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Sinopse: 
 
Opeatocerata foi proposto por Melander (1928), cuja espécie-tipo é Empis rubida 

Wheeler e Melander, 1901. O gênero é revisado a partir do estudo dos tipos 

primários das seguintes espécies: O. rubida (Wheeler e Melander, 1901), O. 

stubbsi Smith, 1989, O. cooperi Smith, 1989, O. lopesi Smith, 1989, O. melanderi 

Câmara e Rafael, 2011  e O. trilobata Câmara e Rafael, 2011. São descritas e 

ilustradas 15 espécies novas. São apresentados uma chave dicotômica ilustrada 

e o mapa com os registros geográficos das espécies. A análise filogenética 

comprovou a monofilia do gênero e é apresentada uma hipótese de 

relacionamento filogenético entre as espécies. 

 
 

Palavras-chave: 1. Empidini 2. Filogenia 3. Distribuição Neotropical 4. 
Taxonomia. 
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RESUMO 

 

Opeatocerata Melander é revisado a partir do estudo dos tipos primários das seguintes 

espécies: O. rubida (Wheeler e Melander, 1901) (holótipo fêmea), O. stubbsi Smith, 

1989 (holótipo macho), O. cooperi Smith, 1989 (holótipo fêmea), O. lopesi Smith, 1989 

(holótipo macho), O. melanderi Câmara e Rafael, 2011 (holótipo macho) e O. trilobata 

Câmara e Rafael, 2011 (holótipo macho). É de distribuição Neotropical, suas espécies 

variam entre 2 e 5 mm de comprimento e são predominantemente amarelas. São 

descritas e ilustradas 15 espécies novas: Opeatocerata agudeloi sp. nov. (Colômbia, 

Amazonas), O. ampullaria sp. nov. (Brasil, Amazonas), O. bare sp. nov. (Brasil, 

Amazonas), O. brasiliensis sp. nov. (Brasil, Goiás, Mato Grosso, Pará), O. 

cylindrophallus sp. nov. (Brasil, Mato Grosso), O. curvipenis sp. nov. (Costa Rica, La 

Suiza, San Mateo), O. hadrophallus sp. nov. (Brasil, Amazonas), O. hypandriociliaris 
sp. nov. (Brasil, Pará), O. megalophallus sp. nov. (Costa Rica, San Mateo, 

Guanacaste), O. mourai sp. nov. (Brasil, Amazonas), O. nhamunda sp. nov. (Brasil, 

Pará), O. smithi sp.nov. (Brasil, Amazonas), O. spinipenis sp. nov. (Brasil, Amazonas), 

O. tanimboca sp. nov. (Colômbia, Amazonas; Brasil, Amazonas) e O. zuleideae sp. 
nov. (Brasil, Amazonas). São apresentados uma chave dicotômica ilustrada e o mapa 

com os registros geográficos das espécies. A análise filogenética comprovou a 

monofilia do gênero e é apresentada uma hipótese de relacionamento filogenético entre 

as espécies. 

 
Palavras-chave: Empidini, Fiogenia, Distribuição Neotropical, Taxonomia. 
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Abstract 
 

Opeatocerata Melander is revised based on primary types of the following species: O. 

rubida (Wheeler and Melander, 1901) (holotype female), O. stubbsi Smith, 1989 

(holotype male), O. cooperi Smith, 1989 (holotype female), O. lopesi Smith, 1989 

(holotype male), O. melanderi Câmara and Rafael, 2011 (holotype male) and O. 

trilobata Câmara and Rafael, 2011 (holotype male). It has a Neotropical distribution, the 

specimens varying from 2 and 5 mm in length and predominantly yellow. Here it is been 

described and illustrated 15 new species: Opeatocerata agudeloi sp. nov. (Colombia, 

Amazonas), O. ampullaria sp. nov. (Brazil, Amazonas), O. bare sp. nov. (Brazil, 

Amazonas), O. brasiliensis sp. nov. (Brazil, Goiás, Mato Grosso, Pará), O. 

cylindrophallus sp. nov. (Brazil, Mato Grosso), O. curvipenis sp. nov. (Costa Rica, La 

Suiza, San Mateo), O. hadrophallus sp. nov. (Brazil, Amazonas), O. hypandriociliaris 
sp. nov. (Brazil, Pará), O. megalophallus sp. nov. (Costa Rica, San Mateo, 

Guanacaste), O. mourai sp. nov. (Brazil, Amazonas), O. nhamunda sp. nov. (Brazil, 

Pará), O. smithi sp.nov. (Brazil, Amazonas), O. spinipenis sp. nov. (Brazil, Amazonas), 

O. tanimboca sp. nov. (Colombia, Amazonas; Brazil, Amazonas) and O. zuleideae sp. 
nov. (Brazil, Amazonas). An illustrated dichotomous key and maps with geographical 

records are presented. Phylogenetic analysis demonstrated the monophyly of 

Opeatocerata and it is presented a phylogenetic relationships hypothesis among 

species. 

 

Key words: Empidini, Phylogeny, Neotropical distribution, Taxonomy. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Empididae pertence à ordem Diptera, subordem Brachycera, infraordem 

Eremoneura e constitui um grupo parafilético dentro de Empidoidea, esta última, 

considerada uma linhagem monofilética e grupo-irmão de Cyclorrhapha (Sinclair e 

Cumming 2006). Tem distribuição mundial e inclui mais de quatro mil espécies 

conhecidas, mas há estimativas de mais 7.500 espécies (Smith 1989). Os adultos 

são frequentemente encontrados em hábitats florestais diversos, pousados sobre 

folhas, troncos de árvores, vegetação aquática, ou voando sobre a lâmina d’água 

em rios e riachos. Alguns táxons estão associados a áreas mais abertas, como 

campos agrícolas, prados, pântanos, zonas costeiras e praias (Collin 1961; 

Cumming e Cooper 1993). Atualmente são reconhecidas três subfamílias em 

Empididae: Hemerodromiinae, com 18 gêneros e duas tribos, Chelipodini e 

Hemerodromiini (Plant 2011); Empidinae, com 29 gêneros e duas tribos, Empidini e 

Hilarini e; Clinocerinae com 17 gêneros (Sinclair e Cumming 2006). 

Opeatocerata Melander, 1928 está incluído em Empidinae, Empidini. Essa 

tribo é caracterizada pela presença de cerdas no laterotergito; cerco grande, que 

funciona como clasper; veia Costal normalmente terminando no nível da veia R4+5 

ou pouco depois; veia R1 com espessura constante; tarsômero 1 posterior do macho 

raramente aumentado (Bickel 1996). 

Opeatocerata foi proposto por Melander (1928), tendo como espécie-tipo 

Empis rubida Wheeler e Melander, 1901 descrita para o México e pode ser 

reconhecido pelo corpo predominantemente amarelo; antenas inseridas abaixo da 

metade da altura da cabeça; veia Costal terminando no ápice da asa; veia R1 

terminando próxima ao meio da asa; Subcostal reta, ou quase assim; pterostigma 

preto, distinto; R4+5 bífida, com o ramo anterior, R4, curvado para cima, formando um 

ângulo reto, ou quase assim com a R5; abdome amarelo, tergitos usualmente com 

manchas pretas, brilhantes (Smith 1989). Tem distribuição Neotropical, com seis 

espécies conhecidas: Opeatocerata rubida  (Wheeler e Melander, 1901) registrada 

para o México e identificada erroneamente como tal para Costa Rica, Bolívia e 

Panamá; O. stubbsi Smith, 1989 registrada para Trinidad; O. cooperi Smith, 1989 

registrada para o Equador; O. lopesi Smith, 1989, O. melanderi Câmara e Rafael, 

2011 e O. trilobata Câmara e Rafael, 2011, as três últimas registradas para o Brasil 

(Smith 1989; Câmara e Rafael 2011). As maiores contribuições taxonômicas para o 

gênero foram feitas por Smith (1989), que descreveu três espécies e Câmara e 
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Rafael (2011) que descreveram duas espécies. Este trabalho tem como objetivo 

realizar revisão sistemática do gênero Neotropical Opeatocerata. 

 
2. OBJETIVOS 

2.1. Geral: 

• Realizar a revisão sistemática do gênero neotropical Opeatocerata. 

2.2. Específicos:  

• Redescrever as espécies de Opeatocerata descritas por  Wheeler e Melander 

(1901) e Smith (1989), incluindo ilustrações de estruturas morfológicas não 

informadas nas descrições originais e essenciais para a identificação dos 

táxons; 

• Elaborar uma chave de identificação, dicotômica e ilustrada, para as espécies 

do gênero; 

• Confeccionar um mapa com os registros geográficos para todas as espécies; 

• Testar a monofilia do gênero; 

• Propor hipótese de relacionamento filogénetico entre as espécies do gênero; 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
3. 1. Obtenção do material 

Este estudo é baseado no exame do material-tipo obtido do British Museum of 

Natural History (BMNH), Londres, Inglaterra, e de material obtido das seguintes 

instituições: Canadian National Collection (CNC), Ottawa, Canadá; Instituto Nacional 

de Biodiversidad (INBio), Santo Domingo de Heredia, Costa Rica; Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil; Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG), Belém, Pará, Brasil; Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (MZUSP) e  National Museum of Natural History (NMNH), Smithsonian 

Institution,  Washington, D.C.,EUA. Além dessas coleções, o material-tipo será 

depositado no Instituto de Ciencias Naturales (ICN), Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, D.C., Colômbia. 
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3. 2. Preparação do material 
Para estudo da terminália, o abdome foi seccionado na base e macerado com ácido 

lático 85% a quente (Cumming 1992). Foi examinado em lâmina escavada contendo 

glicerina pura e posteriormente acondicionado em microtubo para genitália contendo 

glicerina pura. O microtubo foi afixado através da cortiça pelo alfinete entomológico 

do respectivo espécime. 

