do corpo para machos: 6,84-7,33. Holótipo macho: 

comprimento total 6,84; comprimento mediano da coroa 0,53; distância transocular 1,47; 

distância interocular 0,82; comprimento mediano do pronoto 0,76; distância transumeral 1,87; 

largura máxima do mesonoto 1,39; comprimento mediano do mesonoto 1,04; comprimento da 

asa anterior 5,53; largura máxima da asa anterior 2,05. 

Coloração geral. Amarela (Fig. 146). Cabeça, pronoto e mesonoto amarelados, sem 

manchas distintas; antenas amareladas na base, escurecendo em direção ao ápice (Fig. 117-

119). Asa anterior com larga faixa transversal castanho-escura ocupando todo o terço médio 

da asa, margem anterior côncava, se entendendo da margem costal à margem anal, separando 

o terço basal amarelado semiopaco do terço apical castanho semi-hialino; clavo com faixa 

estreita castanho-escura adjacente à margem anal, estendendo-se do ângulo claval à veia anal 

anterior (Fig. 120). Asa posterior semi-hialina, com terço basal amarelado e terço médio e 

apical castanhos. Pernas amareladas com cerdas de igual cor. 

Descrição. Cabeça: coroa com superfície côncava medialmente, comprimento 

mediano cerca de 
1
/3 da distância transocular e 

2
/3 da distância interocular; em vista dorsal, 

sutura coronal distinta, ocupando a metade posterior da coroa (Fig. 117); em vista frontal, 

ápice das maxilas não alcançando ou da mesma altura na margem apical do clípeo (Fig. 118); 

em vista lateral, clípeo com discreto intumescimento apical (Fig. 118). Asa anterior com a 

segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada a terceira e quarta 

células apicais, sendo a terceira também proximal se comparada à quarta célula apical; 

apêndice restrito a primeira célula apical (Fig. 120). Mesonoto com sulco pré-apical completo 
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ou não (Fig. 117). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, retangular, base larga 

estreitando-se levemente a partir da metade apical, ápice arredondado; cerdas presentes na 

porção apical; margem ventral com pequeno dente esclerosado no terço apical (Fig. 121). 

Placas subgenitais sutilmente mais longas que o pigóforo; em vista ventral, cada placa 

aproximadamente três vezes mais longa que sua largura máxima; cerdas concentradas nas 

laterais e na porção apical (Fig. 122); em vista lateral, estreitando-se em direção ao ápice; 

margem dorsal côncava, com pequena projeção arredondada dorsal no terço médio (Fig. 123). 

Estilo, em vista lateral, com terço apical curvo dorsalmente, ápice em forma de gancho, curto, 

curvo e esclerosado; cerdas presentes nas laterais e ápice do lobo pré-apical (Fig. 124). 

Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, ramos anteriores retilíneos, delgados, 

convergentes apicalmente (Fig. 125). Edeago, em vista lateral, com um par de processos 

ventrais relativamente curtos (
1
/3 do comprimento da haste), extremamente delgados e 

pontiagudos; em vista posterior, com ápices divergentes; pré-átrio cerca de três vezes mais 

comprido que o apódema dorsal. (Figs. 126-128). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Costa Rica (Cartago. Limón, Puntarenas) e Panamá 

(Chiriquí). 

Material examinado. Holótipo: macho “COSTA RICA. Prov. Limón.\ Sendero 

Espavel. 1200m de La\ Estación., 300m. 30\MAR-2 ABR 1998. E. Rojas. [leg.]\ 

L_S_401500_570200 #49944; Biza\ craspa [escrito a mão]\ Det. G. Godoy, INBio; Holotypo\ 

Biza krameri\ Gonçalves, Marques-\ Costa & Ale-Rocha” INBio. Parátipos: “idem, 

Puntaneras\ Send. El Ripário a 3km NE. De\ Progreso. 1300m. 6.xi.1997\ A. Picado [leg.]” 

(1M) INPA; “idem, Cartago, Monumento Nacional Guayabo\ 1100m., x.1994, G.\ Fonseca 

[leg.] Malaise” (1M), INBio; “[PANAMA, Chiriqui],V[olcán] de Chiriqui\ 1000-6000ft.\ 

Champion; Paratype\ Biza\ craspa Kramer” USNM. 

 Condição do Holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados na porção apical; asas anteriores e posteriores em perfeito estado 

de conservação; tarso da perna posterior direita quebrado e perdido, demais pernas em 

perfeito estado; abdome dissecado. 

Variação. Um dos parátipos apresenta coloração geral esbranquiçada e asa anterior 

com a base da 3° e 4° células apicais equidistantes (Fig. 147); edeago com haste mais estreita 

e curva dorsalmente, porém não anteriormente, processos edeagais levemente mais curtos e 

mais basais em relação aos do holótipo, pré-átrio mais robusto (Fig.148). Outro parátipo 

apresenta coloração geral amarelo-pálida e pernas rosadas; edeago com haste delgada e 
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processos ventrais curtos (Fig. 150). Outro parátipo apresenta os processos edeagais muito 

curtos quando comparado aos do holótipo (Fig. 149).  

Etimologia. O nome da espécie é uma homenagem ao entomologista recentemente 

falecido James P. Kramer, por sua contribuição à taxonomia de Cicadellidae. 

Comentário. Biza krameri sp. nov. é similar à B. craspa e B. ava por possuir o 

pigóforo, em vista lateral, retangular, com ápice arredondado e dente ventral no terço apical; 

difere de ambas as espécies pela forma dos processos edeagais. 

 

Biza tricornis sp. nov. 

(Figs. 129-140 e 145) 

 

Diagnose. Asa anterior com faixa transversal castanho-escura separando os 
2
/3 basais 

esbranquiçados e semiopacos do terço apical castanho semi-hialino, clavo com manchas 

castanho-escuras; pigóforo, em vista lateral, trapezoidal, com margem ventral com dente 

mediano e porção apical da margem dorsal expandida posteriormente, pontiaguda e levemente 

esclerosada; edeago com um par de processos látero-ventrais basais, longos, delgados e 

pontiagudos, acompanhando a curvatura da haste. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 8,12; comprimento mediano da 

coroa 0,61; distância transocular 1,64; distância interocular 0,85; comprimento mediano do 

pronoto 0,86; distância transumeral 2,25; largura máxima do mesonoto 1,55; comprimento 

mediano do mesonoto 1,44; comprimento da asa anterior 6,25; largura máxima da asa anterior 

2,14. 

Coloração geral. Amarelo-pálido a esbranquiçado (Fig. 145). Cabeça e pronoto 

esbranquiçados, sem manchas distintas; mesonoto acinzentado, com marcas baso-laterais 

subtriangulares distintas (Fig. 129-131). Asa anterior com faixa transversal castanho-escura, 

estendida da margem costal ao ápice do clavo, separando os 
2
/3 basais esbranquiçados e 

semiopacos do terço apical castanho semi-hialino; clavo com duas manchas castanho-escuras, 

a primeira, menor e de forma subtriangular, adjacente a margem anal, entre o ângulo claval e 

a veia anal posterior, a segunda maior, no centro do clavo, entendendo-se ao encontro da 

margem anal, entre as veias anais; venação esbranquiçada nos 
2
/3 basais e castanha no terço 

apical (Fig. 132). Asa posterior hialina nos 
2
/3 basais e castanha semi-hialina no terço apical. 

Pernas amarelo-pálidas, com cerdas de igual cor. 

Descrição. Cabeça: coroa com superfície levemente côncava, comprimento mediano 

da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular; em vista dorsal, 
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máculas coronais distintas e próximas da margem posterior, sutura coronal distinta no 
1
/4 

posterior da coroa (Fig. 129); em vista frontal, ápice das maxilas aproximadamente da mesma 

altura da margem apical do clípeo (Fig. 130); em vista lateral, clípeo com intumescimento 

apical (Fig. 131). Asa anterior com a segunda célula apical proximal em relação à base da asa 

quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também proximal se 

comparada à quarta célula apical; apêndice estendendo-se até a segunda célula apical (Fig. 

132). Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 129). Genitália masculina. Pigóforo, 

em vista lateral, aproximadamente trapezoidal, base larga, margem dorsal aproximadamente 

duas vezes mais longa que a margem ventral; cerdas presentes, mais longas e concentradas na 

porção dorsoapical e mais curtas e esparsas nas outras regiões; margem posterior convexa 

com uma expansão dorsal curva ventralmente e afilada com ápice esclerosado, em forma de 

corno; margem ventral com dente esclerosado (Fig. 133). Placas subgenitais tão longas quanto 

o pigóforo, em vista ventral, cada placa aproximadamente 2,5 vezes mais longa que sua 

largura máxima; cerdas esparsas na região mediana e mais numerosas nas laterais, ausentes na 

porção apical; agrupamento de cerdas presentes na região médio-lateral da face dorsal (Fig. 

134); em vista lateral, estreitando-se em direção ao ápice, margem dorsal retilínea (Fig. 135). 

Estilos, em vista lateral, com margem dorsal côncava medialmente; ápice levemente curvo, 

curto e esclerosado, cerdas robustas presentes na lateral externa e margem apical do lobo pré-

apical (Fig. 136). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, ramos anteriores retilíneos, com 

ápice sinuoso (Fig. 137). Edeago, em vista lateral, com um par de processos látero-ventrais 

basais, tão longos quanto à haste, delgados e pontiagudos, acompanhando a curvatura da 

haste; em vista dorsal, com ápices divergentes; pré-átrio cerca de duas vezes mais comprido 

que o apódema dorsal (Figs. 138-140). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Equador (Orellana). 

Material examinado. Holótipo: macho “ECUADOR, Orellana, tran-\ sect Ent. 1km S 

Onkonegare\ Camp, Reserva Etnica Waorani\ 00°39’10’’S,076°26’00’’W; 22-Jun-96 T.L. 

Erwin et al. [leg.]\ Fogging terra firme forest\ Lot# 1574; Holotype\ Biza tricornis\ 

Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, USNM. 

Condição do Holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal esquerdo quebrado na base e perdido, flagelo antenal direito quebrado na 

porção média e este colado no ápice do triângulo entomológico; asa anterior direita quebrada 

do inicio da primeira célula apical à célula anteapical interna, asa anterior esquerda quebrada 
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da primeira célula apical até próximo à margem costal; asas posteriores e pernas em perfeito 

estado; abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, tri= três e cornus= corno, chifre. O nome da espécie remete ao 

edeago, por possuir os apêndices edeagais semelhantes em forma e tamanho à haste. 

Comentário. Biza tricornis sp. nov. se assemelha à Biza crocea diferindo-se desta por 

apresentar uma expansão posterior na margem dorsoapical do pigóforo. 

 

Biza walkeri sp. nov. 

(Figs. 151-173) 

 

Diagnose. Asa anterior com uma faixa transversal estreita castanho-clara separando os
 

3
/4 basais amarelo-pálidos e semiopacos do 

1
/4 apical castanho semi-hialino; pigóforo, em 

vista lateral, trapezoidal, com dente no terço médio da margem ventral; edeago com um par de 

processos látero-dorsais basais, longos, delgados e pontiagudos, acompanhando a curvatura da 

haste e divergindo apicalmente. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos/fêmea: 7,02 – 7,52/ 9,37; 

Holótipo macho: comprimento total 7,34; comprimento mediano da coroa 0,62; distância 

transocular 1,50; distância interocular 0,86; comprimento mediano do pronoto 0,67; distância 

transumeral 1,89; largura máxima do mesonoto 1,41; comprimento mediano do mesonoto 

1,02; comprimento da asa anterior 5,98; largura máxima da asa anterior 1,85. 

Coloração geral. Amarelo-pálido (Figs. 168-173). Coroa, base das antenas, metade 

anterior do pronoto e porção distal das pernas amarelo-pálidas; face, mesonoto, ventre e 

porção proximal das pernas esbranquiçadas; metade posterior do pronoto amarelo escuro; 

flagelo antenal castanho (Figs. 151-153). Asa anterior com uma faixa transversal castanho-

clara, que se estende da margem costal até o ápice da célula anteapical interna, separando os 

3
/4 basais amarelo-pálidos e semiopacos do 

1
/4 apical castanho-claro semi-hialino; clavo com 

uma mancha subtriangular castanho-clara entre as veias anais, adjacentes a margem anal; 

região da comissura claval castanho-clara (Fig. 154). Asa posterior amarelo-pálida semi-

hialina nos terços basal e médio, castanho-clara no terço apical. 

Descrição. Cabeça: coroa com superfície plana, comprimento mediano da coroa cerca 

de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular; em vista dorsal, sutura coronal 

distinta ou não, quando distinta, ocupando o 
1
/5 posterior da coroa (Fig. 151); em vista frontal, 

ápice das maxilas na mesma altura ou ultrapassando levemente a margem apical do clípeo 

(Fig. 152); em vista lateral, clípeo com intumescimento apical pouco distinto (Fig. 153). Asa 
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anterior com a segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada a 

terceira célula apical e aproximadamente equidistante à quarta célula apical; apêndice restrito 

a primeira célula apical, podendo estender-se à segunda célula apical (Fig. 154). Mesonoto 

com sulco pré-apical completo (Fig. 151). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

trapezoidal, base alargada e afilando progressivamente em direção ao ápice a partir do terço 

apical; cerdas esparsas na porção dorsoapical; margem ventral com dente esclerosado no terço 

médio (Fig. 155). Placas subgenitais mais curtas que o pigóforo, em vista ventral, cada placa 

aproximadamente três vezes mais longa que sua largura máxima; cerdas curtas nas laterais do 

terço apical e ápice (Fig. 156); em vista lateral, estreitando-se em direção ao ápice; margem 

dorsal sutilmente sinuosa (Fig. 157). Estilos, em vista lateral, curvo dorsalmente no terço 

apical; lobo pré-apical moderadamente desenvolvido; ápice curvo ventralmente e esclerosado 

(Fig. 158). Conectivo em forma de V, ramos anteriores convergindo apicalmente (Fig. 159). 

Edeago com um par de processos látero-dorsais basais, delgados, pontiagudos, quase tão 

longos quanto à haste e curvos dorsoanteriormente, ápices divergentes; pré-átrio cerca de três 

vezes mais longo que o apódema dorsal (Fig. 160-162). Genitália feminina. Esternito VII com 

margem posterior arredondada e com pequena reentrância mediana; margens laterais 

convergindo posteriormente; várias cerdas curtas presentes em duas faixas médio-laterais 

(Fig. 163). Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior truncada, com cerdas curtas 

apicais (Fig. 164). Valva I, em vista lateral, terço apical com esculturações que se estendem 

da margem dorsal à margem ventral; ápice agudo (Fig. 165). Valvas II, margem dorsal do 

terço apical com aproximadamente 16 dentes arredondados, sendo os proximais levemente 

maiores que os distais; ducto ventral largo ramificado em ductos menores que se abrem em 

poros na margem dorsal e ápice; ápice arredondado (Figs. 166 e 167). Valva III, em vista 

lateral, com finas e pequenas cerdas espaçadas na margem ventral da metade apical (Fig. 

164).  

Distribuição geográfica. Colômbia (Magdalena). 

Material examinado. Holótipo: macho “COLOMBIA Magdalena\ PNN Santa Marta 

El Ramo\ 10°48’N 73°39’W 2500m; Malaise, 9/30/00-10/15/00\ J. Castilho, leg. M.785; 

Holotype\ Biza walkeri\ Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, IAVH. Parátipos: idem, 

“16-31.viii.2000” (1M); “15-29.i.2001” (1M); “29.i-15.ii.2001” (1F); idem, “La Estación\ 

2220m; 30.vi-15.vii.2000” (1M), INPA. 

Condição do Holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no terço apical e perdidos; asas anteriores, asas posteriores e 

pernas em perfeito estado de conservação; abdome dissecado. 
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Etimologia. O nome da espécie homenageia o entomólogo inglês Francis Walker que 

descreveu o gênero. 

Variação. Um parátipo apresenta coloração esbranquiçada, asa anterior com a faixa 

transversal castanha bem evidente e coroa com margem anterior levemente angulada (Fig. 

172); um parátipo apresenta coloração castanho-clara e asa anterior com banda transversal 

indistinta (Fig. 173). A fêmea apresenta a margem anterior da coroa angulada; asa anterior de 

coloração uniforme, amarelo-pálida; faixa transversal ausente (Figs. 170 e 171). 

Comentário.  Biza walkeri sp. nov. se assemelha à Biza crocea por apresentar 

pigóforo trapezoidal e edeago com um par de processos basais, longos, delgados e 

pontiagudos, diferem-se pela localização dos processos edeagais que em B. crocea são 

ventrais enquanto em B. walkeri sp. nov. são dorsais. 

 

Aglaenita Spinosa, 1850 

(Figs. 184, 189, 217, 229-230, 262, 283, 307, 309, 332, 351, 354, 359-360, 375-381, 

438-440, 442-443, 447, 514) 

Aglaenita Spinola, 1850a: 59 (chave); Neave, 1939: 89 (lista de gêneros); Metcalf, 1966: 233 (catálogo); Young, 

1977: 286; Oman  et al., 1990: 187, 290 (catálogo); Cavichioli, 1999: 190 (redescrição); Chiamolera & 

Cavichioli, 2003b: 379-383 (histórico, chave para espécies); Marques-Costa & Cavichioli, 2006: 355-378 

(revisão, chave para espécies, filogenia); Marques-Costa, 2008: 26, 28-30, 186-188, 190-192, 256, 265 

(chave genérica, diagnose, lista de espécies, distribuição, ilustração, filogenia de Neocoelidiinae); Marques-

Costa, 2011: 122-123 (histórico, distribuição, diagnose). 

 

Aglenita [sic] Spinola, 1850b: 132 (descrição); Schulze et al., 1926: 84 (lista de gêneros); Neave, 1939: 90 (lista 

de gêneros); Evans, 1947: 251 (checklist, gênero de posição incerta); Metcalf, 1966: 233 (catálogo); Oman et 

al., 1990: 187, 290 (catálogo). 

Espécie-tipo: Aglenita [sic] bipunctata Spinola, 1850, por designação original. 

 

Diagnose. Cabeça, incluindo os olhos compostos, mais estreita que o pronoto, pouco a 

moderadamente projetada anteriormente; em vista dorsal com carena distinta entre a coroa e a 

fronte; coroa com margem anterior geralmente triangular, levemente angulada; margens 

laterais elevadas, carenadas e comumente retilíneas; superfície plana ou côncava, com ou sem 

manchas escuras arredondadas no centro da coroa; em vista frontal, ápice das maxilas 

ultrapassando a margem apical do clípeo; clípeo com margens laterais paralelas, em vista 

lateral, com pequeno tubérculo apical; fronte com intumescimento mediano na porção 

superior; pronoto com margem posterior emarginada e angulada; asa anterior hialina ou semi-
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hialina, com venação distinta, três células anteapicais e quatro células apicais; asa posterior 

com veias R4+5 e M1+2 convergentes apicalmente, fusionadas no ápice e formando uma veia 

única; pigóforo masculino, em vista lateral, aproximadamente triangular, alargado basalmente 

e estreitado gradativamente em direção ao ápice ou bruscamente estreitado na metade ou terço 

apical, sem macrocerdas; placas subgenitais fusionadas na porção basal, sem macrocerdas, em 

vista lateral com dente dorsal apical; estilo delgado e alongado, sem lobo pré-apical, mais 

longo que o conectivo, com margens interna e externa onduladas ou não; conectivo 

geralmente em forma de Y ou V, geralmente com quilha mediana dorsal; edeago com haste 

comumente curva dorsoanteriormente, alargada na base e afilando-se em direção ao ápice, 

margem ventral lisa ou com dentes, expansão membranosa dorsal e processos presentes ou 

não; gonóporo pré-apical ou apical. 

Redescrição. Em vista dorsal, corpo alargado, não estreitado posteriormente e não 

achatado dorsoventralmente (Fig. 514). Cabeça, incluindo os olhos compostos, cerca de ¾ da 

largura do pronoto; em vista dorsal, coroa pentagonal ou subquadrada, pouco a 

moderadamente projetada anteriormente; margem anterior da coroa geralmente angulada, às 

vezes arredondada; presença de carena separando a coroa da fronte, limitada lateralmente 

pelos ocelos; margens laterais retilíneas; margem posterior carenada e arqueada; superfície da 

coroa plana ou côncava centralmente, lisa, sem estrias, manchas escuras arredondadas 

presentes ou não; máculas coronais e sutura coronal distintas ou não, ocelos pequenos, 

situados na margem anterior da cabeça, na transição entre a coroa e a fronte, mais próximos 

dos olhos compostos que da linha mediana, acima do ápice do lobo supra-antenal; flagelo 

antenal mais longo que a metade da asa anterior (Figs. 351 e 438); em vista frontal, fronte 

com comprimento cerca de 1,5 à duas vezes sua largura basal, impressões musculares 

fracamente visíveis ou indistintas; suturas frontogenais sinuosas, atingindo os ocelos; margem 

apical das maxilas ultrapassando levemente o ápice do clípeo; loros aproximadamente 

semilunares, margem inferior não atingindo o ápice do clípeo; genas não cobrindo 

completamente o proepisterno; sutura epistomal distinta e geralmente completa, quase reta; 

clípeo retangular, com margens laterais paralelas, margem apical retilínea (Fig. 439); em vista 

lateral, margens laterais da coroa elevadas e moderadamente à fortemente carenadas; lobo 

supra-antenal, oblíquo e fortemente carenado; fronte com intumescimento central na porção 

superior; clípeo com intumescimento apical (Fig. 440).  