 Uma das asas, quando necessário, foi destacada do espécime e colocada 

em xilol por 30 minutos. Posteriormente foi montada com bálsamo do Canadá entre 

lamínulas (= microlâmina) e esta foi colada, por uma das extremidades, a um 

pedaço de papel resistente, através do qual foi afixada ao alfinete do espécime. A 

identificação dos espécimes foi feita por comparação com o material-tipo. 

 Os dados das etiquetas do holótipo são citados incluindo o tipo de grafia 

original. Uma barra (/) é utilizada para indicar a separação das etiquetas de um 

mesmo espécime. As informações dentro dos colchetes “[ ]” são dados 

complementares não citados na etiqueta. 

 A seção revisão taxonômica contém redescrição do gênero, chaves de 

identificação para as espécies (machos e fêmeas) e redescrição das espécies 

descritas por Wheeler e Melander (1901) e Smith (1989), seguida pela descrição 

das espécies novas em ordem alfabética. 

 Nas figuras, foram utilizados traços contornando determinadas estrutura afim 

de realçar a forma destas. Os traços foram feitos no programa Adobe Illustrator 

CS4. 

Os nomes propostos para as espécies novas neste trabalho não são válidos 

para ciência nos termos do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 

2000) enquanto não forem publicados em revista científica (capítulo 3, artigo 8). Os 

novos nomes específicos são utilizados por se tratar de um trabalho apresentado na 

forma de submissão para publicação em revista científica e como prática de 

apresentação de um trabalho científico que facilita as discussões. 

 

3. 3. Terminologia adotada 
A terminologia morfológica adotada segue Cumming e Wood (2009). 
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3. 4. Análise filogenética 
O estudo das relações filogenéticas segue Hennig (1965, 1966) e estudos 

publicados no período subsequente, sintetizados por Amorim (1997, 2002), Kitching 

et al. (1998), Schuh (2000), Scotland e Pennington (2000) e Fitzhugh (2006). A 

matriz de dados foi construída no software Mesquite (Maddison e Maddison 2010). 

A análise de parcimônia foi realizada com o programa TNT (Tree analysis using 

New Technology) (Goloboff et al. 2003-2007; protocolo de utilização – Goloboff et al. 

2008), utilizando a busca exaustiva com pesos iguais. O suporte dos clados foi 

avaliado por meio do índice de decaimento “Bremer Support” (BrS) (Bremer 1994). 

Após uma busca exaustiva foi realizada uma pesagem a posteriori dos 

caracteres, seguindo o algoritmo da pesagem implícita (Goloboff 1993), com valores 

de k variando de 1 a 10, no intuito de verificar a existência de congruência com pelo 

menos uma das árvores mais parcimoniosas obtidas da busca exaustiva com pesos 

iguais. 

As fêmeas não foram incluídas na análise devido ao baixo número de 

espécies com fêmeas conhecidas (8 de um total de 21) e alto número de caracteres 

não analisados provocando “ruído” na análise. Os ramos foram colapsados quando 

o comprimento mínimo do ramo foi igual a zero. Os caracteres foram tratados como 

não-ordenados.e polarizados com enraizamento pelo método de comparação com 

grupo externo, com algumas modificações tratadas por Nixon e Carpenter (1993), 

como a inclusão de pelo menos um grupo-irmão monofilético. O grupo externo foi 

escolhido com base em hipóteses prévias de relacionamento em Empidinae 

(Sinclair e Cumming 2006, Rafael e Cumming 2004) e ainda em comunicação 

pessoal da doutoranda Miriam N. Mendonça em que nas análises com dados 

moleculares, Opeatocerata surge como grupo-irmão de Lamprempis Wheeler e 

Melander, 1901 e Macrostomus Weidemann, 1817 e Porphyrochroa Melander, 1928 

como grupo-irmão de Opeatocerata + Lamprempis. Hemerodromia Meigen, 1822 

(Hemerodromiinae) foi utilizado para fazer o enraizamento. As espécies utilizadas 

como grupo externo foram: Lamprempis sp., Mascrostomus ferrugineus (Fabricius, 

1805), Porphyrochroa digitata (Smith, 1962) e Hemerodromia sp. 

Os espécimes de Lamprempis foram coligidos no Amazonas (Brasil); M. 

ferrugineus é registrada na Guiana e no Brasil (Roraima, Amapá, Amazonas e Pará) 

com os espécimes coletados no Amazonas (Brasil); P. digitata, com os espécimes 

coletados no Paraná (Brasil); Hemerodromia sp. com os espécimes coletados no 
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Amazonas (Brasil). 

A visualização e editoração dos cladogramas e a otimização de caracteres 

foram feitas com auxílio do programa WINCLADA (Nixon 2002). 

4. RESULTADOS 

4.1. Revisão taxonômica 
Foram examinados 831 espécimes de Opeatocerata provenientes do Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, México e Trinidad. As espécies descritas por  

Wheeler e Melander (1901) e Smith (1989) foram revisadas, redescritas e ilustradas 

e descritas 15 espécies novas. 

Opeatocerata Melander, 1928 

(Figura 190) 

Opeatocerata Melander, 1928: 135. Espécie-tipo: Empis rubida Wheeler e Melander, 

1901: 368 (designação original); Smith, 1967: 18 (catálogo); Smith, 1989: 

512, 513 (redescrição); Yang et al., 2007: 146 (catálogo) Câmara e Rafael, 

2011: 37 (citação).  

 
Redescrição do gênero: 

Macho. Cabeça holóptica. Omatídios superiores maiores e bem delineados 

dos inferiores. Tubérculo ocelar protuberante, marrom a preto; dois pares de cerdas 

ocelares divergentes, o par anterior mais longo. Cerdas pós-oculares pretas, 

distintas, dispostas em unissérie completa, progressivamente maiores ventralmente. 

Pós-crânio marrom com pruinosidade cinza, mais densa ventralmente. Pós-gena 

com cerdas amarelas e longas. Antena inserida abaixo da metade da altura da 

cabeça, segmentos pequenos, levemente pubescente, primeiro flagelômero 

ovalado, estilo aristiforme bissegmentado, cerca de 2X mais longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide com cerdas amarelas ventrais e apicais no labelo.  

Tórax distintamente convexo, brilhante, com cerdas amarelas. Pronoto com 

fileira transversal de cerdas amarelas na margem anterior. 1 cerda acrostical 

posterior; cerdas dorsocentrais unisseriadas, interrompidas na região posterior 
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descendente e posteriormente com 1 cerda mais robusta; 5 cerdas pós-pronotais; 2 

cerdas notopleurais robustas, com várias cerdas menores anteriormente; cerdas 

supra-alares unisseriadas; 2 cerdas pós-alares, a posterior mais robusta; 2 cerdas 

escutelares paralelas. Laterotergito frequentemente com 7 cerdas. 

Pernas longas, delgadas, predominantemente amarelas, exceto os 

tarsômeros 4-5 marrons a pretos. Todas as pernas com cerdas distintas e pernas 

posteriores com séries longitudinais de cerdas mais longas. Tíbia posterior com 

maior quantidade de cerdas. 

Asa hialina com pterostigma marrom a preto, distinto; veia Costal terminando 

no ápice da asa; veia R1 terminando próxima ao meio da asa; Subcostal reta; R4+5 

bífida, com R5 terminando no ápice da asa e R4 curvada para cima, formando um 

ângulo de quase 90° em relação a R5; células br e bm mais curtas que a célula dm; 

célula dm com três ramos (M1, M2 e CuA), com M1 curvada para cima; caliptras com 

cerdas longas. Halter amarelo. 

Abdome amarelo; tergitos usualmente com manchas paramedianas dmarrons 

a pretas, brilhantes; cerdas laterais em todos os segmentos e posteriores nos 

segmentos 6-8; tergito 8 dividido em duas placas. Terminália amarela, epândrio 

membranoso anteriormente, com lobo póstero-ventral e fortemente fusionado ao 

cercos. Cercos divididos em dois lobos, anterior e posterior; cerco anterior com 

projeção dorsal e placa descendente; cerco posterior usualmente com projeção 

dorsal. Hipoprocto presente. Hipândrio membranoso, envolvendo o falo. Falo longo 

e delgado, curvado para cima, ou curto e robusto. Apódema ejaculador tetralamelar. 
Fêmea: similar ao macho, exceto pela cabeça dicóptica, omatídios subiguais. 

Asa normalmente mais enfuscada no ápice. Abdome com segmento 8 alongado, 

segmento 10 mais curto e cercos longos e estreitos. 

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas; Goiás, novo registro; Mato Grosso; 

Pará, novo registro; Roraima, novo registro); Bolívia; 

Colômbia, novo registro; Costa Rica; Equador; México; 

Panamá; Trinidad. 
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Chaves de identificação 
Chave para espécies  de Opeatocerata (machos) 
 

1 – Tergitos com manchas pretas ou marrons ...........................................................2 

1’ – Tergitos sem manchas.........................................................................................9 

 
 

2 (1) – Tergitos com manchas paramedianas ocupando metade ou mais da metade 

da área dos tergitos .........................................................................................3 

2’ – Tergitos com manchas paramedianas ocupando menos da metade da área dos 

tergitos .............................................................................................................7 
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3 (2)– Esclerito subepandrial, em vista dorsal, em forma de U................................5 

3’ – Esclerito subepandrial, em vista dorsal, em forma de V....................................4 

 
 

4 (3’) – Falo curvado para cima, com ápice trilobado..... O. trilobata Câmara e Rafael 

4’– Falo curvado para baixo, ápice sem lobo ........................... O. curvipenis sp. nov. 

 
 
5 (2’) – Ápice do hipândrio, em vista lateral, no nível do ápice do falo........................6 

5’ – Ápice do hipândrio, em vista lateral, estendendo-se pouco além da metade do 

falo.........................................................................................O. zuleideae sp. nov.  
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6 (5)– Tergitos, em vista dorsal, com manchas paramedianas subtriangulares ... 

.........................................................................................O. hadrophallus sp. nov. 
6’ – Tergitos, em vista dorsal, com manchas paramedianas subretangulares 

......................................................................................................O. stubbsi Smith 

 
 

7 (2’) – Lobo epandrial, em vista lateral, bilobado.......................................................8 

7’ – Lobo epandrial, em vista lateral, unilobado...........O. melanderi Câmara e Rafael 
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8 (7) – Esclerito subepandrial, em vista dorsal, em forma de U. Placa descendente 

do cerco anterior, em vista posterior, trapezoidal............O. tanimboca sp. nov. 
8’ – Esclerito subepandrial, em vista dorsal, em forma de V. Placa descendente do 

cerco anterior, em vista posterior, subretangular......O. hypandriociliaris sp. nov. 

 
 

9 (1’) – Cerco posterior, em vista lateral, com ápice arredondado............................10 

9’ – Cerco posterior, em vista lateral, com ápice acuminado....................................13 
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10 (9) – Projeção dorsal do cerco anterior, em vista lateral, proclinada...................11 

10’ – Projeção dorsal do cerco anterior, em vista lateral, reclinada....O. bare sp. nov. 

 
 

11 (10) – Falo com apêndice dorsal com seu ponto de origem subapical .............12 

11’ - Falo sem apêndice dorsal subapical.................................O. nhamunda sp. nov. 

 
 

12 (11) – Falo com apêndice dorsal subapical largo................O. brasiliensis sp. nov. 
12’ - Falo com apêndice dorsal subapical estreito................................O. lopesi Smith 
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13 (9’)– Falo com apêndice dorsal (origem sub-basal ou subapical) .......................14 

13’ – Falo sem apêndice dorsal ................................................................................18 

 
 

14 (13) – Apêndice dorsal do falo com origem sub-basal ........................................15 

14’ – Apêndice dorsal do falo com origem subapical ...............................................16 
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15 (14)– Cerco anterior com projeção dorsal, em vista lateral, pro e reclinada. Falo 

sem apêndice ventral.......................................................O. mourai sp. nov. 
15’ – Cerco anterior com projeção dorsal, em vista lateral, proclinada. Falo com 

apêndice ventral subapical............................................O. agudeloi sp. nov. 

 
16 (14’) – Falo com apêndice dorsal subapical estreito. Cerco anterior com placa 

descendente, em vista posterior, subretangular........................................17 

16’ – Falo com apêndice dorsal subapical largo. Cerco anterior com placa 

descendente, em vista posterior, em forma de ampulheta 

...................................................................................O. ampullaria sp. nov. 
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17 (16) - Falo com espinhos laterais. Lobo epandrial, em vista lateral, com ápice 

arredondado...............................................................O. spinipenis sp. nov. 
17’ - Falo sem espinhos laterais. Lobo epandrial, em vista lateral, com ápice 

truncado............................................................................O. smithi sp. nov. 

 
18 (13’) – Esclerito subepandrial, em vista dorsal, mais longo que o esclerito 

baciliforme. Cerco posterior com projeções dorsais, pontiagudas e 

subtriangulares .............................................................O. megalophallus sp. nov. 
18’ – Esclerito subepandrial, em vista dorsal, mais curto que o esclerito baciliforme. 

Cerco posterior sem projeções dorsais.........................O. cylindrophallus sp. nov. 
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Chave para espécies  de Opeatocerata (fêmeas) 
 

1 – Tergitos com manchas..........................................................................................2 

1’ – Tergitos sem manchas.........................................................................................6 

 
 

2  (1) – Tergitos com manchas paramedianas............................................................3 

2’ – Tergitos com manchas nas margens laterais........O. melanderi Câmara e Rafael 
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3  (2) – Tergitos, em vista dorsal, com manchas paramedianas subretangulares......4 

3’ – Tergitos, em vista dorsal, com manchas paramedianas subtriangulares 

............................................................................................................O. cooperi Smith 

 
 

4 (3) - Tergito 10 inteiro ..............................................................................................5 

4’ – Tergito 10 dividido em duas placas subtriangulares............................................ 

.........................................................................................O. trilobata Câmara e Rafael 
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5 (4) – Esternito 8 uniformemente largo. Forquilha genital com base estreita 

............................................................................................O. megalophallus sp. nov. 
5’ - Esternito 8 estreitado na metade apical. Forquilha genital com base 

larga....................................................................................................O. stubbsi Smith 

 
 

6 (1’) – Protarsômeros 4-5 pretos. Esternito 8 com ápice 

arredondado..............................................................................................................7 

6’ – Protarsômeros 1-5 pretos. Esternito 8 com ápice agudo 

...................................................................................O. rubida  (Wheeler e Melander) 
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7 (6) - Forquilha genital com braços fundidos no ápice .......................O. lopesi Smith 

7’ – Forquilha genital com braços livres no ápice.....................O. brasiliensis sp. nov. 

 
 
 
Redescrição das espécies descritas por Wheeler e Melander (1901) e Smith 
(1989), seguida pela descrição das espécies novas em ordem alfabética. 

 
Opeatocerata rubida (Wheeler e Melander, 1901) 
(Figuras 1 – 7,  190) 

 

Empis rubida Wheeler e Melander, 1901: 368; Melander, 1902: 302 (fig. asa); Bezzi, 

1909: 348 (citação). 

Opeatocerata rubida; Melander, 1928: 135; Smith, 1967: 18 (catálogo); Smith, 1989: 

512 (redescrição); Yang et al., 2007: 146 (catálogo); Câmara e Rafael, 2011: 

37 (citação). 

 

Holótipo fêmea (Fig. 1): Fronte marrom-escura, brilhante, tão larga quanto a 

margem superior da face. Face marrom-escura, brilhante, ligeiramente convergente 

em direção à probóscide, cerca de 2X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo 

ocelar marrom-escuro com pruinosidade cinza; ocelos marrons. Antena marrom; 

primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2X 

mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, levemente mais 

comprida que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo-escuro, brilhante (Fig. 1). Pernas predominantemente 

amarelas com cerdas de comprimento variável; tarsos anteriores pretos; fêmur 

posterior com anel apical preto; tíbia posterior com o terço distal preto; pernas 
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médias e posteriores com ápice do tarsômero 1 e tarsômeros 2-5 pretos. 

Asa (Fig. 2) hialina; pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 3.5X mais 

longo que largo. Halter amarelo. 

Abdome (Fig. 1) amarelo-escuro, exceto margens ântero-lateral e posterior 

do segmento 8 e segmento 10 marrons (Figs. 4, 6); cerdas amarelas mais longas 

lateralmente em todos os segmentos e espalhadas pelos tergitos e esternitos 8 e 

10. 

Terminália: Tergito 8 subretangular, com ápice marrom e margem posterior 

côncava (Fig. 6). Esternito 8 mais largo na base; base côncava e ápice agudo; 

ângulo ântero-lateral e ápice marrons (Fig. 6). Forquilha genital com base mais 

longa que larga (Fig. 5); braços separados no ápice. Tergito 10 inteiro, cerca de 

metade do comprimento do tergito 8 (Fig. 6). Esternito 10 com base reta e ápice 

levemente bilobado (Fig. 6). Receptáculo da espermateca esférico (Fig. 7). 
Comprimento do corpo: 4,0 mm; asa: 4,5 mm 

 

Macho: desconhecido 

 

Material-tipo: Holótipo ♀. Mexico, Chilpanchingo, Guerrero, 4600 ft. june. H. H. 

Smith (BMNH). 

 
Condição do holótipo: cerda ocelar anterior direita quebrada; antena direita 

perdida; pernas anterior esquerda e posterior direita perdidas; uma das asas em 

tubo plástico e a outra montada em microlâmina; abdome em microtubo contendo 

glicerina. 

 
Discussão: difere das demais espécies que possuem fêmeas conhecidas pela 

combinação dos seguintes caracteres (entre parênteses como encontrado nas 

demais espécies): protarsômeros pretos (Fig. 3) (protarsômeros 3-5 ou 4-5 marrons 

a pretos); pernas média e posterior com ápice do tarsômero 1 e tarsômeros 2-5 

pretos (4-5 marrons a pretos nas demais espécies); esternito 8 com ângulos ântero-

laterais e ápice marrons (amarelo nas demais espécies) e ápice agudo (Fig. 6) (nas 

outras espécies, arredondado); segmento 10 marrom (Figs. 4,6) (nas demais, 

amarelo). 
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Comentários: Opeatocerata rubida foi registrada para a Costa Rica (1♀) e Panamá 

(1♀) por Melander (1928) e para a Bolívia (2♀) por Bezzi (1909) . Smith (1989) 

examinou esses espécimes e verificou que não se tratavam de O. rubida. Para 

Smith (1989) os espécimes da Costa Rica e do Panamá são mais claros, menores, 

com asas hialinas, longas e estreitas; além disso, o exemplar da Costa Rica possui 

o abdome mais escuro e o do Panamá tem manchas no abdome. Ainda, os dois 

espécimes da Bolívia não possuem manchas no abdome, são mais alaranjados, as 

asas enfuscadas de marrom, sendo mais semelhantes à O. lopesi do que à O. 

rubida. Portanto, os espécimes da Costa Rica, do Panamá e da Bolívia não são 

considerados conspecíficos com O. rubida e, por conseguinte, esta última fica com 

registro, até o momento, somente  para o México. 
 
Registros geográficos: México. 
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 FIGURAS 1-7. Opeatocerata rubida (Wheeler e Melander, 1901), holótipo ♀. 1  -  

habitus, vista lateral. 2 - asa. 3 - tórax, pernas anteriores e posteriores e abdome, 

vista lateral. 4 - abdome a partir do segmento 5 - vista dorsal. 5 - tergitos 7, 8 e 

forquilha genital, vista ventral. 6 - terminália, tergitos 8 e 10, vista dorsal; esternitos 8 

e 10, vista ventral. 7 - receptáculo da espermateca. 
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Opeatocerata cooperi Smith, 1989 

(Figuras 8 – 13, 190) 

 

Opeatocerata cooperi Smith, 1989: 515; Yang et al., 2007: 146 (catálogo); Câmara e 

Rafael, 2011: 37 (citação). 