Tórax fortemente intumescido ventralmente. Pronoto com margens laterais fortemente 

carenadas, anteriormente convergentes, posteriormente arredondadas e convergentes em 

direção a margem posterior; margem posterior moderadamente a fortemente emarginada e 
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angulada medianamente; estrias horizontais superficiais nos 
2
/3 posteriores distintas; carena 

dorsopleural completa, longa e evidente. Mesonoto levemente mais largo do que longo; 

manchas baso-laterais subtriangulares distintas ou não; sulco pré-apical comumente distinto e 

completo (Fig. 438). Asa anterior cerca de três a 3,5 vezes mais longa que sua largura 

máxima; ápice arredondado; sem pontuações; hialina ou semi-hialina; venação geralmente 

distinta, podendo estar visível apenas na porção apical; quatro células apicais, todas 

aproximadamente retangulares, 4ª célula apical alargada apicalmente; três células anteapicais; 

apêndice estreito de comprimento variável (Figs. 189 e 354). Asa posterior com três células 

apicais, veias R4+5 e M1+2 convergentes apicalmente, fusionadas no ápice, formando uma veia 

única (Fig. 381). Perna posterior com fórmula femoral variável; tíbia posterior: fileira 

pósterodorsal (PD) densamente cerdosa, com cerdas longas e robustas intercaladas por três a 

quatro cerdas longas e finas, uniformemente distribuídas por todo o comprimento da tíbia; 

fileira ântero-dorsal (AD) com cerdas longas e robustas, espiniformes, com duas ou mais 

cerdas intercalares curtas entre elas; fileira ântero-ventral (AV) com cerdas curtas e 

espiniformes, sem base proeminente, nos dois terços apicais da tíbia, cerdas intercalares 

ausentes; fileira póstero-ventral (PV) densamente cerdosa, com cerdas curtas na base e 

alongando-se em direção ao ápice; tarsômero I com comprimento quase tão longo quanto à 

soma dos outros dois distais, com duas fileiras paralelas de microcerdas na superfície plantar.  

Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, geralmente triangular, alargado 

basalmente e estreitado gradativamente em direção ao ápice ou fortemente estreito a partir da 

metade ou terço apical; margem posterior de forma variada, bifurcada ou não, arredondada, 

truncada ou pontiaguda; dente ventral presente ou não; presença ou não de processos; 

macrocerdas ausentes (Fig. 283 e 442). Valva subgenital completamente fusionada às placas 

subgenitais. Placas subgenitais, em vista ventral, alargadas basalmente, estreitadas ou não em 

direção ao ápice, fusionadas entre si na porção basal (Fig. 332 e 443); em vista lateral, com 

dente dorsal apical (Fig. 309). Estilos alongados e delgados, não bifurcados, sem lobo pré-

apical, ápice esclerosado, sutilmente ou fortemente curvado ventralmente; margens interna e 

dorsal lisas, onduladas ou enrugadas; cerdas pré-apicais presentes (Figs. 217 e 262). 

Conectivo, em vista dorsal em forma de Y ou V, articulado ao edeago; de comprimento 

variado, mas sempre menor que o comprimento dos estilos; quilha mediana geralmente 

presente (Figs. 229 e 359). Edeago esclerosado, com haste e forma variada, comumente curva 

dorsoanteriormente; processos presentes ou não; expansão membranosa dorsal pode ou não 

estar presente; margem ventral da haste lisa ou com dentes; gonóporo pré-apical ou apical 

(Figs. 184, 230, 360 e 447). Tubo anal sem processos (Fig. 307).  
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Genitália feminina. Esternito VII, em vista ventral, cerca de duas vezes mais largo do 

que longo, aproximadamente retangular; margem posterior com reentrância mediana (Fig. 

375). Esternito VIII presente e membranoso (Fig. 375). Pigóforo, em vista lateral, 

subtriangular, prolongado posteriormente, com margem anterior e posterior arredondadas, 

sem processos (Fig. 376). Gonângulo esclerosado e ligado na porção anterior do pigóforo, em 

vista lateral, mais longo que largo; ligado posteriormente a linha de reforço da cutícula, esta, 

rígida, delgada e estendida pelos 
3
/5 basais do pigóforo. Valva I (válvula 8), em vista lateral, 

alongada e estreita, curva dorsalmente, terço apical esculturado (Fig. 377). Valva II (válvula 

9), em vista lateral, alongada, curva dorsalmente e fusionada por todo comprimento, exceto no 

terço apical, este levemente dilatado dorsalmente, esclerosado e denteado na margem dorsal 

(Figs. 378-379). Valva III (gonoplaca), em vista lateral, alongada, metade basal afilada, 

metade apical alargada com ápice arredondado (Fig. 380). Valvífero II (gonocoxito 9), em 

vista lateral, mais longo do que largo, esclerosado, com agrupamento de microcerdas na 

região médio-dorsal, margem ventral lisa e arredondada; margem dorsal côncava na metade 

posterior com quilha dorsal separando-a da metade anterior (Fig. 380). 

Comprimento total: 7,83 a 12 mm. 

Coloração geral. Geralmente amarelados, podendo ser alaranjados, castanhos ou 

esbranquiçados; machas circulares negras na coroa presentes ou não; clavo pode ou não 

possuir mancha adjacente à margem anal.  

Distribuição geográfica. Brasil, Bolívia, Equador e Guiana Francesa (Fig. 521) 

 

Chave de identificação para machos adultos de Aglaenita 

1.  Cabeça com um par de manchas negras e arredondadas no centro do coroa (Figs. 267, 

291, 339)....................................................................................................................................2 

Cabeça sem manchas negras e arredondadas no centro da coroa (Figs. 198, 210, 

243)...........................................................................................................................................16 

2. Edeago com processos laterais (Figs. 276-278, 459-461)...............................................3 

Edeago sem processos laterais (Figs. 300-302, 348-350, 471-473)................................5 

3. Pigóforo com pequeno dente esclerosado no terço médio da margem ventral, terço 

apical nitidamente curvo dorsalmente (Fig. 454); edeago com expansão membranosa dorsal 

nos 
2
/3 basais da haste, processos edeagais curtos e apicais (Fig. 459-461)................................. 

.....................................................................................A similis Chiamolera & Cavichioli, 2003 
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Pigóforo com dente esclerosado no terço apical da margem ventral, terço apical 

aproximadamente retilíneo (Fig. 271); edeago sem expansão membranosa dorsal, processos 

edeagais longos e no terço médio da haste (Fig. 276)................................................................4 

4. Pigóforo com processo interno dentiforme no terço médio da margem dorsal 

(Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Fig. 114); edeago com processos bifurcados apicalmente 

(Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Figs. 119-120)................................................................... 

.........................................................................A. spinipenis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Pigóforo sem processo na margem dorsal (Fig. 271); edeago com processos não 

bifurcados apicalmente (Fig. 276-278)..........................................................A. cornuta sp. nov. 

5. Edeago sem expansão membranosa dorsal nos 
2
/3 basais da haste (Figs. 348-350, 436-

437)............................................................................................................................................6 

Edeago com expansão membranosa dorsal nos 
2
/3 basais da haste (Figs. 300-302, 424-

426)..........................................................................................................................................10 

6. Edeago, em vista lateral, com haste curvada dorsalmente, em forma de U, ápice com 

um par de lamelas laterais (Figs. 436-437)........A. bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Edeago, em vista lateral, com haste curvada dorsoanteriormente, ápice sem lamelas 

laterais (Figs. 348-350)...............................................................................................................7 

7.  Pigóforo, em vista lateral, com base larga, estreitado gradativamente em direção ao 

ápice (Fig. 343)..........................................................................................................................8 

Pigóforo, em vista lateral, com base larga, fortemente estreitado a partir da metade 

apical e curvado dorsalmente (Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Fig.61).............................9 

8. Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior bifurcada e pontiaguda, margem 

dorsal sem processo (Marques-Costa, 2011: Fig. 5); placas subgenitais fusionadas no sexto 

basal (Marques-Costa, 2011: Fig. 6); edeago, em vista lateral, sutilmente curvo anteriormente 

(Marques-Costa, 2011: Fig. 10)..........................................A. hambletoni Marques-Costa, 2011 

Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior truncada, margem dorsal com 

processo dentiforme (Fig. 343); placas subgenitais fusionadas no terço basal (Fig. 344); 

edeago, em vista lateral, fortemente curvo anteriormente (Fig. 348)...........A. truncata sp. nov. 

9. Pigóforo com dente ventral pré-apical, margem posterior aguda (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig.61); edeago com margem ventral lisa (Marques-Costa & Cavichioli, 

2006: Fig.66)................................................................A. dubia Chiamolera & Cavichioli, 2003 

Pigóforo com dente dorsal pré-apical, margem posterior truncada; (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig.71); edeago com dois dentes na margem ventral da haste (Marques-

Costa & Cavichioli, 2006: Fig.76)............................A. elegans Chiamolera & Cavichioli, 2003 
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10. Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior bifurcada (Fig. 466).......................11 

Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior não bifurcada (Fig. 295)................12 

11. Pigóforo, em vista lateral, com pequenas ondulações no ramo superior da bifurcação, 

ápice arredondado e cerca de três vezes menor que o ramo inferior, este, com a margem dorsal 

lisa e curva dorsalmente (Fig. 466); edeago com cinco pequenos dentes na margem ventral da 

haste (Fig. 471)...............................................A. coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

 Pigóforo, em vista lateral, sem ondulações no ramo superior da bifurcação, ápice 

pontiagudo e cerca de 1,5 vezes menor que o ramo inferior, este, com um ou dois dentículos 

na margem dorsal e aproximadamente retilíneo (Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Figs. 26-

27); edeago com 15 a 16 pequenos dentes na margem ventral da haste (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig.31)..................................A. bifurcata Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

12. Pigóforo, em vista lateral, com a porção apical curva ventralmente (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig.131).............................A. unciformis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

 Pigóforo, em vista lateral, com a porção apical aproximadamente retilínea (Fig. 419)... 

...................................................................................................................................................13 

13. Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior arredondada (Fig. 295); edeago com 

único dente na margem ventral da haste (Fig. 300).................................A. leviventris sp. nov. 

Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior aguda (Fig. 442); edeago com cinco 

ou mais dente na margem ventral da haste (Fig. 447)..............................................................14 

14. Pigóforo, em vista lateral, com a metade apical gradativamente estreita em direção ao 

ápice, mais curta ou tão longa quanto à largura basal (Fig. 419).................................................. 

...............................................................................A. affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Pigóforo, em vista lateral, com metade apical extremamente fina e alongada, mais 

longa que a largura basal (Fig. 442)..........................................................................................15 

15. Pigóforo com pequeno dente esclerosado no terço médio da margem ventral (Fig. 

442)...................................................................................................A. bipunctata Spinola, 1850 

Pigóforo com um par de cerdas na porção final do terço basal da margem ventral, sem 

dente (Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Fig.84)...................................................................... 

......................................................................A. longicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

16. Edeago com expansão membranosa dorsal dos 
2
/3 basais da haste (Fig. 252-254)......17 

Edeago sem expansão membranosa dorsal dos 
2
/3 basais da haste (Fig. 195-197, 288-

290)...........................................................................................................................................18 
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 17. Pigóforo, em vista lateral, com terço posterior bifurcado e curvo dorsalmente (Fig. 

247); edeago com um grande dente na base da margem ventral da haste (Fig. 252)................... 

.....................................................................................................................A. boliviana sp. nov. 

Pigóforo, em vista lateral, com terço posterior não bifurcado e aproximadamente 

retilíneo (Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Fig.123); edeago com três grandes dentes na 

margem ventral da haste, sendo o apical separado dos dois mais basais (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig.128).............................A. tridentata Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

18. Pigóforo, em vista lateral, com margem pósteroventral denteada, com cinco ou mais 

dentes ou dentículos (Figs. 283, 355); edeago com gonóporo pré-apical (Figs. 288, 370).....19 

Pigóforo, em vista lateral, com margem pósteroventral lisa ou com único dente 

esclerosado (Figs. 259, 307); edeago com gonóporo apical (Figs. 264, 312)...........................21 

19. Asa anterior com venação distinta apenas no terço apical (Fig. 330); conectivo, em 

vista dorsal, com ramos anteriores delgados (Fig. 335); edeago com haste torcida e curvada 

dorsoanteriormente no terço apical (Fig. 336)...........................................A. spiropenis sp. nov. 

Asa anterior com venação distinta por todo comprimento (Fig. 282); conectivo, em 

vista dorsal com ramos anteriores alargados (Fig.287); edeago com haste curvada 

dorsoposteriormente (Fig. 288).................................................................................................20 

20. Pigóforo, em vista lateral, com terço apical acentuadamente estreito se comparado a 

largura da base (Fig. 355); edeago sem processos laterais, haste em forma de gancho (Fig. 

360)..............................................................................................................A. uncipenis sp. nov. 

Pigóforo, em vista lateral, com terço apical sutilmente estreito se comparado a largura 

da base (Fig.283); edeago com um par de processos laterais, haste em forma de “S” (Fig. 

288)............................................................................................................A. curvipenis sp. nov. 

21. Edeago sem processos laterais (Fig. 230).....................................................................22 

Edeago com processos laterais (Figs. 207, 264, 324)...................................................23 

22. Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior bifurcada, ramo superior achatado 

dorsoventralmente em forma de espátula, ramo inferior dentiforme (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig. 104); conectivo em forma de V, aproximadamente 
1
/2

 
do comprimento 

dos estilos (Marques-Costa & Cavichioli, 2006: Fig. 109); edeago, em vista lateral, com dois 

dentes na margem ventral, ápice com um par de lamelas laterais (Marques-Costa & 

Cavichioli, 2006: Fig. 110)................................A. spatulata Marques-Costa & Cavihioli, 2006 

Pigóforo, em vista lateral, com margem posterior arredondada ou aguda (Figs. 225, 

241); conectivo em forma de Y, aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos (Fig. 229); 
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edeago, em vista lateral, com margem ventral lisa, ápice afilado, sem lamelas laterais (Figs. 

230, 242)......................................A. trimaculada (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 

23. Estilo, em vista lateral, com margem dorsal ondulada (Fig. 217); edeago, em vista 

dorsal, com processos laterais lanceolados (Figs. 219-220)................................................. 

..............................................................A. similis (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 

Estilo, em vista lateral, com margem dorsal lisa (Figs. 182, 205); edeago, em vista dorsal, 

com processos laterais delgados (Figs. 184-185, 207-208)......................................................24 

24. Asa anterior com as veias M e Cu fusionadas basalmente (Fig. 201); edeago com 

projeções laterais da margem ventral na base do terço apical da haste (Figs. 208, 373).............. 

...................................................................................................................................................25 

Asa anterior com as veias M e Cu livres (Fig. 258); edeago sem projeções da margem 

ventral Figs. 264, 312)..............................................................................................................26 

25. Pigóforo, em vista lateral, com ápice arredondado e curvado dorsalmente (Fig. 202); 

edeago, em vista lateral, com projeção da margem ventral da haste pouco desenvolvida, não 

visível entre os processos, estes tão largos quanto à porção pré-apical da haste (Fig. 207)......... 

............................................................A. ocellata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 

Pigóforo, em vista lateral, com ápice pontiagudo e curvado ventralmente (Fig. 367); 

edeago, em vista lateral, com projeção da margem ventral da haste desenvolvida, visível entre 

os processos, estes mais delgados que a porção pré-apical da haste (Fig. 372)........................... 

.......................................................................................................................A. waorani sp. nov. 

26. Edeago, com processos tão ou mais longos que a metade do comprimento da haste 

(Fig.184)...................................................................................................................................27 

Edeago, com processos mais curtos que a metade do comprimento da haste (Fig. 195).. 

...................................................................................................................................................28 

27. Pigóforo, em vista lateral, com terço apical pouco estreito se comparado a largura da 

base, ápice curvado ventralmente (Fig. 259); edeago, em vista lateral, com processos paralelos 

à haste (Fig. 264)......................................................................................A. brasiliensis sp. nov. 

Pigóforo, em vista lateral, com terço apical muito estreito se comparado a largura da 

base, ápice curvado dorsalmente (Fig. 179); edeago, em vista lateral, com processos 

perpendiculares à haste (Fig. 184)....A. castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 

28. Placas subgenitais, em vista ventral, largas, ápice não estreitado (Fig. 191); conectivo, 

em vista dorsal, aproximadamente ½ do comprimento dos estilos (Fig. 194); edeago, em vista 

lateral, com processos látero-dorsais (Fig. 195)........................................................................... 

..........................................................A. maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 
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Placas subgenitais, em vista ventral, ápice estreitado (Fig. 308); conectivo, em vista 

dorsal, aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos (Fig. 311); edeago, em vista lateral, 

com processos látero-mediais (Fig. 312)..................................................................................29 

29. Asa anterior com venação escurecida no terço apical, clavo com mancha escura 

adjacente à margem anal (Fig. 306); pigóforo, em vista lateral, margem posterior truncada 

(Fig. 307); estilo, em vista lateral, com terço apical sutilmente curvo dorsalmente, ápice curto 

(Fig.3 10)..............................................................................................A. obscuripennis sp. nov. 

Asa anterior com venação uniforme, clavo sem mancha (Fig. 318); pigóforo, em vista 

lateral, margem posterior arredondada (Fig. 319); estilo, em vista lateral, com terço apical 

fortemente curvo dorsalmente, ápice alongado (Fig.322).............................A. proxima sp. nov. 

 

Aglaenita castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. 

(Figs. 175-185, 233) 

Biza castanea Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 231-232 (descrição, ilustrações); Marques-Costa 2008: 33, 

(citação). 

 

Diagnose. Coloração castanha, sem manchas escuras no centro da coroa; pigóforo, em 

vista lateral, triangular, base larga, terço apical fortemente estreitado, ápice pontiagudo, com 

dente pré-apical na margem ventral; placas subgenitais subretangulares com cerdas longas no 

ápice; estilo levemente curvo dorsalmente a partir da metade apical, gancho apical curto; 

conectivo em forma de Y, aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos estilos; edeago com 

haste curvada dorsoanteriormente com um par de processos laterais longos, fusiformes e 

pontiagudos no terço médio da haste.  

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 11,37; comprimento mediano da 

coroa 0,76; distância transocular 1,94; distância interocular 1,10; comprimento mediano do 

pronoto 1,13; distância transumeral 2,80; largura máxima do mesonoto 2,37; comprimento 

mediano do mesonoto 2,00; comprimento da asa anterior 9,10; largura máxima da asa anterior 

3,06. 

Coloração geral. Castanha (Fig. 233). Coroa, flagelo antenal, pronoto e mesonoto 

com tonalidade mais escura que a face, base das antenas e ventre (Figs 175-177). Asa anterior 

semi-hialina, castanho-amarelada com venação amarelada nos 
2
/3 basais e castanha com 

venação também castanha no terço apical (Fig. 178). Asa posterior hialina com venação 

castanha. Pernas castanho-claras, com as seguintes exceções: face ventral da tíbia anterior, 
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tíbia posterior e metade proximal do fêmur posterior enegrecidos; tarsos, tíbia média e face 

dorsal da tíbia anterior castanho-escuro. 

Redescrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa com superfície côncava; comprimento 

mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

2
/3 da distância interocular; em vista 

dorsal, sutura coronal indistinta, máculas coronaisvisíveis como duas pequenas manchas 

castanho-escuras na porção posterior da coroa (Fig. 175). Asa anterior aproximadamente três 

vezes mais longa que sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base 

da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também 

proximal se comparada à quarta célula apical; apêndice atingindo a quarta célula apical (Fig. 

178). Mesonoto com sulco pré-apical distinto e completo (Fig. 175). Genitália masculina. 

Pigóforo, em vista lateral, triangular, base larga, terço apical fortemente estreito; ápice 

pontiagudo e curvado dorsalmente; margem ventral com pequeno dente pré-apical (Fig. 179). 

Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo; em vista ventral, largas, não se estreitando 

em direção ao ápice; cada placa aproximadamente 3,5 vezes mais longa que sua largura 

máxima; fusionadas no terço basal; cerdas presentes, sendo curtas na metade apical e longas 

no ápice (Fig. 180); em vista lateral, espessada apicalmente (Fig. 181). Estilos, em vista 

lateral, pouco curvo dorsalmente a partir da metade apical; com lobo baso-dorsal 

arredondado, mais longo que largo; ápice em forma de gancho, esclerosado, curto e curvo 

ventralmente (Fig. 182). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, aproximadamente 
2
/5 do 

comprimento dos estilos, ramos anteriores alargados e curvos apicalmente (Fig. 183); em 

vista lateral, quilha mediana dorsal presente. Edeago, em vista lateral, com haste curva 

dorsoanteriormente; base alargada afilando-se progressivamente em direção ao ápice; 

presença de um par de processos laterais longos, delgados, fusiformes no terço médio da haste 

e perpendiculares a esta; divergentes em vista dorsal; pré-átrio longo, aproximadamente três 

vezes o comprimento do apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 184-185).  

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM\ Brasil rio Urucu\ Petrobras; 07-

17/IX/92\ [P.F.] Bührnhein,\ N.O. Aguiar leg; à luz mista\ de mercúrio; Holótipo\ Biza 

castanea\ Chiamolera & Cavichioli,\ 2003; Aglaenita castanea\ (Chiamolera & Cavichioli, 

2003)”, INPA. 

Condição do holótipo. Alfinetado na porção lateral direita do mesonoto; flagelo 

antenal direito quebrado no terço médio, flagelo esquerdo quebrado no terço apical, ambos 
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perdidos; asas anteriores inteiras; asa posterior direita quebrada na porção anal, asa posterior 

esquerda perdida; pernas inteiras; abdome dissecado. 