 
Holótipo fêmea (Fig. 8): Fronte marrom-escura, brilhante, tão larga quanto a 

margem superior da face. Face marrom-escura, brilhante, ligeiramente convergente 

em direção à probóscide, cerca de 3X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo 

ocelar marrom-escuro, com pruinosidade marrom e ocelos marrons. Escapo e 

pedicelo marrons com cerdas pretas. Probóscide amarela, mais comprida que a 

altura da cabeça. 

Tórax amarelo-escuro, brilhante (Fig. 8). Pernas amarelas, exceto por fêmur 

e tíbia posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 de todas as pernas, pretos. 

Tíbia e tarso posterior com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. 

Asa (Fig. 9) hialina, pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,3X mais longo que 

largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo-escuro, tergitos 3-6 com manchas paramedianas 

subtriangulares marrons (Fig. 10). 

Terminália: Tergito 8 subretangular (Fig. 11). Esternito 8 mais largo na base, 

base em forma de V e ápice mais estreito e arredondado (Fig. 11). Forquilha genital 

(Fig. 12) com constrição anterior e braços separados no ápice. Tergito 10 dividido 

em duas placas subtriangulares, com cerca de metade do comprimento do tergito 8 

(Fig. 11). Esternito 10 com base reta e ápice convexo (Fig. 11). Receptáculo da 

espermateca esférico (Fig. 13). 

 
Comprimento do corpo: 3,0 mm; asa: 3,5 mm 

 

Macho: desconhecido 

 

Material-tipo: Holótipo ♀: Equador, Morona-Santiago, Cord[ilheira] de Cutucu, 6 km 

east of Macas, 1100 m. 8.v.1981. M. Cooper (BMNH). Parátipos: mesmos dados do 

holótipo, 15.vi.1981 (1♀, BMNH); Ecuador, Napo Mayuna 5 Km W of Tena, 550 m, 

M. Cooper / 25.viii.1979 (1♀, BMNH).  
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Condição do Holótipo: cerdas ocelares perdidas; primeiro flagelômero e estilos 

perdidos; asa esquerda montada em microlâmina; terminália em microtubo contendo 

glicerina. 

 
Discussão: Opeatocerata cooperi tem esternito 8 mais largo na base; base em 

forma de V e ápice arredondado, todos semelhantes ao de O. melanderi. Difere 

pelos tergitos com manchas paramedianas subtriangulares marrons (Fig. 10), tergito 

10 dividido em duas placas subtriangulares (Fig. 11) e forquilha genital com braços 

mais longos que o comprimento da base (Figs.11 e 12). O. melanderi tem manchas 

nas margens laterais dos tergitos, tergito 10 inteiro e forquilha genital com braços 

mais curtos que o comprimento da base. 

 

Registros geográficos: Equador. 
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FIGURAS 8-13. Opeatocerata cooperi Smith, 1989, holótipo ♀. 8  - habitus, vista 

lateral. 9 - asa. 10 - abdome a partir do segmento 5, vista dorsal. 11 - terminália, 

tergitos 8, 10 e cercos, vista dorsal; esternitos 8 e 10, vista ventral. 12 - forquilha 

genital. 13 - receptáculo da espermateca. 
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Opeatocerata lopesi Smith, 1989 

(Figuras 14-27, 190) 

 

Opeatocerata lopesi Smith, 1989: 514; Yang et al., 2007: 146 (catálogo); Câmara e 

Rafael, 2011: 37 (citação). 

 

Holótipo macho (Fig. 14): Face de lados paralelos, marrom com pruinosidade 

cinza em vista ventral, cerca de 5X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo 

ocelar com pruinosidade e ocelos marrons. Escapo e pedicelo amarelos com cerdas 

pretas; primeiro flagelômero marrom-claro, cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; 

estilo cerca de 2X mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais 

curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo (Fig. 14), brilhante, com suturas pleurais levemente mais 

escuras. Pernas amarelas, exceto fêmur e tíbia posterior com anel apical marrom e 

tarsômeros 4-5 de todas as pernas, pretos. Asa (Fig. 15) hialina com pterostigma 

marrom, conspícuo, cerca de 2X mais longo que largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo (Figs. 14,16), brilhante. Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 

Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 16,17) com sua margem posterior côncava em vista dorsal (Fig. 18); placa 

descendente subretangular, com margem inferior levemente côncava em vista 

posterior (Fig. 19). Cerco posterior com ápice arredondado em vista lateral, com 

projeções dorsais, a mais sub-basal pontiaguda e a submediana subtriangular em 

vista dorsal (Fig. 18). Hipoprocto subcircular em vista lateral (Fig. 17) e em forma de 

vírgula em vista posterior (Fig. 19). Epândrio com lobo ventral bilobado, com cerdas 

espiniformes mesialmente no lobo superior (Fig. 17) e cerdas mais longas no ápice 

do lobo inferior (Fig. 17). Hipândrio mais largo que longo, com ápice em forma de V 

(Fig. 22), sem cerdas longas. Falo subcilíndrico, mais longo que o hipândrio (Figs. 

21, 22), com apêndice dorsal estreito com seu ponto de origem no 1/4 distal, melhor 

visto em vista lateral (Fig. 21) e projeções espiniformes, mais conspícuas em vista 

ventral (Fig. 22). Esclerito subepandrial mais largo que longo em forma de U (Fig. 

20). Esclerito baciliforme com dobras e mais longo que o esclerito subepandrial.  
 
Comprimento do corpo: 3,1 mm; asa: 3,2 mm 
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Fêmea (Fig. 23): semelhante ao macho, exceto pela fronte marrom mais 

larga que a face. Face marrom, cerca de 4X mais longa que sua largura inferior. 

Terminália: Tergito 8 subretangular (Figs. 24, 25). Esternito 8 mais largo na base; 

base côncava e ápice arredondado (Fig. 25). Forquilha genital com base mais longa 

que larga (Fig. 26); braços fundidos no ápice. Tergito 10 inteiro, menor que metade 

do comprimento do tergito 8 (Fig. 25). Esternito 10 com base reta e ápice levemente 

bilobado (Fig. 25). Receptáculo da espermateca esférico (Figs. 24, 27). 

 
Comprimento do corpo: 2,9 mm; asa: 3,0 mm 

 
Material-tipo: Holótipo ♂: Brazil, Mato Grosso, Base Camp. 12 ̊ 50’S 51̊45’W. 10-

27.iii.1968. B. E. Freeman (1 ♂, BMNH). Parátipos: Idem / dry Forest (1♂, BMNH). 

Idem / gallery forest (1♀, BMNH).  

 
Condição do Holótipo: cerdas ocelares perdidas; primeiro flagelômero e estilo 

direito perdidos; pernas média esquerda e posterior direita perdidas; cerdas 

acrosticais, dorsocentrais, supra-alares, notopleurais, escutelares e pós-alares 

perdidas; asa direita montada em microlâmina e terminália acondicionada em 

microtubo contendo glicerina. 

 
Discussão: Opeatocerata lopesi é semelhante à O. nhamunda sp. nov, pelo cerco 

anterior com placa descendente subretangular (Figs. 19, 151), cerco posterior com 

ápice arredondado (Figs. 17, 149) e projeção dorsal sub-basal pontiaguda (Figs. 18, 

150) e lobo epandrial bilobado (Figs. 17, 149). Difere pelo cerco posterior com 

projeção submediana subtriangular (FIg. 18), falo com apêndice dorsal subapical 

estreito (Fig. 21) e projeção espiniforme, conspícua ventralmente (Fig. 22) e 

hipândrio com ápice em forma de V (Fig.22) Em O. nhamunda sp. nov cerco 

posterior sem projeção submediana (Fig. 150), falo sem apêndice dorsal e sem 

projeção espiniforme (Fig. 153) e hipândrio com ápice arrendondado. 

 
Registros geográficos: Brasil (Mato Grosso). 
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FIGURAS 14-22. Opeatocerata lopesi Smith, 1989, holótipo ♂. 14  - habitus, vista 

lateral. 15 - asa. 16 - abdome a partir do segmento 5, vista lateral. 17 - terminália, 

vista lateral. 18 - lobos do cerco, vista dorsal. 19 - placa descendente do cerco 

anterior, vista posterior. 20 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista 

dorsal. 21 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 22 - falo e hipândrio, 

vista ventral. 
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FIGURAS 23-27. Opeatocerata lopesi Smith, 1989, parátipo ♀. 23  - habitus, vista 

lateral. 24 - abdome a partir do segmento 6, vista lateral. 25 - terminália, tergitos 8 e 

10, vista dorsal; esternitos 8 e 10 vista ventral. 26 - forquilha genital. 27 - 

receptáculo da espermateca. 
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Opeatocerata stubbsi Smith, 1989 

(Figuras 28-42, 190) 

 

Opeatocerata stubbsi Smith, 1989: 514; Yang et al., 2007: 146 (catálogo); Câmara e 

Rafael, 2011: 37 (citação). 

 
Holótipo macho (Fig. 28): Face levemente divergente em direção à 

probóscide, marrom-escura a preta, cerca de 4X mais longa que sua largura inferior. 

Tubérculo ocelar marrom-escuro a preto com pruinosidade marrom. Ocelos marrom-

claros. Antenas amarelo-claras com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 2X 

mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2,5X mais longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo-escuro, brilhante (Fig. 28). Pernas amarelas, exceto tíbia 

posterior com anel apical marrom e os tarsômeros 4-5 de todas as pernas, pretos; 

tíbias e tarsos médios e posteriores com fileira ântero e póstero-dorsais de cerdas 

mais longas. Asa (Fig. 29) hialina com pterostigma marrom, conspícuo; pterostigma 

cerca de 2,5X mais longo que largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante. Tergitos 3-6 com manchas paramedianas 

subretangulares pretas (Figs. 28, 31). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares. Esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 

Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 30, 32); margem posterior com protuberância mediana em vista dorsal (Fig. 