Comentário. Aglaenita castanea comb. nov. se assemelha a Aglaenita ocellata 

(Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. por apresentar as placas subgenitais 

subretangulares; fusionadas no terço basal e com cerdas mais longas no ápice; pigóforo, em 

vista lateral, triangular, com base larga, ápice afilado e pontiagudo com dente ventral pré-

apical; estilo sutilmente curvado dorsalmente na metade apical com ápice curto em forma de 

gancho; edeago com um par de processos laterais no terço médio da haste. São diferenciadas 

por A. ocellata possui as veias MP e CuA fusionadas na base da asa anterior e pela forma dos 

processos edeagais, longos em fusiformes em A castanea comb. nov. e moderadamente 

curtos e retilíneos em A ocellata comb. nov. 

 

Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. 

(Figs. 186-197, 234) 

Biza maculata Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 235-236 (descrição, ilustrações); Marques-Costa & Cavichioli 

2006: 356, 373, 375-376 (ilustração, filogenia de Aglaenita); Marques-Costa 2008: 33, 187 (citação, 

ilustração). 

 

Diagnose. Coroa sem manchas escuras circulares no centro. Asa anterior castanho-

clara semi-hialina com veia extranumérica, formando uma quinta célula apical; base da 

segunda, terceira e quarta células apicais equidistantes entre si, venação castanho-escura no 

terço apical; pigóforo, em vista lateral, alargado basalmente, com terço apical fortemente 

estreitado; margem ventral com pequeno dente pré-apical; estilo com ápice amplamente 

curvo; edeago com um par de processos curtos e estreitos na porção látero-dorsal do terço 

apical. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 11,62; comprimento mediano da 

coroa 0,70; distância transocular 1,92; distância interocular 1,06; comprimento mediano do 

pronoto 1,25; distância transumeral 2,81; largura máxima do mesonoto 2,25; comprimento 

mediano do mesonoto 1,90; comprimento da asa anterior 10,00; largura máxima da asa 

anterior 3,49. 

Coloração geral. Castanho-clara (Fig. 234). Coroa com duas máculas castanho-

escuras próximas a margem posterior (Fig. 186); fronte com duas manchas laterais castanho-

escuras próximas aos lobos supra-antenais; antena com base castanha, escurecendo em 

direção ao ápice (Figs. 187-188). Asa anterior castanho-claro e semi-hialina nos 
2
/3 basais, 
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com venação castanho-clara e terço apical hialino, venação castanho-escura nas células 

apicais e comissura claval; mancha castanho-escura na região basal da primeira célula apical 

(Fig. 189). Asa posterior hialinas com venação castanho-clara. Pernas castanhas, com exceção 

da tíbia anterior e coxa posterior que são enegrecidas. 

Redescrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa quadrangular, com margem anterior 

levemente angulada medialmente; superfície côncava; comprimento mediano da coroa cerca 

de 
1
/3 da distância transocular e 

2
/3 da distância interocular (Fig. 186); em vista lateral, 

margem lateral da coroa contínua ao lobo supra-antenal (Fig. 188). Asa anterior 

aproximadamente três vezes mais longa que sua largura máxima; presença de uma veia 

extranumérica formando uma quinta célula apical, pequena e triangular; base da segunda, 

terceira e quarta célula apical aproximadamente equidistantes; apêndice estendendo-se à 

terceira célula apical (Fig. 189). Mesonoto com sulco pré-apical pouco distinto e incompleto 

(Fig. 186). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, triangular, base alargada, estreitado 

abruptamente no terço apical, ápice truncado; margem ventral com pequeno dente esclerosado 

pré-apical (Fig. 190). Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo, em vista ventral, 

largas, não estreitadas apicalmente; cada placa aproximadamente 2,5 vezes mais longa que 

sua largura máxima; fusionadas no terço basal; cerdas numerosas presentes nas laterais da 

porção apical e ápice (Fig. 191); em vista lateral, base estreita alargando-se apicalmente (Fig. 

192). Estilo, em vista lateral curvado dorsalmente no terço apical; lobo baso-dorsal pouco 

desenvolvido; ápice em forma de gancho esclerosado, amplamente curvo ventralmente (Fig. 

193). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos 

estilos; ramos anteriores alargados (Fig. 194); em vista lateral, presença de quilha mediana 

dorsal. Edeago com haste alargada basalmente estreitando-se em direção ao ápice, curvada 

dorsoanteriormente; presença de um par de processos látero-dorsais curtos, pontudos e 

delgados no terço apical da haste; pré-átrio cerca de duas vezes o comprimento do apódema 

dorsal; gonóporo apical (Figs. 195-197). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “Tefé-AM\ Brasil\ 07-06/IX/94\ Bührnhein 

[leg.]; Loc. São Mateus\ 4°43’24’’S\ 65°40’06’’W; à luz mista\ de mercúrio; Holótipo\ Biza 

maculata\ Chiamolera & Cavichioli,\ 2003; Aglaenita maculata\ (Chiamolera & Cavichioli, 

2003)”, INPA. 
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Condição do holótipo. Alfinetado na porção lateral direita do mesonoto; flagelo 

antenal direito quebrado no terço basal e perdido, flagelo antenal esquerdo quebrado na base 

mais preso ao pedicelo; asas anteriores, asas posteriores e pernas inteiras; abdome dissecado. 

Comentário. A. maculata comb. nov. assemelha-se a A. castanea comb. nov. pela 

coloração geral castanha; pigóforo com terço apical fortemente estreitado; placas subgenitais, 

em vista lateral, estreitas na base e largas no ápice. Contudo A. castanea comb. nov. possui 

processos edeagais longos e ápice dos estilos curtos quando comparado a A. maculata comb. 

nov., além disso, não possui máculas coronais distintas como A. maculata comb. nov.. 

 

Aglaenita ocellata (Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. 

(Figs. 198-209, 235-236) 

Biza ocellata Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 233-234 (descrição, ilustrações); Marques-Costa 2008: 34 

(citação). 

 

Diagnose. Coroa sem manchas escuras circulares no centro; asa anterior castanha 

semi-hialina com as veias M e Cu fusionadas basalmente; pigóforo, em vista lateral, 

triangular, terço apical estreitado, sutilmente curvado dorsalmente, com dente ventral pré-

apical; placas subgenitais, em vista ventral, subretangulares, com uma mancha circular no 

terço apical; conectivo em forma de Y, aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos estilos; 

edeago, com haste alongada e curva dorsalmente no terço apical, com um par de processos 

laterais, alongados e achatados lateralmente no terço médio da haste, laterais da margem 

ventral expandida póstero-dorsalmente na base do terço apical. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 10,75-11,12. Holótipo macho: 

comprimento total 11,12; comprimento mediano da coroa 0,74; distância transocular 1,86; 

distância interocular 0.98; comprimento mediano do pronoto 1,13; distância transumeral 2,62; 

largura máxima do mesonoto 2,12; comprimento mediano do mesonoto 1,92; comprimento da 

asa anterior 8,91; largura máxima da asa anterior 3,05. 

Coloração geral. Amarela (Fig. 235) Coroa, face, base das antenas, pronoto, 

mesonoto e ventre amarelados; margem anterior da coroa e flagelo antenal castanhos; fronte 

com duas manchas castanhas laterais no terço superior (Figs. 198-200). Asa anterior castanha 

semi-hialina; base amarelada; venação castanha exceto pela célula discal, veia R1 e veias da 

base da célula anteapical externa de coloração castanho-escura; base das células anteapicais 

central e interna e clavo de coloração castanho-clara (Fig. 201). Asa posterior castanha semi-

hialina, com venação castanho-escura na base, na porção anal e no terço médio e de coloração 
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castanho-clara no terço basal e apical. Pernas: coxas, trocânteres e fêmures amarelados; 

tarsos, laterais e dorso das tíbias anterior e média castanhos, ventre enegrecido; tíbia posterior 

completamente enegrecida com cerdas amareladas. 

Redescrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com superfície côncava; 

comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância 

interocular (Fig. 198); em vista frontal, sutura epistomal incompleta (Fig. 199). Asa anterior 

três vezes mais longa que sua largura máxima; porção anterior das veias M e Cu fusionadas, 

divergindo posteriormente para formar a célula anteapical interna; veia R com o ramo R1 

posterior à bifurcação do ramo R2+3 e R4+5; base da segunda célula apical proximal em relação 

a terceira e quarta células, estas equidistantes em relação à base da asa; apêndice atingindo a 

terceira célula apical (Fig. 201). Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 198). 

Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, triangular, base larga, estreitado em direção ao 

ápice; terço apical sutilmente curvo dorsalmente; ápice arredondado; margem ventral com 

dente esclerosado pré-ápical (Fig. 202). Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo; 

aproximadamente três vezes mais longas que sua largura máxima; em vista ventral, 

subretangulares, pouco estreitadas no terço apical; fusionadas no terço basal; com mancha 

circular central no início do terço apical; cerdas alongadas presentes, delicadas na lateral 

externa do terço médio e robustas no ápice (Fig. 203); em vista lateral, com largura 

aproximadamente constante (Fig. 204). Estilo, em vista lateral, com terço apical pouco 

curvado dorsalmente; ápice esclerosado, em forma de gancho, curto e curvo ventralmente; 

lobo baso-dorsal arredondado (Fig. 205). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y; ramos 

anteriores alargados; aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos estilos (Fig. 206); em vista 

lateral, com quilha mediana dorsal. Edeago, em vista lateral, com haste alongada, terço apical 

estreitado e curvado dorsalmente; um par de processos laterais, alongados, moderadamente 

estreitos, achatados lateralmente, com ápice pontiagudo, presentes no terço médio da haste; 

em vista dorsal, porção basal do terço apical com margens laterais expandidas póstero-

dorsalmente em forma triangular; pré-átrio aproximadamente 1,5 vezes mais longo que o 

apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 207-209) 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM\ Brasil rio Urucu\ 11-18/V/91; 

4°51’56,5’’S\ 65°0,4’6’’W\ Bührnhein,\ N.O. Aguiar &\ N. Fe. leg; à luz mista\ de mercúrio; 

Holótipo\ Biza ocellata\ Chiamolera & Cavichioli\ 2003; Aglaenita ocellata\ (Chiamolera & 
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Cavichioli, 2003)”, INPA. Parátipo: 1 macho “idem,\ 4°53’53’’S\ 65°11’58’’W; 23-

24.ii.1993\ [P.F.] Bührnhein leg.; Armadilha\ Pennsylvania\ luz negra BLB”, DZUP. 

Condição do holótipo. Alfinetado no clavo da asa anterior direita; flagelos antenais 

quebrados no terço apical e perdidos; asa anterior direita inteira, asa anterior esquerda 

quebrada na comissura claval e na quarta célula apical; asas posteriores inteiras; garra tarsal 

da perna posterior esquerda quebrada e perdida; abdome dissecado.  

Variação. O parátipo possui a base da asa anterior alaranjada; veia extranumérica 

presente na asa anterior direita dividindo a célula anteapical externa; processos edeagais com 

ápice tuncado (Fig. 236). 

Comentários. Aglaenita ocellata (Chiamorera & Cavichioli, 2003) comb. nov. 

assemelha-se à Aglaenita waorani sp. nov. por apresentarem as veias M e Cu da asa anterior 

fusionadas basalmente; pigógoro, em vista lateral triangular, com terço apical estreitado e 

com dente ventral; placas subgenitais subretangulares, com cerdas alongadas no ápice; estilos 

longos, delgados, com ápice curvado e curto; conectivo em forma de Y, 
2
/5 do comprimentos 

dos estilos; edeago com haste alongada, curvada no terço apical, este estreito, um par de 

processos laterais no terço médio e expansão posterior da margem ventral na base do terço 

apical da haste. Diferem-se por A. waorani sp. nov. possuir o ápice do pigóforo pontiagudo e 

curvado ventralmente; processos edeagais são mais delgados e expansão ventral da haste mais 

desenvolvida. 

 

Aglaenita similis (Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. (pré-ocupado) 

(Figs. 210-220, 237) 

Biza similis Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 234-235 (descrição, ilustrações); Marques-Costa & Cavichioli 

2006: 356, 374-376 (ilustração, filogenia de Aglaenita);  Marques-Costa 2008: 34 (citação). 

 

Diagnose. Coroa sem manchas escuras circulares no centro; asa anterior amarelada 

semi-hialina; pigóforo, em vista lateral, retangular, com ápice truncado e dente ventral apical; 

estilo, em vista lateral; com margem dorsal ondulada no terço médio; edeago, em vista lateral, 

com haste alongada e levemente sinuosa, curvada dorsoanteriormente no terço apical com um 

par de processos látero-ventrais pré-apicais, achatados, curtos e parcialmente dobrados 

dorsalmente, lanceolados em vista dorsal. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 10,75-11,25. Holótipo macho: 

comprimento total 11,00; comprimento mediano da coroa 0,75; distância transocular 1,99; 

distância interocular 1,12; comprimento mediano do pronoto 1,13; distância transumeral 2,68; 
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largura máxima do mesonoto 2,15; comprimento mediano do mesonoto 2,01; comprimento da 

asa anterior 9,00; largura máxima da asa anterior 2,95. 

Coloração geral. Amarela sem manchas (Figs. 210-212, 237); margem anterior da 

cabeça, castanho-clara. Asa anterior amarelada semi-hialina com venação amarelo-clara nos 

2
/3 basais e amarelo-escura no terço apical (Fig. 213). Asa posterior hialina com venação 

amarela. 

Redescrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, superfície plana ou 

levemente côncava; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

2
/3 

da distância interocular (Fig. 210). Asa anterior três vezes mais longa que sua largura 

máxima; base da segunda célula apical proximal em relação a terceira e quarta células apicais, 

terceira célula apical proximal em relação à quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira 

célula apical (Fig. 213). Mesonoto com sulco pré-ápical incompleto (Fig. 210). Genitália 

masculina. Pigóforo, em vista lateral, retangular, 2,5 vezes mais longo que alto; margem 

posterior truncada; margem ventral com dente apical esclerosado (Fig. 214). Placas 

subgenitais pouco mais curtas que o pigóforo; cada placa aproximadamente três vezes mais 

longa que larga; em vista ventral, alargadas, com sutil estreitamento no terço apical; 

fusionadas no terço basal; com cerdas alongadas e delicadas na lateral externa do terço basal, 

cerdas mais curtas e robustas no terço apical, e cerdas alongadas no ápice (Fig. 215); em vista 

lateral, estreitadas no terço apical (Fig. 216). Estilos, em vista lateral, com terço apical 

curvado dorsalmente; margem dorsal ondulada no terço médio; lobo baso-dorsal desenvolvido 

tão longo quanto alto; ápice em forma de gancho, esclerosado e curvo dorsalmente (Fig. 217). 

Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, com ramos anteriores alargados; 

aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos (Fig. 218); em vista lateral, quilha mediana 

dorsal presente. Edeago, em vista lateral, com haste alongada, robusta, levemente sinuosa, 

estreitada no terço apical; terço apical curvado dorsoanteriormente; um par de processos 

látero-ventrais pré-apicais presentes, curtos, pontiagudos, achatados e com margem interna 

recurvada dorsalmente de forma subtriangular; em vista dorsal, processos lanceolados, 

alargados medialmente e afilados na base e no ápice, com ápices divergentes; pré-átrio 

aproximadamente 1,5 vezes mais longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 219-

220). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Mato Grosso). 

Material examinado. Holótipo: macho “Sinop-MT\ Brasil 1975; DZUP\ 082916; ; 

Holótiopo\ Biza similis\ Chiamolera & Cavichioli\ 2003; Aglaenita similis\ (Chiamolera & 
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Cavichioli, 2003)” DZUP. Parátipo: 1 macho “idem, x-1975\ M. Alvarenga leg.” DZUP. 

Material não-tipo: 2 machos “idem,; Biza similis\ A.P. Marques-Costa det.” DZUP. 

Condição do holótipo. Alfinetado no centro do mesonoto; flagelo antenal direito 

quebrado na base e perdido, flagelo antenal esquerdo quebrado no ápice; asa anterior direita 

quebrada do ápice da terceira célula apical à base da célula anteapical externa, asa anterior 

esquerda com a terceira célula apical e sutura claval partidos; asas posteriores inteiras; lateral 

interna do esternito protorácico direito desprendido do corpo em decorrência da alfinetagem; 

pernas direitas, anterior e posterior, quebradas na coxa e perdidas; tarsômero III das pernas 

esquerdas, anterior e posterior, quebrados e perdidos, tarsômeros II e III da perna média 

direita quebrados e perdidos; perna média esquerda inteira. Abdome dissecado. Genitália 

corada. 

Variação. No parátipo, na asa anterior esquerda, a terceira célula apical é distal se 

comparada à quarta célula. No material não-tipo a base da terceira e quarta células apicais são 

equidistantes. 

Comentário. Aglaenita similis comb. nov. pode ser diferenciada das outras espécies 

do gênero pela forma retangular do pigóforo masculino, que, de modo geral, é estreitado 

apicalmente nas outras espécies de Aglaenita, além disso, a forma lanceolada dos processos 

edeagais é exclusiva desta espécie. 

 

Aglaenita trimaculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003a) comb. nov. 

(Figs. 221-232, 238-242) 

Biza trimaculata Chiamolera & Cavichioli, 2003: 235-237 (descrição, ilustrações); Marques-Costa 2008: 34 

(citação). 

 

Diagnose. Coroa sem manchas escuras circulares no centro; asa anterior castanho-

clara semi-hialina com venação de igual cor, exceto na porção apical onde a venação é 

castanho-médio; pigóforo, em vista lateral, triangular, terço apical estreitado, margem 

posterior arredondada, margem ventral com dente esclerosado pré-apical; placas subgenitais, 

em vista ventral, estreitas no terço apical; estilo fortemente curvado dorsalmente no terço 

apical, ápice alongado; conectivo aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos, em vista 

dorsal, em forma de Y; edeago com haste curvada dorsoanteriormente a partir da metade 

apical, processos ausentes. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 8,10– 9,50. Holótipo macho: 

comprimento total 9,5; comprimento mediano da coroa 0,61; distância transocular 1,80; 
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distância interocular 0,91; comprimento mediano do pronoto 0,98; distância transumeral 2,24; 

largura máxima do mesonoto 1,88; comprimento mediano do mesonoto 1,60; comprimento da 

asa anterior 7,66; largura máxima da asa anterior 2,75. 

Coloração geral. Castanho-clara (Figs. 221-223, 238). Pronoto com três manchas 

castanho-escuras na margem posterior, uma em cada lateral e a terceira na porção mediana 

anterior à reentrância (Fig. 221). Asa anterior castanho-clara semi-hialina com venação de 

igual cor, exceto na porção apical onde a venação se torna castanho-médio; clavo com uma 

mancha castanha adjacente a margem anal, entre as veias anais (Fig. 224). Asa posterior 

castanho-clara semi-hialina com venação concolor; mesonoto com as laterais laranjadas, 

entendendo-se para a região médio-lateral do pronoto (Fig. 221). 

Redescrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa quadrangular, com margem anterior 

arqueadas; superfície levemente côncava; comprimento mediano da coroa cerca de 
1
/3 da 

distância transocular e 
2
/3 da distância interocular (Fig. 221). Asa anterior cerca de três vezes 

mais longa que sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base da asa 

quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira ligeiramente proximal 

se comparada à quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 224). 

Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 221). Genitália masculina. Pigóforo, em 

vista lateral, triangular, base larga, afilado gradualmente em direção ao ápice; margem 

posterior arredondada; margem ventral com dente esclerosado pré-apical (Fig. 225). Placas 

subgenitais tão longas quanto o pigóforo, cada placa aproximadamente três vezes mais longas 

do que sua largura máxima; em vista ventral, largas na base e estreitadas a partir da metade 

apical; fusionadas entre si no terço basal; cerdas curtas presentes a partir da metade apical da 

face ventral e lateral externa, cerdas alongadas presentes no ápice (Fig. 226); em vista lateral, 

estreitas (Fig. 227). Estilos, em vista lateral, com o terço apical fortemente curvado 

dorsalmente, em ângulo reto; ápice alongado, esclerosado e pontiagudo, pouco curvo 

ventralmente (FIg. 228). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y, aproximadamente 
1
/3 do 

comprimento dos estilos; ramos anteriores curtos e robustos; bifurcado na região de 

articulação com o edeago (Fig. 229); em vista lateral com quilha dorsal presente. Edeago 

esclerosado no terço apical, em vista lateral, com base alargada afilando progressivamente em 

direção ao ápice; terço apical curvo dorsoanteriormente; haste simples, sem processos; pré-

átrio aproximadamente 1,5 vezes mais longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 

230-232). 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 
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Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM\ Brasil rio Urucu\ 5-18/III/94\ 

Bührnhein leg; 4°49’34’’S\ 65°15’37’’W\ RUC-27; à luz mista\ de mercúrio; Holótipo\ Biza 

trimaculata\ Chiamolera & Cavichioli\ 2003; Aglaenita trimaculata\ (Chiamolera & 

Cavichioli, 2003)” INPA. Material não-tipo: 1 macho “Manaus\ Reserva Ducke\ 29.xii.1976\ 

Norman O. Penny [leg.]”; 1 macho “Manaus, BR-174 Km45\ 9.vi.1982\ E.L. Oliveira [leg.]”; 

4 machos “idem, 10-13.x.2003; C.S. Motta, A.F. Silva F°, S. Trovisco & M. Curtin leg.” 

INPA; 2 manchos “Manaus\, ZF-2,km 14, Torre\ 2°35’21’’S/ 60°06’56’’W\ 26.x.2003, Arm. 

de luz (lençol)\ 40m de altura; J.A. Rafael, F.F. Xavier F°, A.F. Silva F° leg.” USNM; 1 

macho “Manaus, 18-21.ii.2004, lençol com\ luz mista BL e BLB\ 40m de altura; J.A. Rafael, 

C.S. Motta, F.F. Xavier F°, A.F. Silva F° & S. Trovisco leg.” IAVH; 2 machos “Idem, 13-

16.vii.2004\ J.A. Rafael, F.F. Xavier F°, A.F. Ururahy, A.F. Silva F° & S.Trovisco leg” 

UFRJ; 3 machos “idem,16-19.vii.2004\ 35 m de altura; J.A. Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier 

F°, A.F. Silva F° & J.T. Câmara leg.” DZUP; 2 machos “Manaus\, 12-15.ix.2004; J.A. Rafael, 

C.S. Motta, F.F. Xavier F°, A.F. Silva F° & S. Trovisco leg.”; 2 machos “Manaus\, 12-

15.x.2004”; 1 macho “idem, 09-12.xi.2004; C.S. Motta, A.F. Silva F°, S.Trovisco & L.S. 

Aquino leg.”, INPA. 

Condição do holótipo. Alfinetado na base do clavo da asa anterior direita; flagelo 

antenal direito quebrado no terço apical e flagelo antenal direito quebrado na base e perdido; 

asa anterior direita com ápice quebrado, asa posterior esquerda e asas posteriores inteiras; 

pernas inteiras exceto o tarso da perna posterior direita, quebrado e perdido; abdome 

dissecado. 

Variação. A espécie apresenta dois padrões de coloração, a primeira como descrita 

para o holótipo: coloração castanho-clara ou amarelo-escura, com mancha no clavo da asa 

anterior adjacente a margem anal e pronoto com três manchas marrons na margem posterior 

ou em forma de duas faixas castanhas acompanhando a margem posterior do pronoto (Figs. 

238-239). O segundo padrão apresenta coloração amarelo-clara, sem mancha no pronoto e no 

clavo (Fig. 240). Em muitos exemplares a coroa possui forma pentagonal, com margem 

anterior angulada e superfície plana (Figs. 239-240). Em alguns exemplares o pigóforo possui 

cerdas robustas na margem dorsal da metade apical (Fig. 241); em um dos exemplares a haste 

do edeago é alargada no terço apical (Fig. 242). 

Comentário. São poucas as espécies dentro do gênero que possuem edeago 

relativamente simples, isto é, sem processos, dentes, lamelas e/ou expansões. Contudo, A. 

trimaculata comb. nov. é a única espécie que possui edeago sem as características citadas 

acima em conjunto com a ausência de manchas arredondada no centro da coroa. 
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Aglaenita boliviana sp. nov. 

(Figs. 243-254 e 398) 

 

Diagnose. Coroa pentagonal, sem manchas escuras e arredondadas no centro; pigóforo 

masculino, em vista lateral, alargado basalmente, metade apical fortemente estreitada e 

bifurcada, ramo superior esclerosado e pontiagudo, ramo inferior curvo dorsalmente 

aproximadamente quatro vezes mais longo que o ramo superior, margem ventral com pequeno 

dente pré-apical; estilo, em vista lateral, com margem dorsal ondulada no terço médio; 

edeago, com haste alargada na base, estreitada gradativamente em direção ao ápice e curva 

ântero-dorsalmente com um par de expansões membranosas arredondadas dorsais no terço 

basal e um par de processos laterais curtos e afilados no terço médio. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 10,64; comprimento mediano da 

coroa 0,86; distância transocular 1,92; distância interocular 1,19; comprimento mediano do 

pronoto 1,07; distância transumeral 2,60; largura máxima do mesonoto 1,93; comprimento 

mediano do mesonoto 2,12; comprimento da asa anterior 8,42; largura máxima da asa anterior 

2,86. 

Coloração geral. Amarelada (Fig. 398) Coroa com grande área amarelo-escura no 

centro, flagelo antenal castanho; pronoto amarelo no terço anterior e amarelo-escuro nos 
2
/3 

posteriores; mesonoto com um par de manchas laterais subtriangulares amarelas; ventre 

amarelo-claro (Figs. 243-245). Asa anterior hialina com veias amareladas (Fig. 246). Pernas 

amareladas com cerdas de igual cor. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, plana, manchas circulares 

escuras no centro da coroa ausentes; máculas coronais distintas próximas a margem posterior 

da coroa; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da 

distância interocular (Fig. 243). Asa anterior aproximadamente três vezes mais longa que sua 

largura máxima, com a segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando 

comparada a terceira e quarta células apicais, terceira célula distal se comparada à quarta 

célula apical; apêndice estendido até a quarta célula apical (Fig. 246). Mesonoto com sulco 

pré-apical distinto e completo (Fig. 243). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

triangular, base alargada e metade apical fortemente estreitada e bifurcada; ramo superior 

digitiforme e esclerosado, ramo inferior aproximadamente quatro vezes mais longo que o 

superior, curvo dorsalmente com ápice pontiagudo e esclerosado; margem ventral com 

pequeno dente esclerosado pré-apical (Fig. 247). Placas subgenitais mais curtas que o 
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pigóforo, em vista ventral, cada placa aproximadamente 2,5 vezes mais longa que sua largura 

máxima, estreita na base e largas no terço médio; fusionadas entre si no terço basal; cerdas 

curtas presentes no terço apical (Fig. 248); em vista lateral, largas, terço basal mais estreito 

que o terço médio (Fig. 249). Estilo, em vista lateral, com o terço basal alargado, estreitado 

nos terço médio e apical; curvado dorsalmente no terço apical; com pequenas ondulações nas 

margens interna e dorsal do terço médio; ápice esclerosado, em forma de gancho, curvo 

ventralmente (Fig. 250). Conectivo, em vista dorsal, em forma de V, aproximadamente 
1
/2 do 

comprimento dos estilos; bifurcado no ponto de articulação com o edeago (Fig. 251); em vista 

lateral, quilha dorsal presente. Edeago, em vista lateral, haste com base larga e estreitada 

progressivamente em direção ao ápice e curva dorsoanteriormente; terço basal da margem 

ventral com um grande dente proximal e 3 a 4 pequenos dentículos mais distais; margem 

dorsal com um par de expansões membranosas arredondadas no terço basal, em vista dorsal, 

com estriações oblíquas; um par de processos laterais delgados e pontiagudos presentes na 

porção distal do terço médio; pré-átrio mais curto que o apódema dorsal; gonóporo apical 

(Figs. 252-254). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Bolívia (Santa Cruz). 

Material examinado. Holótipo: macho “BOLIVIA: Santa Cruz\ 5 km SSE Buena 

Vista\ Hotel Flora & Fauna, 440m\ 63°39.128’W 17°29.925’S\ 10-22.X.2004, J.E. Eger 

[leg.]; Coll. At UV, MV and\ Incandescent Lights; Holotype\ Aglaenita boliviana\ Gonçalves, 

Marques-\Costa & Ale-Rocha” UKY. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no terço médio e perdidos; asas anteriores e posteriores inteiras; 

metatórax quebrado e colado ao mesotórax; perna média direita quebrada e perdida, tarso da 

perna média esquerda quebrado e perdido, tarsômero III da perna posterior direita quebrado e 

perdido; abdome dissecado. 

Etimologia. O nome da espécie refere-se ao país de origem do espécime-tipo, Bolívia. 

Comentário. Aglaenita boliviana sp. nov. assemelha-se a Aglaenita tridentata 

Marques-Costa & Cavichioli, 2006 pela ausência de manchas escuras no centro da coroa, 

relação da distância da base das células apicais na asa anterior; ondulações nas margens 

interna e dorsal dos estilos; forma do conectivo e pelos processos e expansão membranosa 

dorsal do edeago. Podem ser diferenciadas pelo pigóforo que em A. tridentata não é 

bifurcado, o dente localiza-se no terço médio da margem ventral e a metade apical não é 

curvada dorsalmente, além disso, possui três dentes na margem ventral da haste do edeago. 
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Aglaenita brasiliensis sp. nov. 

(Figs. 255-266 e 399) 

 

Diagnose.  Coroa sem manchas, margem anterior arredondada; asa anterior castanha 

semi-hialina, com venação muito distinta; pigóforo, em vista lateral, subretangular, estreitado 

no terço médio, margem ventral com dente pré-apical reduzido, ápice dentiforme; placas 

subgenitais subretangulares; estilo com margens interna e dorsal lisas; conectivo em forma de 

V; edeago com haste estreitada em direção ao ápice, terço apical curvo dorsoanteriormente 

terço médio com um par de processos laterais, longos, delgados, curvos e paralelos a haste. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 9,6; comprimento mediano da 

coroa 0,68; distância transocular 1,76; distância interocular 0,92; comprimento mediano do 

pronoto 0,91; distância transumeral 2,37; largura máxima do mesonoto 1,75; comprimento 

mediano do mesonoto 1,54; comprimento da asa anterior 7,8; largura máxima da asa anterior 

2,75. 

Coloração geral. Verde-amarelada (Fig. 399). Cabeça, pronoto, mesonoto e inserção 

da asa esverdeadas com regiões amareladas; flagelo antenal castanho-escuro; ventre verde-

claro (Figs 255-257). Asa anterior e posterior castanha semi-hialina, com venação castanho-

escura (Fig. 258). Pernas verde-amareladas com exceção da face ventral de todas as tíbias que 

são enegrecidas, tíbia posterior com cerdas negras. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa quadrangular com margem anterior 

arredondada, sem manchas; superfície côncava; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 

da distância transocular e 
3
/4 da distância interocular (Fig. 255); em vista frontal, sutura 

epistomal incompleta (Fig. 256). Asa anterior aproximadamente três vezes mais longa que sua 

largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada 

à terceira e quarta células apicais, sendo a terceira também proximal se comparada à quarta 

célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 258). Mesonoto com sulco pré-

apical distinto e completo (Fig. 255). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

subretangular, com terço médio levemente estreitado; margem posterior truncada; margem 

ventral com dente pré-apical reduzido; ápice pontiagudo, esclerosado, em forma de dente 

(Fig. 259). Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo; cada placa aproximadamente três 

vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, placas aproximadamente 

retangulares, levemente estreitadas no terço apical; placas fusionadas no terço basal; cerdas 

curtas presentes na face ventral e laterais da metade apical, cerdas longas presentes no ápice 
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(Fig. 260); em vista lateral, levemente alargada no terço médio (Fig. 261). Estilo, em vista 

lateral, arqueado no terço médio; lobo baso-dorsal mais longo do que alto com margem dorsal 

arredondada; ápice esclerosado, em forma de gancho, curvo ventralmente (Fig. 262). 

Conectivo, em vista dorsal, em forma de V; aproximadamente metade do comprimento dos 

estilos; ramos anteriores delgados (Fig. 263); em vista lateral, quilha mediana dorsal presente. 

Edeago, em vista lateral, com haste estreitada em direção ao ápice com terço apical curvo 

dorsoanteriormente; um par de processos laterais, longos, delgados, pontiagudos, curvos 

dorsalmente, paralelos e próximos entre si, presentes no terço médio da haste e paralelos a 

esta; pré-atrio aproximadamente 1,5 mais longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 

264-266). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Manaus, Rod. 

AM\ 010 km50. ZF-2, km14, próximo\ à torre, 02°35’S, 60°06’W; 6.iii.2011. 00-03:00h. 

Armadilha\ luminosa móvel. J.T. Câmara\ P. Dias, & J.A. Rafael leg.; Holótipo\ Aglaenita 

brasiliensis\ Gonçalves,Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no ápice; asas anteriores e posteriores inteiras; tíbia e tarsos da 

perna anterior esquerda quebrados e perdidos; abdome dissecado. 

Etimologia. O nome da espécie refere-se ao país de origem do espécime-tipo, Brasil. 

Comentários. Aglaenita brasiliensis sp. nov. assemelha-se à Aglaenita castanea 

(Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. por apresentarem asa anterior castanha semi-

hialina, com a segunda célula apical proximal em relação a terceira e quarta células apicais, 

sendo a terceira também proximal se comparada a quarta; edeago curvado no terço apical, 

com um par de processos laterais longos e delgados no terço médio. Podem ser diferenciados 

pela coloração geral, sendo esverdeada em A. brasiliensis e castanha em A. castanea, além 

disso, A. castanea possui o terço apical do pigóforo fortemente afilado e processos edeagais 

perpendiculares a haste. 

 

Aglaenita cornuta sp. nov. 

(Figs. 267-278, 401-402) 

 

Diagnose. Coroa pentagonal, com um par de manchas arredondadas e escuras no 

centro; pigóforo com base larga estreitado gradativamente em direção ao ápice, ápice agudo, 
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margem ventral com grande dente pré-apical; placas subgenitais, em vista ventral, 

subtriangulares; estilo curvado dorsalmente no terço apical e com margem interna e dorsal 

enrugada; conectivo em forma de Y; edeago com haste afilada progressivamente em direção 

ao ápice e curvada dorsoanteriormente com um par de processos alongados e afilados no terço 

médio. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 7,84-8,72. Holótipo macho: 

comprimento total 8,4; comprimento mediano da coroa 0,73; distância transocular 1,64; 

distância interocular 0,94; comprimento mediano do pronoto 0,84; distância transumeral 2,10; 

largura máxima do mesonoto 1,51; comprimento mediano do mesonoto 1,65; comprimento da 

asa anterior 6,63; largura máxima da asa anterior 2,22. 

Coloração geral. Amarela com máculas alaranjadas (Fig. 401). Metade posterior do 

pronoto esverdeada; mesonoto com um par de manchas laterais subtriangulares alaranjadas, 

região mediana esbranquiçada (Figs. 267-269). Asa anterior hialina com veias esverdeadas na 

base, amareladas no terço médio e alaranjadas no ápice (Fig. 270). Pernas amareladas com 

cerdas de igual cor. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, plana, manchas circulares 

escuras no centro da coroa; máculas coronais distintas próximas a margem posterior da coroa; 

comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância 

interocular (Fig. 267). Asa anterior aproximadamente três vezes mais longa que sua largura 

máxima, com a segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando comparada à 

terceira e quarta células apicais, terceira célula distal se comparada à quarta célula apical; 

apêndice estendido até a terceira célula apical (Fig. 270). Mesonoto com sulco pré-apical 

distinto e completo (Fig. 267). Genitália masculina: pigóforo, em vista lateral, triangular, base 

alargada, estreitado gradativamente em direção ao ápice, este agudo; margem ventral com 

grande dente esclerosado pré-apical (Fig. 271). Placas subgenitais tão longas quanto o 

pigóforo, cada placa aproximadamente 3,5 vezes mais longa que sua largura máxima; em 

vista ventral, subtriangulares, base larga e estreitadas em direção ao ápice; fusionadas entre si 

no terço basal; cerdas curtas e longas presentes no terço apical (Fig. 272); em vista lateral, 

terço basal mais estreito que o terço médio (Fig. 273). Estilo, em vista lateral, curvado 

dorsalmente no terço apical; com pequenas rugosidades nas margens interna e dorsal do terço 

médio; ápice esclerosado, em forma de gancho, curvo ventralmente (Fig. 274). Conectivo, em 

vista dorsal, em forma de Y, aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; (Fig. 275); em 

vista lateral, quilha dorsal presente. Edeago, em vista lateral, com metade basal membranosa; 

haste estreitada progressivamente em direção ao ápice e curva dorsoanteriormente; margem 
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ventral lisa; margem dorsal sem expansões membranosas; um par de processos laterais 

delgados, longos, divergentes e pontiagudos presentes no terço médio; pré-átrio mais curto 

que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 276-278). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas e Maranhão). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Manaus, Rod. 

AM\ 010, Km50. ZF-2, Km14, próximo\ à torre, 02°35’S 60°06’W.; 6.III.2011. 00-03:00h. 

Armadilha\ luminosa móvel. J.T. Camara\ P. Dias, J.A. Rafael leg.; Holótipo\ Aglaenita 

cornuta\ Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. Parátipos: “idem, Itapiranga\ 

02°42’57’’S 58°00’58’’W\ 8-9.x.2010, 21-00:00h\ Luminosa móvel\ R. Machado, M. 

Guedes, F.F. Xavier F°” (1M), INPA; “idem, holótipo\ 3-4.iii.2011. 21-00:00h\ Arm. luz 

dossel 40m\ F.F. Xavier F; J.T Camara, P. Dias” (1M), DZUP; “idem,\ 4.iii.2001. 18-21:00h\ 

Arm. luz dossel 30m\ P. Dias, R. Freitas” (1M), UFRJ; “idem,\ 4-5.iii.2011. 21-00:00h\ idem” 

(1M), INPA;  “Maranhão, Mirador\ Parque Estadual Mirador\ Base da Geraldina; Arm. 

Luminosa\ 20-24.xii.2006, F.de O. Limeira” (1M) INBio; “idem,\ 20-25.xii.2007” (1M) 

USNM; “idem,\ 30.vi-04.vii.2008” (3M),  CZMA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

antenas, asas anteriores e posteriores em perfeito estado; tíbia e tarso anterior esquerdo 

quebrado e perdido; abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, cornus=corno, chifre. O nome da espécie refere-se aos 

processos do edeago, longos e curvados, como cornos. 

Variação. Dois parátipos possuem a coloração geral castanha (Fig. 402); Três 

parátipos possuem a quarta e terceira células apicais equidistantes; genitália sem variações 

aparentes. 

Comentário. Aglaenita cornuta sp. nov. assemelha-se a Aglaenita spinipenis 

Marques-Costa & Cavichioli, 2006 por possuírem: a terceira célula apical da asa anterior, 

distal em relação à quarta célula; pigóforo com base larga, estreitado progressivamente em 

direção ao ápice, este agudo e com grande dente ventral pré–apical; placas subgenitais 

subtriangulares; edeago com margem ventral lisa e um par de processos delgados no terço 

médio da haste. A. spinipenis difere de A. cornuta sp. nov. por possuir um processo 

dentiforme no terço médio da margem dorsal do pigóforo; estilos com as margens interna e 

dorsal lisas e processos edeagais bifurcados apicalmente.  
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Aglaenita curvipenis sp. nov. 

(Figs. 279-290, 405) 

 

Diagnose. Coroa pentagonal, sem manchas; pigóforo, em vista lateral, triangular, 

margem posterior truncada, com 7-8 dentes esclerosados, margem ventral sem processo; 

placas subgenitais, em vista ventral, subtriangulares; estilo com terço apical curvado 

dorsalmente, margens interna e dorsal com pequenas ondulações; conectivo aproximadamente 

1
/2 do comprimento dos estilos, com ramos anteriores largos medialmente; edeago com haste 

larga ântero-posteriormente e comprimida lateralmente, curvada dorsalmente no terço basal e 

novamente curvada posteriormente no terço apical, com um par de processos laterais apicais, 

delgados, alongados, perpendiculares as laterais da haste, gonóporo pré-apical. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 9,21; comprimento mediano da 

coroa 0,65; distância transocular 1,70; distância interocular 0,90; comprimento mediano do 

pronoto 0,85; distância transumeral 2,20; largura máxima do mesonoto 1,86; comprimento 

mediano do mesonoto 1,74; comprimento da asa anterior 7,48; largura máxima da asa anterior 

2,52. 

Coloração geral. Amarelo-alaranjada (Fig. 405). Coroa e pronoto amarelo-esverdeado 

com as exceções: margem anterior da coroa castanha, região ocelar de tonalidade verde; 

fronte e clípeo amarelo-alaranjados, loros e genas amareladas (Figs. 279-281). Asa anterior 

hialina com venação incolor, tornando-se amarelo-castanha na metade apical das células 

apicais (Fig. 282). Asa posterior hialina, venação incolor. Mesonoto acinzentado com um par 

de manchas alaranjadas subtriangulares laterais (Fig.279). Pernas anteriores amarelo-

alaranjadas, pernas médias e posteriores amarelo-pálidas na porção proximal e verde-pálidas 

na porção distal. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com margem anterior angulosa 

medialmente; margem posterior arqueada; superfície côncava; comprimento mediano da 

coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular (Fig. 279); em vista 

lateral, perfil levemente côncavo (Fig. 280). Asa anterior cerca de três vezes mais longa que 

sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base da asa quando 

comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira distal se comparada à quarta 

célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 282). Mesonoto com sulco pré-

apical distinto e completo (Fig. 279). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

triangular, base alargada e estreitado progressivamente em direção ao ápice; margem posterior 

truncada, com aproximadamente sete dentes esclerosados; margem ventral sem processo 
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dentiforme (Fig. 283). Placas subgenitais ultrapassando ligeiramente o pigóforo, cada placa 

aproximadamente 3,5 vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, 

subtriangulares, largas na base e estreitadas a partir do terço apical; placas fusionadas entre si 

no quarto basal; cerdas curtas e robustas presentes na porção médio-lateral da metade apical e 

ápice (Fig. 284); em vista lateral, estreitadas em direção ao ápice (Fig. 285). Estilo, em vista 

lateral, com terço apical curvo dorsalmente; lobo baso-dorsal subquadrangular, 

aproximadamente tão longo quanto alto; terço médio das margens interna e dorsal enrugadas; 

ápice esclerosado e curvo dorsalmente (Fig. 286). Conectivo, em vista dorsal, em forma de V; 

aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; ramos anteriores alargados medialmente 

(Fig. 287); em vista lateral, com quilha mediana dorsal. Edeago esclerosado, em vista lateral, 

com haste larga ântero-posteriormente e comprimida lateralmente, curvada dorsalmente no 

terço basal e novamente curvada posteriormente no terço apical, lembrando um S; com um 

par de processos laterais apicais, delgados, alongados, retilíneos, levemente inclinados 

ventralmente, perpendiculares as laterais da haste; pré-átrio tão longo quanto o apódema 

dorsal; gonóporo pré-apical (Figs. 288-290). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, Amazonas, Manaus, Rod. AM\ 

010, km50 ZF-2, km24, próximo\ à sede CPST, 02°35’S/60°06’W\ 4.iii.2011, 18-21:00h, 

Arm. luz\ suspensa 30m, P. Dias & R. Freitas; Holótipo\ Aglaenita curvipenis\ Gonçalves, 

Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no ápice; asas anteriores, asas posteriores e pernas inteiras; 

abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, curvum=curvo e penis= pênis. O nome específico refere-se ao 

edeago curvado em forma de S. 