33); placa descendente de lados levemente abaulados em vista posterior (Fig. 34). 

Cerco posterior com ápice arredondado em vista lateral (Fig. 32), com projeções 

dorsais, a sub-basal pontiaguda e a subapical subtriagular em vista dorsal (Fig. 33). 

Hipoprocto subcircular em vista lateral (Figs. 32) e em forma de vírgula em vista 

posterior. Epândrio com lobo ventral e com ápice arredondado; cerdas espiniformes 

mesialmente e cerdas mais longas apicalmente (Fig. 32). Hipândrio mais longo que 

largo (Fig. 36), com ápice arredondado, sem cerdas longas. Falo com base estreita, 

largo na sua maior parte e estreitando-se apicalmente (Fig. 36), curto, não 

ultrapassando o ápice do hipândrio. Esclerito subepandrial mais largo que longo, em 

forma de U (Fig. 35). Esclerito baciliforme com dobras e mais longo que o esclerito 

subepandrial (Fig. 35).  
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Comprimento do corpo: 3,0 mm (de Smith 1989); asa: 3,2 mm 

 

Fêmea (Fig. 37): semelhante ao macho, exceto pela fronte marrom-escura a 

preta, brilhante, mais larga do que a face. Face cerca de 3X mais longa que larga. 

Estilo marrom. Asa (Fig. 38) com ápide mais enfuscado. Terminália: Tergito 8 

subretangular (Fig. 40), mais largo na base, base côncava e ápice levemente 

abaulado (Fig. 40). Forquilha genital com base mais larga que longa e braços tão 

longos quanto a base (Fig. 41), separados no ápice. Tergito 10 cerca da metade do 

comprimento do tergito 8, inteiro (Figs. 39, 40). Esternito 10 com base reta e ápice 

levemente bilobado (Fig. 41). Receptáculo da espermateca hemisférico (Fig. 42). 

 

Comprimento do corpo: 3,0 mm; asa: 3,4 mm 

 

Material-tipo: Holotipo ♂: Trinidad, S[aint] George, Aripo Valley. 500’[ft]. 29.i.1976. 

A. E. Stubbs (BMNH). Parátipos: Trinidad, S[aint] Andrew, Plum, 300’[ft]. 28.i.1976. 

A. E. Stubbs (1 ♀ , BMNH) Trinidad, S[aint] George, Areno Reserve. 2.ii.1976. 

A.E.Stubbs (1 ♀, BHNM). 

 
Material adicional: Brasil, AM[azonas], Barcelos, Rio Padauari. Com[unidade] 

Ararinha. 00º30’18’’N – 64º03’30’’W / 05-08.vi.2010. Malaise. R. Machado, P. Dias, 

J. A. Rafael (1 ♂, 3♀, INPA). Brasil, AM[azonas], Barcelos, Rio Aracá, Boca do Rio 

Curuduri 00º05’50,2’’N; 63º17’22,3’’W / 15-19.vi.2010. Varredura. S. S. Oliveira, J. T. 

Câmara, V. Linard, J. A. Rafael (3 ♂, 7♀, INPA). Brasil, AM[azonas], Barcelos, 

00º28’36’’N – 63º28’18’’W. Malaise em campina / vi-vii. 2007. A. S. Filho & T. Krolow 

(3 ♂, INPA). Brasil, AM [azonas], Barcelos, Rio Aracá, Comun[idade] Bacuquara 

00º09’17,5’’N – 63º10’35,2’’W / 12-14.vi. 2010. Varredura. S. S. Oliveira, J. T. 

Câmara, J. A. Rafael, V. Linard (2 ♂, 3 ♀, INPA). Brasil, Amazonas, Querari 

(Pelotão) 01º05’N – 69º51’W / 06.iv-15.v.1993. J. Vidal (4 ♂, INPA). Brasil, 

Amazonas, Reserva Campina 02º35.3’S – 60º02’W; (80 m), 8. May. 2010. D. & W.N. 

Mathis (1 ♂, INPA).  Brasil, Amazonas, Manaus, C[ampus] Univ[ersitário]. ii.1979. 

J.A. Rafael / Armadilha de Malaise (2 ♂, INPA).  

 
Condição do Holótipo: asa direita montada em microlâmina e terminália em 

microtubo contendo glicerina.  
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Variação: corpo variando de 2,5 mm a 3,4 mm. 

 
Discussão: Opeatocerata stubbsi é semelhante à O. hadrophallus sp. nov. pelo 

falo curto, não ultrapassando o ápice do hipândrio (Figs. 36, 116) e cerco posterior 

com projeção dorsal pontiaguda em vista dorsal (Figs. 33, 113). Difere pelos tergitos 

com manchas paramedianas subretangulares (Fig. 31), cerco posterior com 

projeção dorsal subapical subtriangular em vista dorsal (Fig. 33) e hipoprocto 

subcircular em vista lateral (Fig. 32); O. hadrophallus sp. nov. possui tergitos com 

manchas paramedianas subtriagulares (Fig. 111), cerco posterior sem projeção 

dorsal subapical (Fig. 113) e hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 112).  

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas) novo registro, Trinidad. 
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FIGURAS 28-36. Opeatocerata stubbsi Smith, 1989, holótipo ♂. 28  - habitus, vista 

lateral. 29 - asa. 30 - abdome segmento 8 e terminália, vista lateral. 31 - tergitos 4-8, 

vista dorsal. 32 - terminália. 33 - lobos do cerco, vista dorsal. 34 - placa descendente 

do cerco anterior, vista posterior. 35 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, 

vista dorsal. 36 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 
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FIGURAS 37-42. Opeatocerata stubbsi Smith, 1989, parátipo ♀. 37  - habitus, vista 

lateral. 38 - asa. 39 - abdome a partir do segmento 5, vista lateral. 40 - terminália, 

tergitos 8 e 10, vista dorsal; esternitos 8 e 10 vista ventral. 41 - forquilha genital. 42 - 

receptáculo da espermateca. 
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Opeatocerata melanderi Câmara e Rafael, 2011 

(Figura 190)  

 

Opeatocerata melanderi Câmara e Rafael, 2011: 38 (Figuras 1 – 20) 

 

A espécie foi descrita recentemente (anexo 1). 

 

Material adicional: Brasil, RR, Amajari, Serra Tepequém, 03º44’45.5” N - 61º43’39” 

W, 10-11.vii.2010 / J.A. Rafael, T.K.Krolow. arm[adilha] luminosa móvel (1 ♂, INPA). 

Brasil, Amazonas, BR 174, ZF – 2, Km 41 / 04-12.xi.1991. Francisco Xavier (2 ♀ 

INPA). 

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas e Roraima, novo registro). 

 
 
Opeatocerata trilobata Câmara e Rafael, 2011 

( Figura 190) 

 
Opeatocerata trilobata Câmara e Rafael, 2011: 40 (Figuras 21 – 38). 

 

A espécie foi descrita recentemente (anexo 1). 

 

Material adicional: Brasil, Amazonas, Manaus, PDBFF/WWF, Proj[eto] Bert Klein / 

viii.1985. Malaise / Reserva 1208 (03 ♂ INPA). Idem, Reserva 1301 (01 ♂ INPA).  
Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva Rio Cueiras, ZF2, Torre / 08.v.2010, Varredura, 

J.A. Rafael (2 ♂ INPA). Brasil, AM, Manaus, Reserva Ducke , Miconia nervosa, 

16.v.1991, J.F. Vidal (1 ♂ INPA). Brasil, AM, Manaus, R[eserva] Du cke, Varredura, 

13.x.1992, J. Vidal (1 ♂ INPA). Brasil, AM, Itacoatiara, Madereira Mil., 21-26.xi.1999. 

Malaise, J. Vidal (1 ♂ INPA). Brasil, AM, Manaus. C[ampus] Univ[ersitário] , 

01.vi.1982. J.A. Rafael (1 ♂ INPA). idem, ii.1979. J.A. Rafael (1 ♂ INPA). 

 

Variação: lobo ventral do falo com espinhos dorsais. 

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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Opeatocerata agudeloi sp. nov. 
(Figuras 43 – 51, 190) 
 

Holótipo macho (Fig. 43): Face de lados paralelos, marrom-escura, sem 

pruinosidade visível em vista ventral, cerca de 4X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro, sem pruinosidade. Ocelos 

amarelos. Antena amarela com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 2X 

mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2X mais longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 43). Pernas amarelas, exceto a tíbia posterior 

com anel apical preto e os tarsômeros 4-5 pretos; tíbia e tarso posterior com fileira 

de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa hialina com pterostigma 

marrom, conspícuo, cerca de 2,6X mais longo que largo (Fig. 44). Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 43,). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 45, 46); em forma de meia-lua em vista dorsal (Fig. 47); placa descendente 

com margem inferior mais estreita que a superior e levemente bilobada em vista 

posterior (Fig. 48). Cerco posterior com ápice acuminado em vista lateral (Fig. 46), 

sem projeção dorsal (Fig. 47). Hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 46) e 

em forma de vírgula em vista posterior. Epândrio com lobo ventral e com ápice 

bilobado (Fig. 46), com cerdas espiniformes mesialmente no lobo dorsal e cerdas 

mais longas no ápice do lobo ventral (Fig. 46). Hipândrio mais longo que largo, com 

sinus apical medianamente (Fig. 51), sem cerdas longas. Falo subcilíndrico, mais 

largo no ápice, mais longo que o hipândrio, com apêndice dorsal longo e estreito 

originando-se aproximadamente no 1/4 basal e apêndice ventral com seu ponto de 

origem no 1/4 distal (Fig. 50). Esclerito subepandrial mais largo que longo, em forma 

de U (Fig. 49). Esclerito baciliforme com dobras e mais longo que o esclerito 

subepandrial (Fig. 49). 
 