Comentário. Aglaenita curvipenis sp. nov. assemelha-se a Aglaenita uncipenis 

sp.nov. pela coloração externa; textura, coloração e padrão das células apicais da asa anterior; 

forma e proporção do conectivo em relação aos estilos e pela haste do edeago curvar-se 

dorsalmente na base e posteriormente no terço apical. Diferem-se por A. curvipenis possuir o 

pigóforo com margem anterior truncada com aproximadamente sete dentes esclerosados, 

margem dorsal dos estilos enrugada e edeago com um par de processos laterais apicais e A. 

uncipenis possuir pigóforo com margem posterior arredondada, com margem ventral 
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possuindo 7-9 dentículos esclerosados no terço apical, margem dorsal dos estilos lisa e edeago 

sem processos. 

 

Aglaenita leviventris sp. nov. 

(Figs. 291-302, 403) 

 

Diagnose. Coroa quadrangular, com um par de manchas negras e arredondadas no 

centro; pigóforo, em vista lateral, triangular, margem posterior arredondada, sem processo ou 

dente; placas subgenitais, em vista ventral, largas nos 
2
/3 basais e estreitada no terço apical; 

estilo com terço apical curvado dorsalmente, margens interna e dorsal lisas; conectivo em 

forma de Y, aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; edeago com haste de base larga 

e afilando em direção ao ápice, margem ventral com um grande dente apical, margem dorsal 

com um par de expansões membranosas. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 9,5; comprimento mediano da 

coroa 0,64; distância transocular 1,76; distância interocular 1,02; comprimento mediano do 

pronoto 0,94; distância transumeral 2,37; largura máxima do mesonoto 2,0; comprimento 

mediano do mesonoto 1,80; comprimento da asa anterior 7,77; largura máxima da asa anterior 

2,51. 

Coloração geral. Amarelo-alaranjada (Fig. 403). Coroa amarelo-alaranjada sendo em 

tonalidade mais clara ao redor das manchas circulares negras; mesonoto amarelo-pálido com 

duas manchas subtriangulares laterais alaranjadas (Fig. 291); fronte alaranjada; ventre 

amarelo-alaranjado com máculas amarelo-pálido (Figs. 292-293). Asa anterior hialina com 

venação incolor (Fig. 294). Asa posterior hialina, venação incolor. Pernas anteriores amarelo-

alaranjadas, pernas médias e posteriores amarelo-pálidas. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa subquadrangular, com margem anterior 

arredondada e margem posterior arqueada; superfície plana, com um par de manchas 

circulares negras no centro; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância 

transocular e 
2
/3 da distância interocular (Fig. 291). Asa anterior cerca de três vezes mais 

longa que sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base da asa 

quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira distal se comparada à 

quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 294). Mesonoto com 

sulco pré-apical distinto e completo (Fig. 291). Genitália masculina. Pigóforo, em vista 

lateral, triangular, base alargada estreitado gradativamente em direção ao ápice, com leve 

constrição dorsoventral no início do terço médio; margem posterior arredondada; processos 
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ou dentes ausentes (Fig. 295). Placas subgenitais tão longa quanto o pigóforo, cada placa 

aproximadamente 2,5 vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, 

subtriangular, largas nos 
2
/3 basais e estreitada no terço apical; placas fusionadas entre si no 

terço basal; cerdas curtas e robustas presentes na porção médio-lateral da metade apical e 

ápice (Fig. 296); em vista lateral, alargadas no terço médio (Fig. 297). Estilo, em vista lateral, 

com terço apical curvo dorsalmente; lobo baso-dorsal subquadrangular, aproximadamente tão 

longo quanto largo; margens interna e dorsal lisas; ápice esclerosado e curvado dorsalmente 

(Fig. 298). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y; aproximadamente 
1
/2 do comprimento 

dos estilos; ramos anteriores alargados basalmente (Fig. 299); em vista lateral, com quilha 

mediana dorsal. Edeago esclerosado, em vista lateral, com haste larga na base e estreitada em 

direção ao ápice, curvada dorsoanteriormente; margem ventral com um grande dente na 

porção distal do terço basal; margem dorsal com um par de expansões membranosas 

arredondadas, em vista dorsal, pouco estriadas; pré-átrio mais longo que o apódema dorsal; 

gonóporo apical (Figs. 300-302). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, Amazonas, Novo\ Airão, Ramal 

próximo à\ entrada da cidade\ 02°38’39’’S 60°56’07’’W/ 27-28.viii.2011, 03-06:00h, Arm. 

luz\ dossel 40m, F.F. Xavier F° & A. Agudelo leg.; Holótipo\ Aglaenita leviventris\ 

Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal esquerdo quebrado no início do terço médio, flagelo antenal direito quebrado 

no ápice; asas anteriores, asas posteriores e pernas inteiras; abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, levis= liso e ventris= ventre. O nome específico refere-se à 

margem ventral do pigóforo lisa, sem dente. 

Comentário. Aglaenita leviventris sp. nov.  é a única espécie conhecida do grupo com 

manchas escuras no centro da coroa e expansões membranosas no edeago que possui a coroa 

subquadrangular e margem anterior arredondada; possui um pigóforo relativamente simples 

quando comparada as outras espécies tornando-a facilmente identificada dentro do gênero. 
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Aglaenita obscuripennis sp. nov. 

(Figs. 303-314, 307-310) 

Biza maculata Chiamolera & Cavichioli, 2003a: 235-236 (descrição, ilustrações); Marques-Costa & Cavichioli 

2006: 356, 373, 375-376 (ilustração, filogenia de Aglaenita); Marques-Costa 2008: 33, 187 (citação, 

ilustração). (partim). 

 

Diagnose. Coroa sem manchas, asa anterior amarelo-alaranjada semi-hialina nos 
2
/3 

basais com venação de igual cor e hialina no terço apical com venação castanho-escura; clavo 

com um par de manchas, a primeira, adjacente a margem anal, entre as veias anais e uma 

segunda na base do clavo; pigóforo, em vista lateral, triangular, terço apical estreitado, 

margem posterior truncada e esclerosada, margem ventral com dente apical; placas 

subgenitais, em vista ventral, subtriangulares; estilo com ápice curto e curvado ventralmente; 

conectivo aproximandamente 
1
/3 do comprimento dos estilos, em vista dorsal, em forma de Y; 

edeago com haste curvada dorsoanteriormente a partir da metade apical, um par de processos 

laterais curtos, delgados e pontiagudos presentes no terço apical. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 10,02–11,37. Holótipo macho: 

comprimento total 11,31; comprimento mediano da coroa 0,68; distância transocular 1,84; 

distância interocular 1,01; comprimento mediano do pronoto 1,16; distância transumeral 2,51; 

largura máxima do mesonoto 2,15; comprimento mediano do mesonoto 1,74; comprimento da 

asa anterior 9,16; largura máxima da asa anterior 3,26. 

Coloração geral. Amarelo-alaranjada (Figs. 407-408). Cabeça sem manchas, flagelo 

antenal castanho, ventre amarelo-alaranjado (Fig. 303-305); asa anterior amarelo-alaranjada 

semi-hialina nos 
2
/3 basais com venação de igual cor, terço apical hialino com venação 

castanho-escura; clavo com um par de manchas castanho-escuras, a primeira, maior e 

localizada na base do clavo, a segunda, menor e adjacente a margem anal (Fig. 306). Asa 

posterior amarelada e semi-hialina com venação amarela. Pernas amareladas, com a face 

ventral e dorsal da tíbia anterior enegrecida. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa quadrangular, com margem anterior 

arredondada; superfície côncava, sem manchas; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 

da distância transocular e 
2
/3 da distância interocular; máculas coronais distintas ou não (Fig. 

303). Asa anterior cerca de três vezes mais longa que sua largura máxima; segunda, terceira e 

quarta células apicais aproximadamente equidistantes em relação à base da asa; apêndice 

atingindo a terceira ou quarta célula apical (Fig. 306). Mesonoto com sulco pré-apical 



94 
 

completo, às vezes pouco distinto (Fig. 303). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

triangular, base larga, estreitado em direção ao ápice, sendo mais acentuado no terço apical; 

margem posterior truncada e levemente esclerotizada; margem ventral com dente apical 

esclerosado (Fig. 307). Placas subgenitais ultrapassando ligeiramente o pigóforo, cada placa 

aproximadamente 3,5 vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, largas na 

base e estreitadas no terço apical; placas fusionadas entre si no terço basal; cerdas curtas 

presentes na porção médio-lateral da metade apical e cerdas alongadas presentes no ápice 

(Fig. 308); em vista lateral, delgadas, sutilmente mais largas na porção pré-apical (Fig. 309). 

Estilo, em vista lateral, pouco arqueado no terço médio; lobo baso-dorsal arredondado; ápice 

esclerosado, pontiagudo e curvado dorsalmente (Fig. 310). Conectivo, em vista dorsal, em 

forma de Y, cerca de 
1
/3 do comprimento dos estilos (Fig. 311); em vista lateral, quilha 

mediana dorsal presente. Edeago, em vista lateral, haste larga na base e afilada em direção ao 

ápice, esclerosada e curvada dorsoanteriormente a partir da metade apical; um par de 

processos laterais curtos, delgados e pontiagudos presente no terço apical; pré-átrio cerca de 

duas vezes o comprimento do apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 312-314). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM [Amazonas]\ Brasil rio Urucu\ 17-

29/IX/95\ P.F. Bührnhein &\ N.O Aguiar; Prox. IMT-1\ 4°49’33’’S\ 65°01’49’’W; à luz 

mista\ de mercúrio; Parátipo\ Biza maculata\ Chiamolera & Cavichioli,\ 2003; Holótipo\ 

Aglaenita obscuripennis\ Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, DZUP. Parátipos: 

“idem,\5-8.III.1994” (1M); “idem,\ 25.II-10.III.1995” (1M); “idem, Tefé, Loc. São Mateus\ 

4°45’24’’S 65°40’06’’W; 07-16.IX.1994” (1M); “idem, Juruá, Mineruazinho\ 03°34’85’’S 

66°59’15’’W; 13-25.I.1996” (1M); DZUP; “idem, Novo Airão\ km10 da AM352\ 

02°42’56,5’’S 60°56’26,7’’W; 29-30.VIII.2011\ F.F. Xavier F° & A. Agudelo leg” (1M) 

UFRJ; “idem, Resex Unini\ Rio Unini, Lago 03 bocas\ 01°34’56’’S 62°58’28’’W\ 14-

22.VII.2004; A. Silva F° & L. Aquino leg.” (2M); INPA. 

Condição do holótipo. Alfinetado de forma incorreta na base do clavo da asa direita; 

flagelo antenal direito quebrado na base, contudo ainda preso ao pedicelo, antena esquerda 

quebrada no escapo, pedicelo e flagelo perdidos; asa anterior direita rachada entre a terceira e 

quarta células apicais até a porção mediana da célula anteapical interna, ápice dobrado 

ventralmente, asa anterior esquerda rachada por toda a extensão da sutura claval e quebrada 

na primeira célula apical; asas posteriores coladas às asas anteriores, asa posterior direita 

rachada do ápice ao centro da asa, asa posterior esquerda enrolada e quebrada na margem 
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externa; pernas inteiras, estando a tíbia posterior esquerda dobrada sobre a asa anterior 

esquerda; abdome dissecado; coloração alterada pelo xilol C6H4(CH3)2. 

Etimologia. Do Latim, obscuris =escuro e pennis = asa, referindo-se à coloração da 

venação no terço apical da asa anterior. 

Variação. Um dos parátipos apresenta coloração geral castanha; dois parátipos não 

apresentam mancha marrom-escura na base do clavo (Fig. 408); em dois parátipos os 

processos edeagais encontram-se reduzidos a dois dentes laterais na porção apical da haste 

(Figs. 409-410) 

Comentário. Os espécimes-tipo de Aglaenita obscuripennis sp. nov. faziam parte da 

série de parátipos de  Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.. Essas 

espécies se assemelham por apresentarem o terço apical da asa anterior hialino com venação 

castanho-escura e a base da segunda, terceira e quarta células apicais aproximadamente 

equidistantes entre si quando comparadas à base da asa; pigóforo, em vista lateral, triangular, 

com margem posterior truncada e dente ventral apical; conectivo em forma de Y, 

aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos e processos edeagais pré-apicais, curtos, 

delgados e pontiagudos. Podem ser diferenciadas por A. maculata não possuir máculas no 

clavo da asa anterior; o terço apical do pigóforo ser fortemente estreitado; placas subgenitais, 

em vista ventral, alargadas no ápice; estilos com grande gancho apical e processos edeagais 

látero-dorsais; já A. obscuripennis possui uma ou duas máculas castanho-escuras no clavo da 

asa anterior; terço apical do pigóforo moderadamente estreitado; placas subgenitais estreitadas 

no terço apical; estilos com gancho apical curto e processos edeagais laterais. 

 

Aglaenita proxima sp. nov. 

(Figs. 315-326, 404) 

 

Diagnose. Coroa pentagonal, sem manchas; asa anterior hialina, sem manchas; 

pigóforo, em vista lateral, triangular, terço apical estreitado, margem posterior arredondada, 

margem ventral com dente esclerosado pré-apical; placas subgenitais, em vista ventral, 

estreitas no terço apical; estilo fortemente curvado dorsalmente no terço apical, ápice 

alongado; conectivo aproximadamente 
1
/3 do comprimento dos estilos, em vista dorsal, em 

forma de Y; edeago com haste curvada dorsoanteriormente a partir da metade apical, com um 

par de processos laterais curtos e pontiagudos no terço apical. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos: 9,51 – 9,82. Holótipo macho: 

comprimento total 9,51; comprimento mediano da coroa 0,77; distância transocular 1,85; 
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distância interocular 1,02; comprimento mediano do pronoto 1,0; distância transumeral 2,35; 

largura máxima do mesonoto 2,0; comprimento mediano do mesonoto 1,62; comprimento da 

asa anterior 7,6; largura máxima da asa anterior 2,74. 

Coloração geral. Amarelo-alaranjada (Fig. 404). Coroa, face, base das antenas, terço 

anterior do pronoto e ventre amarelados; margem anterior da coroa, 
2
/3 posteriores do pronoto 

e mesonoto alaranjados (Figs. 315-317) Asa anterior hialina com venação amarelada (Fig. 

318). Asa posterior hialina com venação amarelada. Pernas amarelo-alaranjadas com cerdas 

amareladas. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com margem anterior angulada; 

superfície plana, sem manchas; comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância 

transocular e 
3
/4 da distância interocular (Fig. 315). Asa anterior aproximadamente três vezes 

mais longa que sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base da asa 

quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira distal se comparada à 

quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 318). Mesonoto com 

sulco pré-apical incompleto (Fig. 315). Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, 

triangular, base larga estreitado em direção ao ápice; ápice arredondado; cerdas alongadas e 

afastadas entre si presentes na margem dorsal (Fig. 319). Placas subgenitais tão longas quanto 

o pigóforo; cada placa aproximadamente três vezes mais longa do que sua largura máxima; 

em vista ventral, subtriangular, largas na base e estreitadas no terço apical; fusionadas entre si 

no terço basal; cerdas curtas e esparsas presentes na face ventral e nas laterais da metade 

apical e cerdas alongadas presentes no ápice (Fig. 320); em vista lateral, côncava no terço 

médio (Fig. 321). Estilo, em vista lateral, com lobo baso-dorsal curto e arredondado, 

aproximadamente tão longo quanto largo; terço apical fortemente curvado dorsalmente; ápice 

alongado, esclerosado, pontiagudo e levemente curvado ventralmente (Fig. 322). Conectivo, 

em vista dorsal, em forma de Y, cerca de 
1
/3 do comprimento dos estilos; ramos anteriores 

delgados convergindo apicalmente (Fig. 323); em vista lateral, com quilha mediana dorsal. 

Edeago, em vista lateral, com a haste estreitada em direção ao ápice, terço apical esclerosado 

e curvado dorsalmente; um par de processos laterais curtos e pontiagudos presente no terço 

apical da haste; pré-átrio cerca de duas vezes mais longo que o apódema dorsal; gonóporo 

apical (Fig. 324-326). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, Amazonas, Itapiranga, Rod.\ AM 

363 km100, Ramal Maricota\ 02°43’28,7’’S 58°08’03,4’’W; 7-8.x.2010. 21 às 00:00h. Arm.\ 
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luminosa móvel. A. Agudelo, P. Dias, F.F. Xavier, M. Guedes leg.; Holótipo\ Aglaenita 

proxima\ Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA; Parátipo: 1 macho “idem, 

Manaus\ ZF-2, km14, Torre\ 2°35’21’’S 60°06’55’’W\ 12-15.x.2004, lençol com luz\ mista e 

BLB, 35m de altura; J.A. Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier Filho, A. Silva Filho & S. Trovisco 

leg.”, INPA. 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no terço apical e perdidos; asas anteriores e posteriores inteiras; 

perna anterior direita quebrada na altura da coxa e perdida, outras pernas inteiras; abdome 

dissecado. 

Etimologia. Do Latim, proxima= próxima. O nome específico refere-se à semelhança 

com Aglaenita trimaculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.  

Comentário. Aglaenita proxima sp.nov. assemelha-se  a Aglaenita trimaculata 

(Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov. principalmente pelas estruturas da genitália, 

diferindo basicamente pela presença dos processos edeagais em A. proxima e ausente em A. 

trimaculata, o que inicialmente pensou-se se tratar de uma variação. Contudo, em nenhuma 

espécie de Neocoelidiinae há  esse tipo de variação intraespecífica, portando a presença de um 

par de processos edeagais justifica a descrição desta espécie como nova. Além disso, outras 

diferenças são observáveis em A. proxima: asa anterior com a terceira célula apical distal em 

relação à quarta célula apical; placas subgenitais, em vista lateral, côncava no terço médio; 

conectivo não bifurcado no ponto de articulação com o edeago; ausência de manchas nas asas 

e pronoto. 

 

Aglaenita spiropenis sp.nov. 

(Figs. 327-338, 400 ) 

 

Diagnose. Coroa com um par de manchas amareladas no centro; asa anterior 

amarelada e semi-hialina nos 
2
/3 basais e com venação de igual cor, terço apical hialino com 

venação castanho-escura; pigóforo, em vista lateral, triangular, margem posterior truncada, 

com 9-10 dentes esclerosados, margem ventral sem dente; placas subgenitais, em vista 

ventral, com terço apical fortemente estreitado; estilo com terço apical curvado apicalmente; 

conectivo em forma de Y com ramos anteriores delgados; edeago com haste alongada, afilada 

em direção ao ápice, com metade basal retilínea e metade apical curvada, na forma de meia 

espiral, processos ausentes, gonóporo pré-apical. 
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Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 11,43; comprimento mediano da 

coroa 0,68; distância transocular 1,88; distância interocular 1,01; comprimento mediano do 

pronoto 1,05; distância transumeral 2,65; largura máxima do mesonoto 2,07; comprimento 

mediano do mesonoto 1,9; comprimento da asa anterior 8,3; largura máxima da asa anterior 

2,89. 

Coloração geral. Amarelo-pálida (Fig. 400). Coroa com duas manchas sutis amarelas  

e arredondadas no centro da coroa, margem anterior castanha; flagelo antenal castanho (Fig. 

327-329); asa anterior amarelada e semi-hialina com venação amarelo-pálida nos 
2
/3 basais, 

terço apical hialino com venação castanho-escura (Fig. 330); asa posterior amarelada semi-

hialina com venação amarelo-pálida; mesonoto com tonalidade mais clara que o resto do 

corpo (Fig. 237); pernas amarelo-pálidas com cerdas de igual cor, exceto na face ventral da 

tíbia anterior que é enegrecida. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com margem anterior 

arqueadas; margem posterior com sutil reentrância mediana; superfície côncava; comprimento 

mediano da coroa aproximadamente 
1
/3 da distância transocular e 

2
/3 da distância interocular 

(Fig. 327); em vista lateral, fronte convexa (Fig. 328). Asa anterior aproximadamente três 

vezes mais longa que sua largura máxima; segunda célula apical proximal em relação à base 

da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo a terceira distal se 

comparada à quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira célula apical (Fig. 330). 

Mesonoto com sulco pré-apical indistinto (Fig. 327). Genitália masculina. Pigóforo, em vista 

lateral, triangular, base larga, estreitado em direção ao ápice; margem posterior truncada, com 

aproximadamente dez dentes esclerosados; margem ventral sem processo dentiforme (Fig. 

331). Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo, cada placa aproximadamente 3,5 vezes 

mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, subtriangular, largas na base e 

fortemente estreitadas no terço apical, com reentrância lateral entre o terço basal e terço 

médio; placas fusionadas entre si no quarto basal; cerdas curtas e robustas presentes na porção 

médio-lateral da metade apical e cerdas alongadas e numerosas no ápice (Fig. 332); estreitas 

em vista lateral (Fig. 333). Estilo, em vista lateral, com terço apical curvado dorsalmente; 

lobo baso-dorsal reduzido; porção distal do terço médio da margem interna dobrada 

dorsalmente; ápice levemente esclerosado, curvado ventralmente (Fig. 334). Conectivo, em 

vista dorsal, em forma de Y; aproximadamente metade do comprimento dos estilos; ramos 

anteriores longos e delgados (Fig. 335); sem quilha mediana dorsal. Edeago, em vista lateral, 

com haste afilada em direção ao ápice, metade basal retilínea, metade apical em forma de 
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meia-espiral; processos ausentes; pré-átrio cerca de duas vezes o comprimento do apódema 

dorsal; gonóporo pré-apical (Fig. 336-338). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Equador (Orellana). 

Material examinado. Holótipo: macho “ECUADOR, Orellana, Tran-\sect Ent. 1km S 

Onkonegare\ Camp, Reserva Etnica Waorani\ 00°39’10’’S 076°26’00’’W; 4.ii.1996\ T.L. 

Erwin et al. [leg.], Fogging\ terra firme forest\ Lot# 1414; Holotype\ Aglaenita spiropenis\ 

Gonçalves, Marques-Costa\ & Ale-Rocha”, USNM.  

Condição do holótipo. Lateral esquerda do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelos antenais quebrados no terço basal e perdidos; asa anterior direita quebrada na 

primeira e segunda células apicais e dobrada apicalmente, asa anterior esquerda quebrada na 

primeira célula apical; asas posteriores dobradas; mesonoto aprofundado;  pernas inteiras; 

abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, spira= espiral e penis= pênis. O nome da espécie é uma alusão 

ao edeago em forma de meia-espiral. 

Comentário. Aglaenita spiropenis sp. nov. assemelha-se a Aglaenita curvipenis sp. 

nov.  por apresentarem o pigóforo, em vista lateral, triangular, com dentes esclerosados com 

margem posterior e processos ventrais ausentes; placas subgenitais, em vista ventral, 

triangulares, estreitadas no terço apical  fusionadas entre si no 
1
/4 basal. Diferem-se por A. 

curvipenis sp. nov.  apresentar coroa sem manchas; asa anterior hialina; conectivo com ramos 

anteriores largos e com quilha dorsal; edeago com haste em forma de S com um par de 

processos laterais. 

 

Aglaenita truncata sp. nov. 

(Figs. 339-350, 411-412) 

 

Diagnose. Coroa com duas manchas negras circulares no centro; asa anterior hialina; 

pigóforo, em vista lateral, com processo dentiforme no terço apical da margem dorsal, 

margem posterior truncada; placas subgenitais, em vista ventral, subtriangulares; estilo com 

terço apical curvado dorsoposteriormente, margens lisas; conectivo em forma de V, 

aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; edeago com haste afilada em direção ao 

ápice e curvada dorsoanteriormente; simples, sem expansão dorsal, dentes ou processos. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 7,83; comprimento mediano da 

coroa 0,58; distância transocular 1,50; distância interocular 0,80; comprimento mediano do 
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pronoto 0,86; distância transumeral 1,95; largura máxima do mesonoto 1,65; comprimento 

mediano do mesonoto 1,29; comprimento da asa anterior 6,26; largura máxima da asa anterior 

2,22. 

Coloração geral. Alaranjada com máculas verdes (Fig. 411). Pronoto alaranjado com 

mancha esverdeada em forma de U invertido na região mediana, estendida da margem 

anterior a margem posterior e duas faixas esverdeadas presentes nas laterais; mesonoto 

alaranjado com duas manchas subtriangulares laranja-escuras nas laterais anteriores e 

margens látero-posteriores esverdeadas (Fig. 339, 341). Asa anterior hialina com venação 

alaranjada no terço basal, com exceção da base da veia Costa que é esverdeada (Fig. 342). 

Asa posterior hialina. Pernas anteriores alaranjadas, pernas médias e posteriores amarelo-

pálidas. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com margem anterior angulada; 

superfície plana, com duas manchas negras e arredondadas no centro; comprimento mediano 

da coroa aproximadamente 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular (Fig. 339). 

Asa anterior aproximadamente três vezes mais longa que sua largura máxima; segunda célula 

apical proximal em relação à base da asa quando comparada à terceira e quarta células 

apicais, sendo a terceira equidistante à quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira 

célula apical (Fig. 342). Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 339). Genitália 

masculina. Pigóforo, em vista lateral, triangular, base larga estreitado gradativamente em 

direção ao ápice; margem posterior truncada; margem dorsal com processo dentiforme no 

início do terço apical; margem ventral com dente apical (Fig. 343).   Placas subgenitais tão 

longas quanto o pigóforo, cada placa aproximadamente três vezes mais longa que sua largura 

máxima; em vista ventral, subtriangular, largas nos 
2
/3 basais e estreitadas no terço apical, 

fusionadas entre si no terço basal; cerdas curtas e robustas presentes na metade apical e cerdas 

alongadas presentes no ápice (Fig. 344); em vista lateral, alargadas no terço médio (Fig. 345).  

Estilo, em vista lateral, com terço apical curvado dorsalmente; lobo baso-dorsal arredondado; 

margens interna e dorsal sem ondulações; ápice amplamente curvado ventralmente (Fig. 346). 

Conectivo, em vista dorsal, em forma de V; aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; 

ramos anteriores delgados; bífido no ponto de articulação com o edeago (Fig. 347); em vista 

lateral, quilha mediana ausente. Edeago, em vista lateral, com haste afilada em direção ao 

ápice e curvada dorsoanteriormente; processos ausentes; margem dorsal sem expansões 

membranosas; margem ventral lisa, sem dente; pré-átrio aproximadamente 1,5 vezes mais 

longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 348-350). 

Fêmea desconhecida. 
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Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Manaus, Rod. 

AM\ 010, km50. ZF-2, km14, próximo\ à torre, 02°35’S 60°06’W.; 6.iii.2011. 03-06:00h. 

Armadilha\ luminosa móvel. J.T. Camara\ P. Dias, J.A. Rafael leg.; Holótipo\ Aglaenita 

truncata\ Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. Parátipos “idem, o holótipo” 

(1M) INPA; “idem, Itapiranga, Rod.\ AM363, km111, Ramal Madubá,\ 02°42’57’’S 

58°00’46’’W.; 7.x.2010. 00 às 03:00h. Arm.\ luz móvel. A. Agudelo, P. Dias\ F.F. Xavier F°” 

(2M), UFRJ e DZUP 

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

antenas, asas anteriores e asas posteriores inteiras e em perfeito estado; porção distal da tíbia 

posterior esquerda quebrada e perdida, demais pernas inteiras; abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, truncata= truncado. O nome da espécie refere à margem 

posterior do pigóforo que é truncada. 

Variação. Dois parátipos apresentam coloração empalidecida (Fig. 412). 

Comentário. Aglaenita truncata sp. nov. assemelha-se a Aglaenita unciformis 

Marques-Costas & Cavichioli, 2006 pela forma das placas subgenitais e pelo pigóforo, apesar 

de que A. unciformis não possui processo dentiforme na margem dorsal do pigóforo, e o 

edeago possui expansões membranosas dorsais.  

 

Aglaenita uncipenis sp. nov. 

(Figs. 351-362, 406) 

 

Diagnose. Coroa sem manchas; asa anterior hialina com venação translúcida, exceto 

na metade apical das células apicais onde é amarelo-castanha; pigóforo, em vista lateral, 

triangular, terço apical estreito e esclerosado, margem posterior truncada, margem ventral 

com 7-9 dentículos esclerosados no terço apical; placas subgenitais, em vista ventral, largas 

nos 
2
/3 basais e afiladas no terço apical; estilo curvado dorsalmente a partir da metade apical; 

conectivo aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos, com ramos anteriores largos 

medialmente; edeago com haste em forma de gancho, alargada pré-apicalmente e estreita na 

porção apical, curvada dorsalmente no terço basal e novamente curvada póstero-ventralmente 

no terço apical, processos ausentes, gonóporo pré-apical. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 8,43; comprimento mediano da 

coroa 0,64; distância transocular 1,63; distância interocular 0,85; comprimento mediano do 

pronoto 0,76; distância transumeral 2,02; largura máxima do mesonoto 1,80; comprimento 
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mediano do mesonoto 1,52; comprimento da asa anterior 6,92; largura máxima da asa anterior 

2,40. 

Coloração geral. Amarela (Fig. 406). Coroa amarelo-clara; margem anterior da coroa 

e flagelo antenal castanho-claros; pronoto com terço anterior amarelo-claro e 
2
/3 posteriores 

amarelo-alaranjados (Figs. 351-353). Asa anterior hialina com venação translúcida, tornando-

se amarelo-castanha na metade apical das células apicais (Fig. 354). Asa posterior hialina com 

venação translúcida. Mesonoto acinzentado com duas manchas baso-laterais amarelo-

alaranjadas (Fig. 351). Pernas anteriores amarelas, pernas médias e posteriores amarelo-

pálidas. 

Descrição. Cabeça, em vista dorsal, coroa pentagonal, com margem anterior angulosa; 

margem posterior arqueada; superfície côncava, sem manchas negras arredondadas; 

comprimento mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância 

interocular (Fig. 351); em vista lateral, fronte e clípeo achatados e retilíneos (Fig. 353). Asa 

anterior cerca de três vezes mais longa que sua largura máxima; segunda célula apical 

proximal em relação à base da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo 

a terceira distal se comparada à quarta célula apical; apêndice atingindo a terceira célula 

apical (Fig. 354). Mesonoto com sulco pré-apical distinto e completo (Fig. 351). Genitália 

masculina. Pigóforo, em vista lateral, triangular, base alargada, estreitadoa em direção ao 

ápice, mais acentuado no terço apical; margem posterior truncada; margem ventral com 7-9 

dentículos esclerosados no terço apical (Fig 355). Placas subgenitais mais longas que o 

pigóforo; cada placa aproximadamente três vezes mais longa que sua largura máxima; em 

vista ventral, subtriangular, largas na base e terço médio e estreitadas no terço apical; cerdas 

curtas e robustas presentes na porção médio-lateral da metade apical e cerdas mais longas 

presentes no ápice (Fig. 356); em vista lateral, estreitada em direção ao ápice (Fig. 357). 

Estilo, em vista lateral, curvo dorsalmente a partir da metade apical; lobo baso-dorsal 

arredondado, sutilmente mais largo que longo; ápice esclerosado, curvado ventralmente (Fig. 

358). Conectivo, em vista dorsal, em forma de V; aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos 

estilos; ramos anteriores alargados medialmente; bífido na região de articulação com o edeago 

(Fig. 359); em vista lateral, com quilha mediana dorsal. Edeago esclerosado, em vista lateral, 

com haste em forma de gancho, curvada dorsalmente no terço basal e novamente curvada 

póstero-ventralmente no terço apical; porção pré-apical alargada ântero-dorsalmente; ápice 

afilado e pontiagudo; processos ausentes; pré-átrio tão longo quanto o apódema dorsal; 

gonóporo pré-apical (Figs. 360-362) 

Fêmea desconhecida. 
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Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Manaus\ ZF 2, km 

14. Torre\ 02°35’21’’S/60°06’55’’W\ 20.xi.2003. Arm. de luz\ (lençol). 40m de altura; J.A. 

Rafael, F.F .Xavier\ Filho & A. Silva Filho Leg.; Holótipo\ Aglaenita uncipenis\ Gonçalves, 

Marques-\Costa & Ale-Rocha”, INPA. 

Condição do holótipo. Alfinetado no centro do mesonoto; flagelo antenal direito 

quebrado no terço médio e perdido, antena esquerda inteira; asa anterior direita inteira; asa 

anterior esquerda quebrada entre a segunda e a terceira células apicais; asa posterior direita 

inteira, asa posterior esquerda quebrada da terceira célula apical à região anal; tarso da perna 

anterior direita quebrado e perdido, perna anterior esquerda quebrada na altura da coxa e 

perdida, demais pernas inteiras; abdome dissecado. 

Etimologia. Do Latim, uncus =gancho e penis= pênis. O nome específico faz alusão 

ao edeago em forma de gancho. 

Comentário. Aglaenita uncipenis sp. nov. juntamente com A. curvipenis sp. nov. e A. 

spiropenis sp. nov. formam um pequeno grupo dentro do gênero que possuem a margem 

pósteroventral do pigóforo denteada e gonóporo pré-apical. A. uncipenis defere-se das outras 

duas espécies pelo terço apical do pigóforo ser relativamente estreitado, se comparado a 

largura da base, e pela forma exclusiva do edeago, em forma de gancho. 

 

Aglaenita waorani sp. nov. 

(Figs. 363-386) 

 

Diagnose. Coroa sem manchas; asa anterior semi-hialina com venação bem distinta e 

com as veias MP e CuA fusionadas basalmente; pigóforo, em vista lateral, triangular, terço 

apical estreitado, ápice pontiagudo curvado ventralmente, margem ventral com dente pré-

apical; placas subgenitais, subretangulares, com cerdas alongadas no ápice; estilo, em vista 

lateral, sutilmente curvado dorsalmente no terço apical; conectivo em forma de Y, 

aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos estilos; edeago, com haste alongada e curvada 

dorsoanteriormente no terço apical, com um par de processos laterais, alongados, estreitos e 

achatados lateralmente, laterais da margem ventral expandida póstero-dorsalmente na base do 

terço apical. 

Medidas (mm). Comprimento do corpo para machos/fêmeas: 9.5–9,98/ 11,87–12,0. 

Holótipo macho: comprimento total 9,5; comprimento mediano da coroa 0,65; distância 

transocular 1,72; distância interocular 0.91; comprimento mediano do pronoto 0,91; distância 
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transumeral 2,37; largura máxima do mesonoto 2,05; comprimento mediano do mesonoto 1,7; 

comprimento da asa anterior 7,66; largura máxima da asa anterior 2.86. 

Coloração geral. Amarelo-pálida (Fig. 382). Coroa, face, base das antenas, metade 

anterior do pronoto, laterais do mesonoto e ventre amarelo-pálidos; flagelo antenal e metade 

posterior do pronoto castanhos; região mediana do mesonoto acinzentada (Figs. 363-365). 

Asa anterior castanha semi-hialina com venação castanha, exceto pela célula discal e nos 
2
/3 

apicais da asa onde a venação é castanho-escura e pela região claval, base da célula anteapical 

interna, porção mediana da veia R e grande parte da veia C+Sc onde a venação é castanho-

clara (Fig. 366). Asa posterior castanha semi-hialina com venação castanho-escura (Fig. 381). 

Pernas amarelo-pálidas com exceção da face ventral da tíbia anterior que é enegrecida e dos ¾ 

proximais da tíbia posterior que é castanho-escura. 

Descrição. Coroa pentagonal com superfície côncava, sem manchas; comprimento 

mediano da coroa cerca de 
2
/5 da distância transocular e 

3
/4 da distância interocular; máculas 

coronais distintas ou não (Fig. 363); em vista frontal, sutura epistomal completa ou não (Fig. 

364). Asa anterior 2,5 vezes mais longa que sua largura máxima; porção anterior das veias 

MP e CuA fusionadas, divergindo-se posteriormente para formar a célula anteapical interna; 

veia R com o ramo R1 posterior a bifurcação do ramo R2+3 e R4+5; segunda célula apical 

proximal em relação à base da asa quando comparada a terceira e quarta células apicais, sendo 

a terceira também proximal se comparada à quarta célula apical; apêndice atingindo a segunda 

célula apical (Fig. 366). Mesonoto com sulco pré-apical incompleto (Fig. 363). Genitália 

masculina. Pigóforo, em vista lateral, triangular, base larga e estreitado em direção ao ápice; 

terço apical curvado dorsalmente e curvado ventralmente no ápice, ápice pontiagudo e 

esclerosado; margem posterior truncada; margem ventral com dente pré-apical esclerosado 

(Fig. 367). Placas subgenitais tão longas quanto o pigóforo, cada placa aproximadamente três 

vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, subretangulares, estreitadas 

levemente no terço apical; fusionadas entre si no terço basal; cerdas curtas presentes no terço 

apical, cerdas alongadas presentes no ápice (Fig. 368); em vista lateral, estreitas na base e 

alargadas no ápice (Fig. 369). Estilo, em vista lateral, com terço apical sutilmente curvado 

dorsalmente; ápice esclerosado, em forma de gancho, curto e curvado ventralmente; lobo 

baso-dorsal arredondado (Fig. 370). Conectivo, em vista dorsal, em forma de Y; 

aproximadamente 
2
/5 do comprimento dos estilos (Fig. 371); em vista lateral com quilha 

mediana dorsal. Edeago, em vista lateral, com haste alongada, terço apical curvado 

dorsoanteriormente; um par de processos laterais, alongados, estreitos, achatados 

lateralmente, com ápice pontiagudo e curvado exteriormente presentes no terço médio da 
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haste; laterais da margem ventral, na região basal do terço apical, expandidas posteriormente e 

fusionadas dorsalmente entre os processos, em forma de meio-cálice; pré-átrio cerca de duas 

vezes mais longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 372-374). Genitália feminina. 

Esternito VII, duas vezes mais longo do que largo; margem posterior arredondada com 

acentuada reentrância mediana na margem posterior; cerdas curtas presentes formando duas 

faixas médio-laterais na face ventral (Fig. 375). Esternito VIII membranoso e arredondado, 

encoberto pelo esternito VII (Fig. 375). Pigóforo, em vista lateral, com cerdas curtas no terço 

apical, aproximadamente triangular; margem posterior truncada (Fig. 376). Valva I, em vista 

lateral, com terço apical com esculturações que se estendem da margem dorsal à região 

inferior, não atingindo a margem ventral; ápice arredondado (Fig. 377). Valvas II, em vista 

lateral, margem dorsal do terço apical levemente côncava, com 9 a 12 dentes arredondados; 

ducto ventral ramificado em ductos menores que se abrem em poros na margem dorsal e 

ápice; ápice agudo (Figs. 378-379). Valva III, em vista lateral, margem ventral da metade 

apical com cerdas finas e pequenas (Fig. 380). Tubo anal reduzido (Fig. 376). 

Distribuição geográfica. Equador (Orellana). 

Material examinado. Holótipo: macho “ECUADOR, Orellana, Tran-\ sect Ent. 1km 

S Onkonegare\ Camp, Reserva Etnica Waorani\ 00°39’10’’S,076°26’00’’W; Lot#1408, 4-

Feb-96\ T.L. Erwin et al. [leg.], Fogging\ terra firme forest; Holotype\ Aglaenita waorani\ 

Gonçalves, Marques-\Costa & Ale-Rocha”, USNM.  Parátipos “idem,\ 10.ii.1996”  (1F) 

USNM, (1M, 1F) INPA;  “idem,\ Tiputini Biodiversity Station\ nr Yasuni National Park\ 

Erwin Transect-T/7 220-250m; 22.x.1998\ T.L. Erwin et al. [leg.]\ 00°37’55’’S 

076°08’39’’W\ Fogging, terra firme forest” (1M), UKY. 

Condição do holótipo.  Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

antenas inteiras; asa anterior direita quebrada na primeira célula apical, asa anterior esquerda 

inteira; asa posterior direita quebrada na terceira célula apical, asa posterior esquerda inteira; 

pernas inteiras; abdome dissecado. 

Etimologia. O nome da espécie faz alusão ao local-tipo, Reserva Waorani. 

Variação. As fêmeas apresentam asa anterior levemente mais estreita que os machos 

(Fig. 383). Um dos parátipos macho apresenta coloração esbranquiçada inclusive nos 
2
/3 

basais da asa anterior (Fig. 384); conectivo com ramos anteriores delgados e sem quilha 

mediana dorsal; estilo com lobo baso-dorsal reduzido (Fig. 386). Em outro parátipo, as placas 

subgenitais apresentam uma mancha circular medial na base do terço apical de cada placa 

(Fig. 384). 
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Comentários. Aglaenita waorani sp. nov. assemelha-se à Aglaenita brasiliensis sp. 

nov. por: ausência de manchas negras arredondadas na coroa; asa anterior castanha semi-

hialina com venação muito distinta; ápice do pigóforo pontiagudo e curvo ventralmente; 

placas subgenitais estreitas na porção pré-apical com cerdas longas no ápice; edeago curvado 

dorsoanteriormente no terço apical co processo delgado no terço médio. Contudo 

A.brasiliensis sp. nov. possui as veias M e Cu livres, não fusionadas; terço apical do pigóforo 

sutilmente estreitado; conectivo em forma de V,aproximadamente metade do comprimento 

dos estilos; edeago com margem ventral não expandida e processos longos e perpendiculares 

a haste. 