Comprimento do corpo: 3,6 mm; asa: 3,5 mm  

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Colombia, AMZ [Amazonas], Letícia, Reserva Tanimboca, 

Km 11 via Tarapacá, 4º13’S; 69º56’W, 24-29.iv.2011, Arm[adilha] Luz. Antonio 

Agudelo leg. (1 ♂, INC). 

 

Condição do Holótipo: asa esquerda montada em microlâmina, abdome em 

microtubo com glicerina.  
 
Etimologia: O epíteto específico é uma homenagem a Antonio Agudelo, coletor do 

espécime. 

 
Discussão: Opeatocerata agudeloi sp. nov. é próxima de O. mourai sp. nov. pelo 

cerco anterior acuminado em vista lateral (Figs. 46, 141), lobo epandrial com ápice 

bilobado (Figs. 46, 141) e falo com apêndice dorsal de origem sub-basal (Figs. 50, 

145). Difere pelo cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral (Fig. 

46) e falo com apêndice ventral com origem no 1/4 distal (Fig. 50); O. mourai sp. 
nov. possui o cerco anterior com projeção dorsal pro e reclinada em vista lateral 

(Fig.141) e falo sem apêndice ventral (Fig. 145). 
 

Registros geográficos: Colômbia (Letícia). 
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FIGURAS 43 – 51. Opeatocerata agudeloi sp. nov., holótipo ♂. 43 - habitus, vista 

lateral. 44 - asa. 45 - abdome a partir do segmento 6, vista lateral. 46 - terminália. 47 

- lobos do cerco, vista dorsal. 48 - placa descendente do cerco anterior, vista 

posterior. 49 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 50 - 

apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 51 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata ampullaria sp. nov. 
(Figuras 52 – 60, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 52): Face de lados levemente divergentes em direção à 

probóscide, marrom com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 5X 

mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom com 

pruinosidade marrom. Ocelos amarelos. Antena amarela com cerdas pretas; 

primeiro flagelômero cerca de 2X mais longa que o pedicelo; estilo cerca de 2X mais 

longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da 

cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 52). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur 

posterior com anel apical marrom e os tarsômeros 4-5 de todas as pernas, marrons; 

tíbia e tarso posterior com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. 

Asa (Fig. 53) hialina com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,8X mais longo 

que largo. Halter amarelo-claro. 

Abdome amarelo, brilhante (Figs. 52, 54). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas subretangulares. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Fig. 55), em forma de meia lua em vista dorsal (Fig. 56); placa descendente em 

forma de ampulheta em vista posterior (Fig. 57). Cerco posterior com ápice 

acuminado em vista lateral (Fig. 55), sem projeção dorsal (Fig. 56). Hipoprocto 

subtriangular em vista lateral (Fig. 55) e em forma de vírgula em vista posterior (Fig. 

57). Epândrio com lobo ventral e com ápice levemente bilobado (Fig. 55); cerdas 

espiniformes mesialmente no lobo dorsal e cerdas mais longas apicalmente no lobo 

ventral (Fig. 55). Hipândrio mais longo que largo, com ápice arredondado e sinus 

mediano (Fig. 60), sem cerdas longas. Falo com base estreita, mais largo em sua 

maior parte, mais longo que o hipândrio, com apêndice dorsal largo originando-se 

entre o 1/3 e 1/4 distal (Fig. 59). Esclerito subepandrial mais largo que longo, em 

forma de U (Fig. 58). Esclerito baciliforme com dobras e mais longo que o esclerito 

subepandrial (Fig. 58).  

 
Comprimento do corpo: 3,3 mm; asa: 3,9 mm. 

 
Fêmea: desconhecida. 



39 
 

 
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Amazonas, Manaus, C[ampus] Univers[itário] v. 

1979. J.A. Rafael / Armadilha de Malaise (1 ♂, INPA). Parátipos : Brasil, Amazonas, 

Manaus, PDBFF/WWF. Proj[eto] Bert Klein / x.1985, Malaise / Reserva 1301 (6 ♂, 

INPA). Idem, Reserva 1210 (1 ♂, MPEG). Brasil, Amazonas, Manaus, C[ampus] 

Univ[ersitário]. iii.1979, J.A. Rafael (1 ♂, MZUSP). Idem, v.1979, J.A. Rafael (1 ♂, 

INPA) / Malaise. Idem, vi.1979, J.A. Rafael (1 ♂, INPA). Idem, vii.1979, J.A. Rafael 

(1 ♂, MPEG). Brasil, Amazonas, Manaus, F[azenda] Esteio, BR – 174, Km 41 ZF-

3/24-27.viii.1993. F. Xavier (2 ♂, MZUSP). Brasil, Amazonas, Manaus, R[eserva] 

Ducke. 16-17.iii.1993. Varredura em mata. João Vidal (1 ♂, INPA). Idem, 29.v.1990. 

Malaise. Vidal-Rocha (1 ♂, INPA). Brasil, Amazonas, Manaus, BR 174 ZF-6, Km 41 / 

04-12.ix.1991. Francisco Xavier (1 ♂, INPA). 

 
Condição do holótipo: ótimo estado; asa montada em microlâmina; terminália em 

microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: do Latim  ampulla = ampulheta, refere-se forma da placa descendente 

do cerco anterior. 

 
Variação: comprimento do corpo variando entre 3,2 e 4,1 mm. Alguns parátipos 

com primeiro flagelômero e estilo marrons. 

 

Discussão: Opeatocerata ampullaria sp. nov. difere das demais espécies pela 

placa descendente do cerco anterior em forma de ampulheta em vista posterior (Fig. 

57) (nas demais espécies o correspondente é subretangular, subtriangular ou com 

projeção látero-ventral).  

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 

 



40 
 

 
FIGURAS 52 – 60. Opeatocerata ampullaria sp. nov., holótipo ♂. 52 - habitus, vista 

lateral. 53 - asa. 54 - abdome a partir do segmento 6, vista lateral. 55 - terminália, 

vista lateral. 56 - lobos do cerco, vista dorsal. 57 - placa descendente do cerco 

anterior, vista posterior. 58 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista 

dorsal. 59 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 60 - hipândrio, vista 

ventral. 
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Opeatocerata bare sp. nov.  
(Figuras 61 – 67, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 61): Face levemente divergente em direção à 

probóscide, marrom-escura, com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca 

de 3X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-

escuro com pruinosidade marrom. Ocelos marrons. Antena marrom com cerdas 

pretas; primeiro flagelômero cerca de 2X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 

2X mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a 

altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 61). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e tíbia 

posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 pretos; tíbia posterior com fileira de 

cerdas ântero e póstero-dorsal e ântero-ventrais mais longas; tarso posterior com 

cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 62) hialina com pterostigma 

marrom, conspícuo, cerca de 2,8X mais longo que largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 61). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 

Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal reclinada em vista lateral (Fig. 

63), subretangular em vista dorsal (Fig. 64); placa descendente com expansão 

látero-ventral em vista posterior (Fig. 65). Cerco posterior com ápice arredondando 

em vista lateral (Fig. 63), com projeção dorsal e sub-basal pontiaguda (Fig. 64). 

Hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 63) e em forma de vírgula em vista 

posterior. Epândrio com lobo ventral e com ápice levemente bilobado (Fig. 63); 

cerdas espiniformes mesialmente no lobo dorsal e cerdas apicais mais longas no 

lobo ventral (Fig. 63). Hipândrio mais longo que largo, com ápice arredondado, sem 

cerdas longas. Falo com base estreita, mais largo em sua maior parte, mais longo 

que o hipândrio, com apêndice dorsal largo originando-se no 1/4 distal (Fig. 67). 

Esclerito subepandrial mais largo que longo, em forma de U (Fig. 66). Esclerito 

baciliforme com dobras e mais longo que o esclerito subepandrial (Fig. 66). 

 
Comprimento do corpo: 3,0 mm; asa: 3,6 mm. 

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Amazonas, Manaus, Rod[ovia] AM 010 Km 50. ZF-

2, Km 14, Torre, 02º35’21’’S; 60º06’55’’W / 4.iii.2011. 03-06:00h. Arm[adilha] luz 

dossel, 40 m de altura. F.F Xavier Filho, J.T.Câmara; P.Dias (1 ♂, INPA). Parátipos : 
idem, Km 27, entrada LBA 02º35’S; 60º06’W; 5.iii.2011. 18-21:00h. Arm[adilha] luz 

dossel 35 m. F.F. Xavier Filho, R.F.Freitas (1 ♂, INPA). Brasil, Amazonas, Manaus, 

PDBFF/WWF. Proj[eto] Bert Klein / x.1985, Malaise / Reserva 1210 (1 ♂, INPA). 

 
Condição do Holótipo: tarsômeros 2-5 da perna posterior esquerda perdidos; asa 

montada em microlâmina; terminália em microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: O epíteto específico é um nome em aposição e refere-se à tribo 

indígena baré que vive no noroeste do estado do Amazonas. 

 
Discussão: Opeatocerata bare sp. nov. é próxima de O. zuleideae sp. nov. por 

compartilharem o seguinte conjunto de caracteres: falo com apêndice dorsal 

subapical largo (Figs. 67, 188), cerco anterior com projeção dorsal reclinada em 

vista lateral (Figs. 63, 184) e cerco posterior com projeção dorsal e sub-basal 

pontiaguda em vista dorsal (Figs. 64, 185). Difere pelos tergitos sem manchas (Fig. 

61) e cerco posterior com ápice arredondado sem projeção mediana subtriangular 

em vista lateral (Fig. 63); O. zuleideae sp. nov. possui os tergitos com manchas 

paramedianas subretangulares pretas (Fig. 182) e cerco posterior com ápice 

arredondado com projeção mediana subtriangular (Fig. 184). 

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 61 – 67. Opeatoceratas bare sp. nov., holótipo ♂. 61 - habitus, vista 

lateral. 62 - asa. 63 - terminália, vista lateral. 64 - lobos do cerco, vista dorsal. 65 - 

placa descendente do cerco anterior, vista posterior. 66 - esclerito subepandrial e 

esclerito baciliforme, vista dorsal. 67 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista 

lateral. 

 
 
 



44 
 

Opeatocerata brasiliensis sp. nov. 
(Figuras 68 - 81, 190) 

 

Holótipo macho (Fig. 68): Face de lados paralelos, marrom com pruinosidade 

cinza visível em vista ventral, cerca de 4X mais longa que sua largura inferior. 

Tubérculo ocelar protuberante, marrom com pruinosidade marrom. Ocelos 

amarelos. Antena amarela com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 1,5X 

longa que o pedicelo; estilo cerca de 2,5X mais longo que o primeiro flagelômero. 

Probóscide amarela, mais curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 68). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e tíbia 

posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 pretos; tíbia posterior com fileira de 

cerdas ântero e póstero-dorsal e ântero-ventrais mais longas. Asa hialina com 

pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,8X mais longo que largo (Fig. 69). Halter 

amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Figs. 68, 70). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Fig. 71), margem posterior com sinus mediano em vista dorsal (Fig. 72); placa 

descendente subtriangular em vista posterior (Fig. 73). Cerco posterior com ápice 

arredondado em vista lateral (Figs. 70, 71), com projeção dorsal e sub-basal 

pontiaguda (Fig. 72). Hipoprocto subtrapezoidal em vista lateral (Fig. 71) e 

revestindo mesialmente o cerco posterior em vista posterior (Fig. 73). Epândrio com 

lobo ventral e com ápice arredondado (Fig. 71), com cerdas espiniformes 

mesialmente e cerdas mais longas na ventralmente na base do lobo (Fig. 71). 

Hipândrio mais longo que largo, com ápice côncavo (Fig. 76), sem cerdas longas. 

Falo com base estreita, alargando-se em direção ao ápice, mais longo que o 

hipândrio, com apêndice dorsal largo originando-se no 1/3 distal (Fig. 75). Esclerito 

subepandrial mais longo que largo, em forma de U (Fig. 74). Esclerito baciliforme 

com dobras e mais curto que o esclerito subepandrial (Fig. 74). 

 
Comprimento do corpo: 3,6 mm; asa: 3,6 mm. 
 
Fêmea (Fig. 77): similar ao macho, exceto pela fronte marrom, brilhante, mais 

larga que a face. Asa com pterostigma cerca de 2,9X mais longo que largo (Fig. 78). 
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Terminalia: Tergito 8 subretangular (Fig. 80). Esternito 8 mais largo na base; base 

côncava e ápice arredondado (Fig. 80). Forquilha genital com base mais larga que 

longa (Figs. 79, 80), braços mais longos que a base e não fundidos no ápice (Figs. 

79, 80). Tergito 10 com placa inteira, com metade do comprimento do tergito 8 (Fig. 

81). Esternito 10 com base reta e ápice bilobado (Fig. 81). 
 
Comprimento do corpo: 3,3 mm; asa: 3,3 mm 

 
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Mato Grosso, Chapada Guimarães. 22-30.xi.1983. 

J. E. Bindá / armadilha malaise. (1 ♂, INPA). Parátipos: mesmos dados do holótipo 

(2 ♂, 4♀, INPA). Brasil, Pará, Marabá, S. Norte. ix.1982. Michael Miles (1 ♂, MPEG). 

Brasil, Est[ado] de Goiás, Corumbá, F. Monjolinho. Barreto col. (1 ♂, MZUSP).  
 
Condição do Holótipo: bom estado; asa montada em microlâmina; terminália em 

microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: O epíteto específico refere-se ao país Brasil, no qual os espécimes 

foram coletados.  
 
Discussão: difere das demais espécies pelo cerco anterior com placa descendente 

subtriangular em vista posterior (Fig. 73) (nas demais espécies, o correspondente é 

subtrapezoidal, subretangular, em forma de ampulheta ou com expansão látero-

ventral), esclerito subepandrial mais longo que largo, (Fig. 74) (nas outras espécies 

é mais largo que longo ou tão largo quanto longo), hipoprocto subtrapezoidal em 

vista lateral (Fig. 71) (subcircular, baciliforme ou subtriangular nas demais espécies). 

  

Registros geográficos: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Pará). 
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FIGURAS 68 – 76. Opeatocerata brasiliensis sp. nov., holótipo ♂. 68 - habitus, vista 

lateral. 69 - asa. 70 - abdome, a partir do segmento 2. 71 - terminália, vista lateral. 

72 - lobos do cerco, vista dorsal. 73 - placa descendente do cerco anterior e 

hipoprocto, vista posterior. 74 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista 

dorsal. 75 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 76 - hipândrio, vista 

ventral. 
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FIGURAS 77 - 81. Opeatocerata brasiliensis sp. nov., parátipo ♀. 77 - habitus, vista 

lateral. 78 - asa. 79 - abdome a partir do segmento 5, vista dorsal. 80 - terminália, 

tergito 8, vista dorsal; esternito 8 e forquilha genital, vista ventral. 81 - tergito 10, 

vista dorsal; esternito 10, vista ventral. 

 
 
Opeatocerata curvipenis sp. nov.   
(Figuras 82 – 97, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 82): Face de lados paralelos, marrom-escura com 

pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 6X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro com pruinosidade marrom. 

Ocelos amarelos. Antena amarela com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 

1,5X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2,5X mais longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide amarelo-escura, menor que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo-escuro, brilhante (Fig. 82). Pernas amarelas, exceto pelo 

fêmur e tíbia posterior com anel apical marrom e tarsômeros 3-5 pretos; tíbias e 

tarsos médios e posteriores com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais 

longas; tíbia posterior com fileira de cerdas ântero-ventrais mais longas. Asa (Fig. 
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83) hialina com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,8X mais longo que 

largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo. Tergitos 3-6 com manchas paramedianas subretangulares 

pretas (Figs. 82, 85). Tergito 8 dividido em duas placas subretangulares; esternito 8 

dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior sem projeção dorsal em vista lateral (Figs. 84, 86); 

placa descendente subretangular em vista posterior (Fig. 88). Cerco posterior com 

ápice arredondado e projeção mediana subtriangular em vista lateral (Figs. 84, 86); 

sem projeções dorsais (Fig. 87). Hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 86) e 

em forma de vírgula em vista posterior. Epândrio com lobo ventral e com ápice 

afilado (Figs. 84, 86); cerdas espiniformes apicalmente e cerdas mais longas 

mesialmente (Fig. 86). Hipândrio mais largo que longo, com ápice côncavo (Fig. 91), 

sem cerdas longas. Falo mais largo medianamente estreitando-se em direção ao 

ápice, ápice curvado para baixo, mais longo que o hipândrio (Fig. 90). Esclerito 

subepandrial mais largo que longo, em forma de V (Fig. 89). Esclerito baciliforme 

sem dobras e mais longo que o esclerito subepandrial (Fig. 89). 
 

Comprimento do corpo: 3,2 mm; asa: 3,9 mm 

 

Fêmea (Fig. 92): similar ao macho, exceto por fronte marrom, brilhante, mais 

larga que a face. Face cerca de 4X mais longa que sua largura inferior. Asa (Fig. 93) 

mais enfuscada, pterostigma cerca de 3X mais longo que largo; veias M1 e M2 não 

alcançando a margem da asa. Terminália: Tergito 8 subretangular (Fig. 96). 

Esternite 8 uniformemente largo, base reta e ápice arredondado (Fig. 96). Forquilha 

genital com base estreita, mais longa que larga (Figs. 95, 96, 97), braços mais 

longos que base e separados no ápice (Figs. 95, 96, 97). Tergito 10 dividido em 

duas placas subtriangulares, com mais metade do comprimento do tergito 8 (Figs. 

94, 95, 96). Esternito 10 com base reta e ápice bilobado (Fig. 96). 
 

Comprimento do corpo: 3,3 mm; asa: 3,9 mm  
 

Material examinado: Holótipo ♂: La Suiza C[osta] R[ica], Sep[tember]. Pablo Schild 

/ A L Melander Collection, 1961 (1 ♂, USMN).  Parátipos: mesmo dados do holótipo 

(1 ♂, 1 ♀, INPA). idem, mar (1 ♂, USMN); idem, jun (1 ♂, INPA). idem, aug[ust] (2 
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♂, 2 ♀, USMN). Higuito, San Mateo C[osta] R[ica] / Pablo Schild Coll. (1 ♂ , 1 ♀, 

INPA). Costa Rica, Pedregosa, D.L. Rounds / AL Melander Collection, 1961 (1 ♂, 

USMN). 

 
Condição do Holótipo: bom estado. Abdome acondicionado em microtubo 

contendo glicerina. 

 
Etimologia: do Latim curvus = curvado e penis = pênis, refere-se ao ápice do falo 

curvado para baixo. 

 
Variação: comprimento do corpo variando entre 3,0 e 3,8 mm. 

 
Discussão: difere das demais espécies pelo conjunto de caracteres: cerco anterior 

sem projeção dorsal em vista lateral (Figs. 84, 86) (as demais espécies com cerco 

anterior com projeção dorsal), lobo epandrial afilado (Figs. 84, 86)(nas demais 

espécies, o correspondente é bilobado, arredondado ou truncado) e falo curvado 

para baixo (Fig. 90) (nas outras espécies, o falo é curvado para cima). 
 
Registros geográficos: Costa Rica. 
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FIGURAS 82 – 91. Opeatocerata curvipenis sp. nov., holótipo ♂. 82 - habitus, vista 

lateral. 83 - asa. 84 - abdome a partir do segmento 4. 85 - tergitos 4-8, vista dorsal. 