 

Gen. nov. A 

(Figs. 387-397, 413-414) 

Espécie-tipo: Gen. nov. A sp. nov. 01  

 

Diagnose. Coroa quadrangular, sem manchas, com a margem anterior arredondada; 

carena presente separando a coroa da fronte; margens laterais adjacentes aos olhos compostos, 

elevadas, pouco a moderadamente carenadas e retilíneas; margem posterior carenada e 

arqueada; fronte, em vista lateral, sem intumescimento na região central da porção superior; 

clípeo, em vista frontal, estreito na base, em vista lateral, com sutil concavidade pré-apical; 

maxilas não atingindo o ápice do clípeo; cabeça, incluindo os olhos, mais estreita que o 

pronoto; pronoto com margem posterior emarginada; asa anterior com venação fracamente 

distinta, exceto na sutura claval e células apicais, com três células anteapicais e quatro células 

apicais, mancha presente ocupando grande parte da região claval, ápice truncado; asa 

posterior com veias R4+5 e M1+2 convergentes apicalmente, fusionadas no ápice e formando 

uma veia única; pigóforo masculino sem processos ou dente; placas subgenitais fusionadas no 

terço basal, em vista ventral, aproximadamente triangulares; estilo curto e robusto, com lobo 

pré-apical pequeno, em forma de tubérculo; conectivo em forma de Y; edeago com haste 

curvada dorsoanteriormente, alargada na base e afilando-se em direção ao ápice, sem 

processos; gonóporo apical; tubo anal sem processos. 

Descrição. Corpo alargado, em vista dorsal, não estreitado posteriormente, em vista 

lateral, não achatado dorsoventralmente (Figs. 413-414). Cabeça, incluindo os olhos 

compostos, cerca de ¾ da largura do pronoto; em vista dorsal, coroa subquadrada, pouco 

projetada anteriormente, mais larga do que longa; margem anterior arredondada; carena 

presente separando a coroa da fronte, limitada lateralmente pelos ocelos; margens laterais 
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retilíneas; margem posterior carenada e arqueada; superfície da coroa côncava centralmente, 

lisa, sem estrias, máculas coronaise sutura coronal indistintas; ocelos pequenos, situados na 

margem anterior da cabeça, na transição entre a coroa e a fronte, mais próximos dos olhos 

compostos que da linha mediana; flagelo antenal longo, ultrapassando o ápice da asa anterior 

(Fig. 387), em vista frontal, fronte com comprimento cerca de 1,5 à duas vezes sua largura 

basal, impressões musculares indistintas; suturas frontogenais sinuosas, quase atingindo os 

ocelos; margem apical das maxilas não alcançando o ápice do clípeo, mais curtas que este; 

loros aproximadamente semilunares, margem inferior não atingindo o ápice do clípeo; genas 

não cobrindo completamente o proepisterno, estes visíveis apenas pelo ápice; sutura epistomal 

indistinta; clípeo estreito na base, margem apical retilínea (Fig. 388); em vista lateral, 

margens laterais da coroa elevadas e pouco a moderadamente carenadas; lobo supra-antenal, 

oblíquo e fortemente carenado; fronte convexa, sem intumescimento central na porção 

superior; clípeo com sutil concavidade pré-apical (Fig. 389).  

Tórax fortemente intumescido ventralmente; pronoto com comprimento mediano cerca 

de 
2
/5 da distância transumeral; margens laterais fortemente carenadas, anteriormente 

convergentes, posteriormente arredondadas e convergentes em direção a margem posterior; 

margem posterior emarginada; estrias ausentes; carena dorsopleural completa, longa, retilínea 

e evidente; mesonoto mais largo do que longo; sulco pré-apical distinto e completo (Fig. 387). 

Asa anterior aproximadamente 3,5 vezes mais longa que sua largura máxima; ápice truncado; 

sem pontuações; semi-opaca nos 
2
/3 basais e semi-hialina no terço apical; venação indistinta, 

exceto no terço apical; quatro células apicais, as duas primeiras aproximadamente 

retangulares, 3ª e 4ª células apicais alargadas apicalmente; três células anteapicais; clavo com 

mancha ocupando os 
2
/3 basais; apêndice estreito (Fig. 390). Asa posterior com três células 

apicais, veias R4+5 e M1+2 convergentes apicalmente, fusionadas, formando uma veia única. 

Tíbia posterior: fileira pósterodorsal (PD) com cerdas longas e robustas, sem cerdas 

intercalares, uniformemente distribuídas por todo o comprimento da tíbia; fileira ântero-dorsal 

(AD) com cerdas longas e robustas, espiniformes, com duas ou mais cerdas intercalares curtas 

entre elas; fileira ântero-ventral (AV) com cerdas curtas e espiniformes, sem base 

proeminente, nos dois terços apicais da tíbia, cerdas intercalares ausentes; fileira 

pósteroventral (PV) densamente cerdosa, com cerdas curtas na base e alongandas em direção 

ao ápice; tarsômero I quase tão longo quanto à soma dos dois distais, com duas fileiras 

paralelas de microcerdas na superfície plantar.  

Genitália masculina. Pigóforo, em vista lateral, alargado basalmente estreitado 

progressivamente em direção ao ápice, processos ausentes; margem ventral sem dente (Fig. 
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391). Valva subgenital completamente fusionada às placas subgenitais. Placas subgenitais, em 

vista ventral, alargadas basalmente, estreitando progressivamente em direção ao ápice, 

fusionadas entre si no terço basal; ápice arredondado (Fig. 392), estreita em vista lateral; 

dente dorsal apical ausente (Fig. 393). Estilos curtos e robustos, com lobo pré-apical pequeno, 

em forma de tubérculo (Figs. 394-395). Conectivo, em vista dorsal em forma de Y, articulado 

ao edeago, medindo aproximadamente 
1
/2 do comprimento dos estilos; em vista lateral, quilha 

dorsal ausente (Fig. 395). Edeago esclerosado, com haste curvada dorsoanteriormente sem 

processos; gonóporo apical (Fig. 396-397). Tubo anal sem processos (Fig. 391). 

Comprimento do corpo. 8,60 mm. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 

Comentário. Desde inclusão desta espécie na análise houve dúvida sobre sua 

identidade genérica, pois reúne características dos três gêneros próximos, Biza Walker, 1858, 

Megacoelidia Kramer & Linnavouri, 1959 e Aglaenita Spinola, 1850. Compartilha com Biza 

a forma da coroa, quadrangular; textura da asa anterior, 
2
/3 basais semi-opacos e terço apical 

semi-hialino e pela forma subtriangular das placas subgenitais. Assemelha-se a Megacoelidia 

por apresentar as maxilas curtas, não atingindo o ápice do clípeo e de Aglaenita por possuir o 

pigófo triangular como na maioria das espécies deste gênero. No entanto possui a genitália 

relativamente simples com o pigóforo, placas subgenitais e edeago sem processos, projeções 

e/ou dentes. Difere dos demais gêneros pela forma truncada do ápice da asa anterior e pela 

forma do lobo pré-apical do estilo, em forma de tubérculo, características autapomórficas para 

o gênero e que justifica sua criação. 

 

Gen. nov. A sp. nov. 01 

(Figs. 387-397, 413-414) 

 

Diagnose. Asa anterior com os 
2
/3 basais amarelados e semi-opacos e terço apical 

castanho semi-hialino no terço apical, clavo com grande mancha negra e vermelha ocupando 

os 
2
/3 basais; pigóforo, em vista lateral, triangular com margem anterior arredondada e cerdas 

na metade apical; placas subgenitais, triangulares, com cerdas nos ápices; estilo fortemente 

curvado dorsalmente na metade apical, lobo pré-apical com cerdas, ápice truncado com 

dentículo ventral; conectivo, em vista dorsal, em forma de cálice; edeago alargado na base e 

estreitado em direção ao ápice. 

Medidas (mm). Holótipo macho: comprimento total 8,6; comprimento mediano da 

coroa 0,76; distância transocular 1,67; distância interocular 0,89; comprimento mediano do 
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pronoto 0,93; distância transumeral 2,19; largura máxima do mesonoto 1,70; comprimento 

mediano do mesonoto 1,13; comprimento da asa anterior 6,72; largura máxima da asa anterior 

1,98. 

Coloração geral. Amarelada (Fig. 413-414). Coroa, terço médio do pronoto, metade 

anterior do mesonoto, tíbia anterior e porção distal da tíbia posterior amareladas; face, ventre, 

terço anterior do pronoto, pernas médias e demais regiões das pernas anteriores e posteriores 

amarelo-pálidas; terço posterior do pronoto amarelo-alaranjado com uma faixa negra 

acompanhando toda a margem posterior; metade posterior do mesonoto esbranquiçado; 

flagelo antenal castanho (Figs. 387-389). Asa anterior amarelada e semi-opaca nos 
2
/3 basais 

com venação indistinta, terço apical castanho semi-hialino com venação alaranjada; clavo 

com grande mancha negra e avermelhada, subtriangular, ocupando os 
2
/3 basais; mancha 

enegrecida presente no pré-apice do clavo e célula braquial (Fig. 390). Asa posterior castanha 

semi-hialina com venação amarelada nos 
2
/3 basais e castanha no terço apical. 

Descrição. Cabeça com comprimento mediano da coroa aproximadamente 
2
/5 da 

distância transocular e 
5
/6 da distancia interocular. Asa anterior com a segunda e quarta células 

apicais equidistantes, quando comparadas a base da asa e proximais em relação à terceira 

célula apical; apêndice alcançando a quarta célula apical (Fig. 390). Genitália masculina. 

Pigóforo, em vista lateral, triangular, largo na base e estreitado progressivamente em direção 

ao ápice; margem posterior arredondada; margem ventral sem dente; cerdas presentes na 

metade posterior (Fig. 391). Placa subgenitais tão longas quanto o pigóforo; cada placa 

aproximadamente duas vezes mais longa que sua largura máxima; em vista ventral, 

subtriangulares, base larga e estreitadas em direção ao ápice; fusionadas entre si no terço 

basal; um par de cerdas alongadas presente no ápice de cada placa (Fig. 392); em vista lateral; 

estreitas, sutilmente afiladas em direção ao ápice (Fig. 393). Estilo, em vista lateral, curvado 

dorsalmente na metade apical; margens interna e dorsal lisas; ápice truncado com pequeno 

dente na margem ventral; lobo pré-apical pequeno, em forma de pequeno tubérculo com 

cerdas robustas (Fig. 394). Conectivo, em vista dorsal, em forma de cálice, aproximadamente 

metade do comprimento dos estilos; ponto de articulação com o edeago não bifurcado (Fig. 

395). Edeago, simples, sem processos ou expansões dorsais; haste larga na base, afilada em 

direção ao ápice e curvada dorsoanteriormente; pré-átrio aproximadamente 2,5 vezes mais 

longo que o apódema dorsal; gonóporo apical (Figs. 396-397). 

Fêmea desconhecida. 

Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas). 
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Material examinado. Holótipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Ipixuna, Rio\ 

Liberdade, Estirão da Preta\ 07°21’46.7’’-71°52’07.1’’W; 11-15.v.2011. Arm Luminosa 

[lençol] R.\  Andreazze, D.M. Takiya leg”, INPA.   

Condição do holótipo. Lateral direita do tórax colada em triângulo entomológico; 

flagelo antenal direito quebrado no terço basal e perdido; antena esquerda inteira; asas 

anteriores, asas posteriores e pernas inteiras; abdome dissecado. 
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5. Conclusão 

A nova proposta de classificação para Biza, dentro do conceito filogenético, resultou 

em um clado monofilético, suportado por seis sinapomorfias: margens laterais da coroa, em 

vista dorsal, sinuosas; margem apical das maxilas na mesma altura da margem apical do 

clípeo; asa anterior semiopaca e monocromática em sua maioria e semi-hialina apenas no 

terço ou metade apical; asa anterior com venação distinta, porém, notavelmente mais nítida no 

terço apical; asa anterior com faixa escura transversal; e conectivo, em vista dorsal, 

aproximadamente do mesmo comprimento dos estilos.  

Em decorrência da descrição de cinco espécies novas para Biza e da transferência de 

cinco espécies para Aglaenita, além de 11 espécies novas descritas para Aglaenita, as 

diagnoses de ambos os gêneros foram modificadas facilitando a identificação genérica. Para 

Biza, novos caracteres foram somados a sua diagnose: fronte sem intumescência central na 

porção superior; margens laterais da coroa sinuosas; margem anterior do pronoto emarginada 

e arqueada, não angulada; asa anterior com faixa castanha transversal; placas subgenitais sem 

dente dorsal apical; conectivo geralmente em forma de Y tão longo quanto os estilos, quilha 

mediana dorsal ausente; estilos robustos e curtos com lobo pré-apical desenvolvido; edeago 

com haste curvada dorsoanteriormente geralmente com um par de processos laterais no terço 

basal. Os caracteres somados na diagnose de Aglaenita foram: coroa plana ou côncava; 

margens laterais a coroa comumente retilíneas; ápice das maxilas ultrapassando a margem 

apical do clípeo; pigóforo, em vista lateral, largo na base e estreitado em direção ao ápice; 

placas subgenitais com dente dorsal apical; estilos delgados e alongados, sem lobo pré-apical; 

conectivo geralmente com quilha mediana dorsal; edeago com haste comumente curvada 

dorsoanteriormente com ou sem processos; expansão membranosa dorsal presente ou não. 

Muitos caracteres mostraram-se importantes na separação dos clados: comprimento 

das maxilas em relação ao ápice do clípeo; largura da cabeça em relação à largura do pronoto; 

textura das asas anteriores; padrão de manchas na coroa e asas anteriores; forma do pigóforo; 

dente dorsal das placas subgenitais; formados estilos; forma da haste do edeago; forma e 

posição dos processos edeagais. Outros caracteres mostraram-se pouco informativos como a 

superfície da coroa e relação da posição da base das células pré-apicais das asas anteriores que 

são inclusive variáveis dentro da mesma espécie. 

Com base nos resultados da análise filogenética é proposta a criação de um novo 

gênero (Gen. nov. A sp. nov. 01), sustentado pala forma truncada do ápice das asas anteriores 

e pela forma tubercular do lobo pré-apical dos estilos.   
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7. Anexos 

Outros táxons examinados e utilizados na análise filogenática: 

Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Pela primeira vez registrada para o Estado do Maranhão: 

Material examinado. Espécime não-tipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Rod. 

AM\ 010, Km50, ZF-2, Km24, próximo\ à sede CFT, 02°35’S’ 60°06’W; 4.iii.2011. 18-

24:00h. Arm. luz\ fixa. J.A. Rafeal; J.T. Camara; F.F. Xavier Filho leg; Aglaenita affinis 

Marques-Costa & Cavichioli, 2006\ Det. C.C. Gonçalves 2012”. INPA; “idem, MA 

[Maranhão], Caxias\ Res. Ecol. Inhamum\ Lençol e Luz mista\ 01-03.ix.2005\ F. Limeira de 

Oliveira etl al; Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006\ Det. C.C. Gonçalves” 

(1M); “idem, 03-05.x.2005” (1M); “idem 08-11.viii.2008” (1M); “idem, Mirador\ Est. 

Mirador\ Base da Geraldina; Arm.Luminosa \ 03-07.v.2006” (1M); “idem, 21-26.viii.2006” 

(1M); “idem,21-25.vi.2007” (1M); “idem 20-25.xii.2007” (1M); “idem 03-07.v.2008” (1M); 

“idem 28.viii-03.ix.2008” (1M); “idem 26-27.x.2008” (1M); “idem 27.x-01.xi.2008” (1M); 

“idem 21-26.xii.2008” (1M); “idem 07-14.v.2010” (1M), CZMA. 

 

Aglaenita bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM [Amazonas]\ BRASIL rio Urucu\ 

25.ii-10.iii.95; 4°55’53’’S\ 65°18’13’’W\ RUC-36\ Bührnhein leg; à luz mista\ de mercúrio; 

Holótipo\ Aglaenita bicornis\ Marques-Costa &\ Cavichioli, 2006” INPA. 

 

Aglaenita bipunctata Spinola, 1850 

Pela primeira vez registrada para o Estado do Amazonas: 

Material examinado. Espécime não-tipo: macho “BRASIL, AM, Itapiranga\ Rod. AM 

363, km 111 Ramal Madubá\ 02°42’57’’S 58°00’58’’W; 8-9.x.2010, 21-00:00h\ Luminosa 

móvel R.\ Machado, M. Guedes, F.F. Xavier Filho [leg.]; Aglaenita bipunctata Spinola, 1850\ 

Det. C.C. Gonçalves 2012”. INPA. 

 

Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM [Amazonas]\ BRASIL rio Urucu\ 

25.ii-10.iii.95; LUC-09\ 4°51’56’’S\ 65°04’56’’W; à luz mista\ de mercúrio; Holótipo\ 

Aglaenita coariensis\ Marques-Costa &\ Cavichioli, 2006” INPA. 
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Aglaenita similis Chiamolera & Cavichioli, 2003 

Material examinado. Holótipo: macho “Coari-AM [Amazonas]\ BRASIL rio Urucu\ 

17-29.ix.95;  4°49’33’’S\ 65°01’49’’W\ Bührnhein, N.O. Aguiar leg; à luz mista\ de 

mercúrio; Holótipo\ Aglaenita similis\ Chiamolera & Cavichioli, 2003” INPA. 

 

Megacoelidia aurantia Kramer & Linnavuori, 1959 

Material examinado. Holótipo: macho “[BOLIVIA, Cochabamba], Chaparé Yungas\ 

i.[19]49\ Bridarolli; USNM\ type N°\ 64653; Holotype\ Megacoelidia\ aurantia\ Kramer & 

Linnavuori”, UNSM. 

 

Megacoelidia splendida Kramer & Linnavuori, 1959 

Material examinado. Holótipo: macho “Esperanza, BRAZIL\ State of Amazonas\ 

August 9.1920; Cornell Univ. Ex-\ pedition. Lot 569; USNM\ type N°\ 64652; Holotype\ 

Megacoelidia\ splendida\ Kramer & Linnavuori”, UNSM. 

 

Retrolidia bimaculata Dietrich, 2003 

Registrada pela primeira vez para o Brasil e para o Estado do Amazonas: 

Material examinado. Espécime não-tipo: macho “BRASIL, AM [Amazonas], Rod. 

AM\ 010, Km50, ZF-2, Km24, próximo\ à sede CPST, 02°35’S’ 60°06’W; 4-5.iii.2011. 21-

00:00h. Arm. luz\ suspensa 30m. P. Dias; R. Freitas leg; Retrolidia bimaculata Dietrich, 

2003\ Det. C.C. Gonçalves 2012”. INPA. 
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8. Tabela 

 

Tabela 1. Matriz de caracteres de dados morfológicos utilizados na filogenia de Biza; “-” = dados não 

comparáveis; “?” = dados faltantes; “a” polimorfismo = 0&1; “b” polimorfismo = 0&2; “c” polimorfismo = 

1&2; “d” polimorfismo = 0&1&2; “e” polimorfismo = 2&3.  

 

 0 1 2 3 4 5 

 123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 012345 

Retrolidia bimaculata 000000000 00-0000000 000-00--0- 0-00000000 00000000-0 000000 

Gen. nov. A sp. nov. 01 202222110 00-0000002 010-30--0- 0-00002000 00400000-1 -01-00 

Megacoelidia aurantia 102212201 10-1-00aa1 001140--12 1401001200 10220000-0 001-01 

Megacoelidia splendida 102212201 10-1-00121 001111220- 1300001200 10220000-0 001-01 

Biza ava  201221102 2121-0000a 000-11110- 0-00000000 10130000-1 -11-00 

Biza craspa 201221102 21d02001b1 000-11110- 0-00000000 10130000-1 -01-00 

Biza krameri sp. nov. 201221102 21002001c1 000-11110- 0-00000000 10130000-0 201-00 

Biza crocea 201220102 2110100120 000-21200- 0-00002000 1003?000-0 201-00 

Biza chinai 201220102 2110100121 000-21200- 0-00002300 100??000-0 201-00 

Biza walkeri sp. nov. 201221102 213010010a 000-21200- 0-00002000 10230000-0 101-00 

Biza cornuta sp. nov. 201221102 2110100121 000-012211 1300101000 10030000-0 201-00 

Biza tricornis sp. nov. 201221102 2110100120 000-21200- 1300101000 10030000-0 201-00 

Biza erwini sp. nov. 201221102 2121-001b1 000-21100- 0-00102000 10230000-0 001-00 

Aglaenita bipunctata 112110113 10-1-00112 000-41100- 0-01012111 -112101121 -01-00 

Aglaenita bicornis 112110113 10-1-001c2 000-30--11 1001012111 -0200100-1 -01-02 

Aglaenita similis  112110113 10-1-00122 000-411010 1101012111 -1221010-1 -00301 

Aglaenita leviventris sp. nov. 212110113 10-1-00102 000-30--0- 0-00011211 -020101101 -01-00 

Aglaenita coariensis 112110113 10-1-00100 00??410010 1001012111 -110101111 -01-01 

Aglaenita boliviana sp. nov. 102110113 10-1-00103 000-411110 1001012111 -110101101 -11-02 

Aglaenita affinis 112110113 10-1-00113 000-31100- 0-a1012111 -112001121 -01-02 

Aglaenita truncata sp. nov. 112110113 10-1-00112 000-31110- 1200011011 -0201000-1 -01-00 

Aglaenita cornuta sp. nov. 112110113 10-1-001ab 000-31110- 0-00011111 -1101000-1 -11-02 

Aglaenita similis comb. nov. 102110113 10-1-001c2 000-11110- 0-01011011 -1201000-1 -00200 

Aglaenita maculata comb. nov. 202010112 20-1-01012 001231110- 0-01011111 -0301000-1 -00000 

Aglaenita obscuripennis sp. nov. 202010112 20-010101e 001231110- 0-01011311 -0111000-1 -00100 

Aglaenita trimaculata comb. nov. 202110113 20-0100122 000-31110- 0-00011311 -0311000-1 -01-00 

Aglaenita proxima sp. nov. 102010113 10-1-00102 000-31110- 0-00011311 -0311000-1 -00100 

Aglaenita castanea comb. nov. 102010112 20-1-00123 001031110- 0-01011111 -0101000-1 -11-00 

Aglaenita brasiliensis sp. nov. 202110113 10-1-00122 001011010- 0-01011111 -0201000-1 -11-00 

Aglaenita ocellata comb. nov. 101110113 30-1-10112 101031110- 0-01011111 -0111000-1 -11-00 

Aglaenita waorani sp. nov. 101110113 30-1-10120 101031110- 0-01011111 -0111000-1 -11-00 

Aglaenita spiropenis sp. nov. 102210113 20-1-00102 001030--0- 0-10010011 -0200300-1 -01-10 

Aglaenita uncipenis sp. nov. 102110113 10-1-00102 000-30--0- 0-10010011 -0201200-1 -01-11 

Aglaenita curvipenis sp. nov. 102110113 10-1-00102 000-30--0- 0-10010011 -1201200-1 -00311 
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9. Figuras 

 

01.a Árvore de consenso estrito das seis árvores igualmente parcimoniosas das relações de parentesco das 

espécies de Biza (202 passos, IC=0,48, RI=0,74). O número de cada nó está acima do nó (em vermelho) e o 

suporte de Bremer abaixo do nó (em preto). 
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Figura 01.b Clado A, Gen. nov. A sp. nov. 01. Números em vermelho correspondem ao número do nó, 

quadrados brancos correspondem a sinipomorfias homoplásticas e quadrados pretos correspondem a 

sinapomorfias exclusivas. Números acima dos quadrados indicam o caráter e números abaixo indicam o estado 

do caráter. 

 

Figura 01.c Clado B, Biza. Números em vermelho correspondem ao número do nó, quadrados brancos 

correspondem a sinipomorfias homoplásticas e quadrados pretos correspondem a sinapomorfias exclusivas. 

Números acima dos quadrados indicam o caráter e números abaixo indicam o estado do caráter. 
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Figura 01.d Clado C, Megacoelidia. Números em vermelho correspondem ao número do nó, quadrados brancos 

correspondem a sinipomorfias homoplásticas e quadrados pretos correspondem a sinapomorfias exclusivas. 

Números acima dos quadrados indicam o caráter e números abaixo indicam o estado do caráter. 

 

Figura 01.e Clado D, Aglaenita. Números em vermelho correspondem ao número do nó, quadrados brancos 

correspondem a sinipomorfias homoplásticas e quadrados pretos correspondem a sinapomorfias exclusivas. 

Números acima dos quadrados indicam o caráter e números abaixo indicam o estado do caráter. 
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Figura 01.f Região de incongruência nas seis árvores igualmente parcimoniosas. 
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Figuras 02-07. 02, Biza tricornis sp. nov. cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 03, Biza cornuta sp. nov. 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 04, Aglaenita brasiliensis sp. nov. asa anterior; 05, Biza tricornis sp. 

nov. cabeça, vista frontal; 06, Biza tricornis sp. nov. genitália masculina, vista lateral; 07, Biza craspa Kramer, 

1962, edeago, vista lateral. 
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Figuras 08-18. Biza crocea Walker, 1858, lectótipo macho: 08, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 09, 

cabeça, vista frontal; 10, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 11, asa anterior; 12, estilo,vista lateral; 13, 

pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 14 e 15, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 16, conectivo e 

estilos, vista dorsal; 17 e 18; edeago, vistas lateral e dorsal. (Figuras 08-18, modificado de Marques-Costa, 

2008).  
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Figuras 19-27. Biza chinai Kramer, 1962, holótipo macho: 19, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 20, 

cabeça, vista frontal; 21, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 22, asa anterior; 23, pigóforo masculino, vista 

lateral; 24, placas subgenitais,vista lateral; 25, estilo, ápice, vista lateral; 26 e 27, edeago, vistas dorsal e lateral. 

(Figuras 23-27, modificado de Kramer, 1962). 
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Figuras 28-38. Biza craspa Kramer, 1962: 28-32, 35-38 holótipo macho; 33-34 parátipo macho: 28, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 29, cabeça, vista frontal; 30, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 31, asa 

anterior; 32, pigóforo masculino, vista lateral; 33 e 34, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 35, estilo, vista 

lateral; 36, conectivo e estilo, vista dorsal; 37 e 38; edeago, vistas lateral e dorsal. 
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Figuras 39-54. Biza craspa Kramer, 1962: 46-47 holótipo macho; 49 parátipo macho; 39-45, 48 fêmea; 50-54 

espécimes não-tipo machos, variações: 39, esternito VII, vista ventral; 40, pigóforo feminino e tubo anal, vista 

lateral; 41, valva III e valvífero II, vista lateral; 42, valva I, vista lateral; 43, valva I, ápice, vista lateral; 44, valva 

II, vista lateral; 45, valva II, ápice, vista lateral; 46, 48-54, corpo,vista dorsal; 47, corpo,vista lateral. 
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Figuras 55-66. Biza ava Kramer, 1967, holótipo macho: 55, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 56, 

cabeça, vista frontal; 57, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 58, asa anterior; 59, pigóforo masculino, vista 

lateral; 60 e 61, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 62, estilo, vista lateral; 63, conectivo e estilos, vista 

dorsal; 64, 65 e 66; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 67-80. Biza ava, Kramer, 1967: 67-72 fêmea; 73-75 espécime não-tipo, variação; 76 holótipo; Biza 

crocea, Walker, 1858: 77-78 lectótipo macho; Biza chinai, Kramer, 1962: 79-80 holótipo macho: 67, esternito 

VII, vista ventral; 68, pigóforo feminino e tubo anal, vista lateral; 69, valva I, vista lateral; 70, valva II, vista 

lateral; 71, valva II, ápice, vista lateral; 72, valva III, vista lateral; 73, pigóforo masculino, vista lateral; 74 e 75, 

edeago, vistas lateral e dorsal; 76, 77 e 79, corpo,vista dorsal; 78 e 80, corpo, vista lateral. (Figuras 67-75, de 

Marques-Costa, 2008). 
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Figuras 81-92. Biza cornuta sp. nov., holótipo macho: 81, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 82, cabeça, 

vista frontal; 83, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 84, asa anterior; 85, pigóforo masculino e tubo anal, 

vista lateral; 86 e 87, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 88, estilo, vista lateral; 89, conectivo e estilos, 

vista dorsal; 90, 91 e 92; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 94-104. Biza cornuta sp. nov.: 93-98, 100 fêmea; 99 holótipo macho; 101-104 parátipo macho, 

variações: 93, esternito VII, vista ventral; 94, pigóforo feminino, tubo anal e valvas III, vista lateral; 95, valva I, 

vista lateral; 96, valva I, ápice, vista lateral;  97, valva II, vista lateral; 98, valva II, ápice, vista lateral; 99-101, 

corpo, vista dorsal; 102, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 103, conectivo e estilos, vista dorsal; 104; 

edeago, vista lateral. 
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Figuras 105-116. Biza erwini sp. nov., holótipo macho: 105, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista dorsal; 106, 

cabeça, vista frontal; 107, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista lateral; 108, asa anterior; 109,  pigóforo masculino 

e tubo anal, vista lateral; 110 e 111, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 112, estilo, vista lateral; 113, 

conectivo e estilos, vista dorsal; 114, 115 e 116; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 117-128. Biza krameri sp. nov., holótipo macho: 117, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista dorsal; 118, 

cabeça, vista frontal; 119, cabeça,  pronoto e mesonoto, vista lateral; 120, asa anterior; 121,  pigóforo masculino 

e tubo anal, vista lateral; 122 e 123, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 124, estilo, vista lateral; 125, 

conectivo e estilos, vista dorsal; 126, 127 e 128; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 129-140. Biza tricornis sp. nov., holótipo macho: 129, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 130, 

cabeça, vista frontal; 131, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 132, asa anterior; 133, pigóforo masculino e 

tubo anal, vista lateral; 134 e 135, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 136, estilo, vista lateral; 137, 

conectivo e estilo, vista dorsal; 138, 139 e 140; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 141-150. Biza erwini sp. nov.: 141-144 holótipo macho; Biza tricornis sp. nov.: 145 holótipo macho; 

Biza krameri sp. nov.: 146 holótipo macho; 147-150 parátipos machos: 141, 145-147, corpo, vista dorsal; 142, 

corpo, vista lateral; 143, asa anterior; 144, asa posterior; 148-150, edeago, vista lateral. 
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Figuras 151-162. Biza walkeri sp. nov., holótipo macho: 151, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 152, 

cabeça, vista frontal; 153, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 154, asa anterior; 155, pigóforo masculino e 

tubo anal, vista lateral; 156 e 157, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 158, estilo, vista lateral; 159, 

conectivo e estilos, vista dorsal; 160, 161 e 162; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 163-174. Biza walkeri sp. nov.: 163-167, 170-171 fêmea; 168-169 holótipo macho; 172-173 parátipos 

machos, variações; 174 parasita da fêmea de Biza cornuta sp. nov.: 163, esternito VII, vista ventral; 164, 

pigóforo feminino, tubo anal e valvas III, vista lateral; 165, valva I, ápice, vista lateral;  166, valva II, vista 

lateral; 167, valva II, ápice, vista lateral; 168, 170, 172-173, corpo, vista dorsal; 169-171, corpo, vista lateral; 

174, parasita de Biza cornuta sp. nov., vista ventral. 
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Figuras 175-185. Aglaenita castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 175, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 176, cabeça, vista frontal; 177, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

lateral; 178, asa anterior; 179, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 180 e 181, placas subgenitais, vistas 

ventral e lateral; 182, estilo, vista lateral; 183, conectivo e estilos, vista dorsal; 184 e 185; edeago, vistas lateral e 

dorsal. 
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Figuras 186-197. Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 186, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 187, cabeça, vista frontal; 188, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

lateral; 189, asa anterior; 190, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 191 e 192, placas subgenitais, vistas 

ventral e lateral;  194, conectivo e estilos, vista dorsal; 195, 196 e 197; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 198-209. Aglaenita ocellata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho; 198, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 199, cabeça, vista frontal; 200, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

lateral; 201, asa anterior; 202, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 203 e 204, placas subgenitais, vistas 

ventral e lateral;  205, estilo, vista lateral; 206, conectivo e estilos, vista dorsal; 207, 208 e 209; edeago, vistas 

lateral, dorsal e posterior.  
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Figuras 210-220. Aglaenita similis (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 210, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 211, cabeça, vista frontal; 212, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 213, 

asa anterior; 214, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 215 e 216, placas subgenitais, vistas ventral e 

lateral;  217, estilo, vista lateral; 218, conectivo e estilos, vista dorsal; 219 e 220; edeago, vistas lateral e dorsal. 
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Figuras 221-232. Aglaenita trimaculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov., holótipo macho: 221, 

cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 222, cabeça, vista frontal; 223, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

lateral; 224, asa anterior; 225, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 226 e 227, placas subgenitais, vistas 

ventral e lateral; 228, estilo, vista lateral; 229, conectivo e estilo, vista dorsal; 230, 231 e 232; edeago, vistas 

lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 233-242. Aglaenita castanea (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 233 holótipo macho; 

Aglaenita maculata (Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 234 holótipo macho; Aglaenita ocellata 

(Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 235 holótipo macho; 236 parátipo macho; Aglaenita similis 

(Chiamolera & Cavichioli, 2003) comb. nov.: 237 holótipo macho; Aglaenita trimaculata (Chiamolera & 

Cavichioli, 2003) comb. nov.: 238 holótipo macho; 239-242 Espécimes não-tipo machos, variações: 233-235, 

237-240, corpo, vista dorsal; 236, 242, edeago, vista lateral; 241 pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral. 
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Figuras 243-254. Aglaenita boliviana sp. nov., holótipo macho: 243, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

244, cabeça,vista frontal; 245, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 246, asa anterior; 247, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 248 e 249, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 250, estilo, vista 

lateral; 251, conectivo e estilos, vista dorsal; 252, 253 e 254; edeago, vista lateral, dorsal e posterior. 



146 
 

 

Figuras 255-266. Aglaenita brasiliensis sp. nov., holótipo macho: 255, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 256, cabeça,vista frontal; 257, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 258, asa anterior; 259, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 260 e 261, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 262, estilo, vista 

lateral; 263, conectivo e estilos, vista dorsal; 264, 265 e 266; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 267-278. Aglaenita cornuta sp. nov., holótipo macho: 267, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

268, cabeça,vista frontal; 269, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 270, asa anterior; 271, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 272 e 273, placas subgenitais, vista ventral e lateral, 274, estilo, vista lateral; 

275, conectivo e estilos, vista dorsal; 276, 277 e 278; edeago, vista lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 279-290. Aglaenita curvipenis sp. nov., holótipo macho: 279, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

280, cabeça,vista frontal; 281, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 282, asa anterior; 283, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 284 e 285, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 286, estilo, vista 

lateral; 287, conectivo e estilos, vista dorsal; 288, 289 e 290; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 291-302. Aglaenita leviventris sp. nov., holótipo macho: 291, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

292, cabeça,vista frontal; 293, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 294, asa anterior; 295, pigóforo 

masculino, vista lateral; 296 e 297, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 298, estilo, vista lateral; 299, 

conectivo e estilos, vista dorsal; 300, 301 e 302; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 303-314. Aglaenita obscuripennis sp. nov., holótipo macho: 303, cabeça, pronoto e mesonoto, vista 

dorsal; 304, cabeça,vista frontal; 305, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 306, asa anterior; 307, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 308 e 309, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 310, estilo, vista 

lateral; 311, conectivo e estilos, vista dorsal; 312, 313 e 314; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 315-326. Aglaenita proxima sp. nov., holótipo macho: 315, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

316, cabeça,vista frontal; 317, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 318, asa anterior; 319, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 320 e 321, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 322, estilo, vista lateral; 

323, conectivo e estilos, vista dorsal; 324, 325 e 326; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 327-338. Aglaenita spiropenis sp. nov., holótipo macho: 327, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

328, cabeça,vista frontal; 329, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 330, asa anterior; 331, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 332 e 333, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 334, estilo, vista 

lateral; 335, conectivo e estilos, vista dorsal; 336, 337 e 338; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior.
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Figuras 339-350. Aglaenita truncata sp. nov., holótipo macho: 339, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

340, cabeça,vista frontal; 341, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 342, asa anterior; 343, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 344 e 345, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 346, estilo, vista lateral; 

347, conectivo e estilos, vista dorsal; 348, 349 e 350; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 351-362. Aglaenita uncipenis sp. nov., holótipo macho: 351, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

352, cabeça,vista frontal; 353, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 354, asa anterior; 355, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 356 e 357, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 358, estilo, vista lateral; 

359, conectivo e estilo, vista dorsal; 360, 361 e 362; edeago, vistas lateral, dorsal e posterior.
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Figuras 363-374. Aglaenita waorani sp. nov., holótipo macho: 363, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 

364, cabeça,vista frontal; 365, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 366, asa anterior; 367, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 368 e 369, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 370, estilo, vista lateral; 

371, conectivo e estilos, vista dorsal; 372, 373 e 374; edeago, vista lateral, dorsal e posterior.  
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Figuras 375-386. Aglaenita waorani sp. nov.: 375-380, 383 fêmea; 382 holótipo macho;  381,  384-385 parátipo 

macho: 375, esternito VII, vista ventral; 376, pigóforo feminino e tubo anal, vista lateral; 377, valva I, ápice, 

vista lateral;  378, valva II, vista lateral; 379, valva II, ápice, vista lateral; 380, valvas III e valvíferos II, vista 

lateral; 381, asa posterior;  382-384, corpo, vista dorsal; 385, conectivo e estilos, vista dorsal; 386, placas 

subgenitais, vista ventral. 
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Figuras 387-397. Gen. nov. A sp. nov. 01, holótipo macho: 387, cabeça, pronoto e mesonoto, vista dorsal; 388, 

cabeça, vista frontal; 389, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 390, asa anterior; 391, pigóforo masculino e 

tubo anal, vista lateral; 392 e 393, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 394, estilo, vista lateral; 395, 

conectivo e estilo, vista dorsal; 396 e 397; edeago, vistas lateral e posterior. 
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Figuras 398-406. Aglaenita boliviana sp. nov., 398 holótipo macho; Aglaenita brasiliensis sp. nov., 399 

holótipo macho; Aglaenita spiropenis sp. nov., 400 holótipo macho; Aglaenita cornuta sp. nov., 401 holótipo 

macho; Aglaenita cornuta sp. nov., 402 parátipo macho; Aglaenita leviventris sp. nov., 403 holótipo macho; 

Aglaenita proxima sp. nov., 404 holótipo macho; Aglaenita curvipens sp. nov., 405 holótipo macho; Aglaenita 

uncipenis sp. nov., 406 holótipo macho; 398-406, corpo, vista dorsal.  
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Figuras 407-414. Aglaenita obscuripennis sp. nov., 407 holótipo macho; Aglaenita obscuripennis sp. nov., 408-

410 parátipo macho; Aglaenita truncata sp. nov., 411 holótipo macho; Aglaenita truncata sp. nov., 412 parátipo 

macho; Gen. nov. A sp. nov. 01, 413-414 holótipo macho; 407-408, 411-413, corpo, vista dorsal; 409 e 410, 

edeago, vistas lateral e posterior; 414, corpo, vista lateral. 
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Figuras 415-426. Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: espécime não-tipo macho: 415, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 416, cabeça, vista frontal; 417, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 418, 

asa anterior; 418, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 420 e 421, placas subgenitais, vistas ventral e 

lateral;  422, estilo, vista lateral; 423, conectivo e estilo, vista dorsal; 424, 425 e 426; edeago, vistas lateral, 

dorsal e posterior. 
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Figuras 427-437. Aglaenita bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: holótipo macho: 427, cabeça, pronoto 

e mesonoto, vista dorsal; 428, cabeça, vista frontal; 429, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 430, pigóforo 

masculino e tubo anal, vista lateral; 431, asa anterior; 432 e 433, placas subgenitais, vistas ventral e lateral;  434, 

estilo, vista lateral; 435, conectivo e estilos, vista dorsal; 436 e 437; edeago, vistas lateral e posterior.
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Figuras 438-449. Aglaenita bipunctata Spinola, 1850: espécime não-tipo macho: 438, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 439, cabeça, vista frontal; 440, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 441, asa 

anterior; 442, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 443 e 444, placas subgenitais, vistas ventral e lateral; 

445, estilo, vista lateral; 446, conectivo e estilo, vista dorsal; 447, 448 e 449; edeago, vistas lateral, dorsal e 

posterior. 
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Figuras 450-461. Aglaenita similis Chiamolera & Cavichioli, 2003: holótipo macho: 450, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 451, cabeça, vista frontal; 452, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 453, asa 

anterior; 454, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 455 e 456, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 

457, estilo, vista lateral; 458, conectivo e estilos, vista dorsal; 459, 460 e 461; edeago, vistas lateral, dorsal e 

posterior. 
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Figuras 462-473. Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006: holótipo macho: 462, cabeça, 

pronoto e mesonoto, vista dorsal; 463, cabeça, vista frontal; 464, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 465, 

asa anterior; 466, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 467 e 468, placas subgenitais, vista ventral  e 

lateral;  469, estilo, vista lateral; 470, conectivo e estilos, vista dorsal; 471, 472 e 473; edeago, vistas lateral, 

dorsal e posterior. 
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Figuras 474-486. Megacoelidia aurantia Kramer & Linnavuori, 1959: holótipo macho: 474, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 475, cabeça, vista frontal; 476, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 477, asa 

anterior esquerda; 478, asa anterior direita; 479, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 480 e 481, placas 

subgenitais, vista ventral e lateral; 482, estilo, vista lateral; 483, conectivo e estilos, vista dorsal; 484, 485 e 486; 

edeago, vistas lateral, dorsal e posterior. 
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Figuras 487-498. Megacoelidia splendida Kramer & Linnavuori, 1959: holótipo macho: 487, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 488, cabeça, vista frontal; 489, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 490, asa 

anterior; 491, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 492 e 493, placas subgenitais, vista ventral e lateral; 

494, estilo, vista lateral; 495, conectivo e estilos, vista dorsal; 496, 497 e 498; edeago, vistas lateral, dorsal e 

posterior. 
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Figuras 499-511. Retrolidia bimaculata Dietrich, 2003: Espécime não-tipo macho: 499, cabeça, pronoto e 

mesonoto, vista dorsal; 500, cabeça, vista frontal; 501, cabeça, pronoto e mesonoto, vista lateral; 502, asa 

anterior; 503, pigóforo masculino e tubo anal, vista lateral; 504 e 505, placas subgenitais, vista ventral e lateral;  

505, placas subgenitais, vista lateral; 506, estilo, vista lateral; 507, conectivo e estilos, vista dorsal; 508, 509 e 

510; edeago, vista lateral, dorsal e posterior; 511, edeago, ápice, vista lateral. 



168 
 

     
Figuras 512-519. Aglaenita affinis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 512 espécime não-tipo macho; Aglaenita 

bicornis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 513 holótipo macho; Aglaenita bipunctata Spinola, 1850 514 

espécime não-tipo macho; Aglaenita cornuta sp. nov., 401 holótipo macho; Aglaenita similis Chiamolera & 

Cavichioli, 2003, 515 Holótipo macho; Aglaenita coariensis Marques-Costa & Cavichioli, 2006 516 holótipo 

macho; Retrolidia bimaculata Dietrich, 2003 517 espécime não-tipo macho; Megacoelidia aurantia Kramer & 

Linnavuori, 1959 518 holótipo macho; Megacoelidia splendida Kramer & Linnavuori, 1959, 519 holótipo 

macho; 512-519, corpo, vista dorsal.  
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