86 - terminália, vista lateral. 87 - lobos do cerco, vista dorsal. 88 - placa descendente 

do cerco anterior, vista posterior. 89 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, 

vista dorsal. 90 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 91 - hipândrio, 

vista ventral. 
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FIGURAS 92-97. Opeatocerata curvipenis sp. nov., parátipo ♀. 92  - habitus, vista 

lateral. 93 - asa. 94 - abdome a partir do segmento 4, vista lateral. 95 - abdome a 

partir do segmento 4, vista dorsal. 96 - terminália, tergitos 8 e 10, vista dorsal; 

esternitos 8, 10 e forquilha genital, vista ventral. 97 - forquilha genital. 
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Opeatocerata cylindrophallus sp. nov.   
(Figuras 98 – 107, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 98): Face com lados levemente divergentes em direção 

à probóscide, marrom com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 4X 

mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom com 

pruinosidade marrom. Ocelos amarelos. Antena amarela com cerdas pretas; 

primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2X 

longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da 

cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 98). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur 

posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 marrons; tíbia e tarso posterior com 

fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa hialina com pterostigma 

marrom, conspícuo, cerca de 2,2X mais longo que largo (Fig. 99). Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Figs. 98, 100). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 inteiro (Fig. 101). 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 100, 102), margem posterior com sinus mediano em vista dorsal (Fig. 103); 

placa descendente subretangular e margem inferior levemente abaulada em vista 

posterior (Fig. 104). Cerco posterior com ápice acuminado em vista lateral (Figs. 

100, 102); sem projeções dorsais (Fig. 103). Hipoprocto subcircular em vista lateral 

e revestindo mesialmente o cerco posterior em vista posterior (Fig. 104). Epândrio 

com lobo ventral com ápice arredondado (Fig. 102), com cerdas espiniformes 

mesialmente e cerdas mais longas apicalmente (Fig. 102). Hipândrio mais largo que 

longo, com ápice côncavo (Fig. 107), sem cerdas longas. Falo subcilíndrico, mais 

estreito próximo ao ápice, mais longo que o hipândrio, com apêndice ventral estreito 

originando-se entre 1/3 a 1/4 distal (Fig. 106) e expansão lateral subapical, mais 

conspícua ventralmente (Fig.107). Esclerito subepandrial mais largo que longo, em 

forma de V (Fig. 105). Esclerito subepandrial sem dobras e mais longo que o 

esclerito subepandrial (Fig. 105). 

 
Comprimento do corpo: 2,7 mm  

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Mato Grosso, Cáceres. xi. 1984. Malaise. C. Elias 

(1 ♂, INPA). 

 
Condição do Holótipo: asa esquerda montada em microlâmina. Abdome em 

microtudo com glicerina.  
 
Etimologia: do Grego kylindros = cilíndrico, phallos = falo, refere-se à forma 

cilíndrica do falo. 

 
Discussão: Opeatocerata cylindrophallus sp. nov. tem o esternito 8 inteiro (Fig. 

101) que a difere das demais espécies do gênero (o esternito 8 é dividido em duas 

placas nas outras espécies) e expansão lateral subapical, mais conspícua 

ventralmente (Fig.107) (nas demais espécies sem expansão lateral subapical).  

 

Registros geográficos: Brasil (Mato Grosso). 
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FIGURAS 98 – 107. Opeatocerata cylindrophallus sp. nov., holótipo ♂. 98 - habitus, 

vista lateral. 99  ápice da asa. 100 - abdome a partir do segmento 4. 101 - esternito 

8, vista ventral. 102 - terminália, vista lateral. 103 - lobos do cerco, vista dorsal. 104 - 

placa descendente do cerco anterior, vista posterior. 105 - esclerito subepandrial e 

esclerito baciliforme, vista dorsal. 106 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista 

lateral. 107 - falo e hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata hadrophallus sp. nov. 
(Figuras 108-117, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 108): Face de lados paralelos, marrom-escura com 

pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 4X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro com pruinosidade marrom. 

Ocelos marrons. Antena marrom com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 

1,5X mais longo que o pedicelo; estilo  cerca de 2X mais longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 108). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e 

tíbia posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 pretos; tíbia e tarso posterior 

com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 109) hialina 

com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,2X mais longo que largo. Halter 

amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante. Tergitos 3-6 com manchas paramedianas 

subtriangulares pretas (Fig. 111). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 110, 112), com margem posterior arredondada em vista dorsal (Fig. 113); 

placa descendente subtrapezoidal com pequena constrição mediana em vista 

posterior (Fig. 114). Cerco posterior com ápice arredondado em vista lateral (Figs. 

110, 112), com projeção dorsal e sub-basal pontiaguda (Fig. 113). Hipoprocto 

subtriangular em vista lateral (Fig. 112) e em forma de vírgula em vista posterior 

(Fig. 114). Epândrio com lobo ventral e com ápice arredondado (Figs. 110, 112); 

cerdas espiniformes mesialmente e cerdas mais longas apicalmente (Fig. 112). 

Hipândrio mais largo que longo com ápice arredondado e sinus mediano pequeno 

(Fig. 117), sem cerdas longas. Falo com base estreita, largo em sua maior parte e 

afilado apicalmente; curto, não ultrapassando o hipândrio (Fig. 116). Esclerito 

subepandrial mais largo que longo, em forma de U (Fig. 125). Esclerito baciliforme 

sem dobras e mais longo que o esclerito subepandrial (Fig. 125). 
 

Comprimento do corpo: 2,6 mm; asa: 2,6 mm 

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, AM, Novo Aripuanã, Reserva / Sokagakai, 

23.iv.2000. J. Vidal, Arm.[adilha] Malaise (1 ♂, INPA). Parátipo: Brasil, AM, 

Parnajaú, Rio Papagaio. vi.2001. Mata terra-firme. 2º00’03’’S 62º43’54’’W / 

Arm[adilha] malaise. Henriques, Vidal e Silva leg (1♂, INPA). 

 
Condição do Holótipo: perna média esquerda, pernas posteriores e abdome em 

microtubo com glicerina. Asa montada entre microlâmina.  

 
Etimologia: do Grego hadros = robusto e phallos = falo, refere-se à robustez do 

falo. 
 
Discussão: Opeatocerata hadrophallus sp. nov é semelhante à O. stubbsi pelo falo 

curto, não ultrapassando o hipândrio (Figs. 36, 116) e cerco posterior com projeção 

dorsal pontiaguda em vista dorsal (Figs. 33, 113). Difere pelos tergitos com 

manchas paramedianas subtriagulares (Fig. 111), cerco posterior sem projeção 

dorsal subapical (Fig. 113) e hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 112); O. 

stubbsi possui tergitos com manchas paramedianas subretangulares (Fig. 31), cerco 

posterior com projeção dorsal subapical subtriangular em vista dorsal (Fig. 33) e 

hipoprocto subcircular em vista lateral (Fig. 32).  

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 108 – 117. Opeatocerata hadrophallus sp. nov., holótipo ♂. 108 - habitus, 

vista lateral. 109 - asa. 110 - abdome a partir do segmento 6. 111 - tergitos 4-8, vista 

dorsal. 112 - terminália, vista lateral. 113 - lobos do cerco, vista dorsal. 114 - placa 

descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 115 - esclerito 

subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 116 - apódema ejaculador, falo e 

hipândrio, vista lateral. 117 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata hypandriociliaris sp. nov.  
(Figuras 118 – 128, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 118): Face de lados paralelos, marrom-escura com 

pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 4X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro com pruinosidade cinza. 

Ocelos amarelos. Escapo e pedicelo amarelos com cerdas amarelas; primeiro 

flagelômero marrom, cerca de 2X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2X 

longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que a altura da 

cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 118). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e 

tíbia posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 pretos; tíbia e tarso posterior 

com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 119) hialina 

com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,5X mais longo que largo. Halter 

amarelo. 

Abdome amarelo. Tergitos 3-6 com manchas basais subretangulares e 

manchas apicais transversais marrons (Fig. 121). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal reclinada em vista lateral 

(Figs. 120, 122), subretangular em vista dorsal (Fig. 123); placa descendente 

subtretangular em vista posterior (Fig. 124). Cerco posterior com ápice 

arrendondado em vista lateral (Figs. 120, 122); sem projeções dorsais (Fig. 123). 

Hipoprocto suboval em vista lateral (Fig. 122) e em forma de vírgula em vista 

posterior (Fig. 124). Epândrio com lobo ventral bilobado (Figs. 120, 122); cerdas 

espiniformes mesialmente no lobo dorsal e cerdas mais longas apicalmente no lobo 

ventral (Fig. 122). Hipândrio mais longo que largo, com ápice truncado e sinus 

mediano, com cerdas longas no ápice (Fig. 128). Falo base mais estreita, alargando 

em direção ao ápice, mais longo que o hipândrio, com apêndice dorsal largo 

originando-se no 1/3 distal em vista lateral (Fig. 126) e projeções laterais 

espiniformes melhor visto ventramente (Fig. 127). Esclerito subepandrial mais largo 

que longo, em forma de V (Fig. 125). Esclerito baciliforme sem dobras e mais longo 

que o esclerito subepandrial (Fig. 125). 
 

Comprimento do corpo: 3,5 mm; asa: 4,2 mm 
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Fêmea: desconhecida. 

 
Material-tipo: Holótipo ♂ : Brasil, Pará, Santo A[ntonio] de Tauá. 07.iv.1975. I. S. 

Gorayeb (1 ♂, MPEG). Parátipos: mesmos dados do holótipo (2 ♂, INPA; 1 ♂, 

MPEG). 

 
Condição do Holótipo: bom estado; asa montada em microlâmina; abdome em 

microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: do Latim cilium = cerda, refere-se às cerdas presentes no hipândrio. 

 

Discussão: Opeatocerata hypandriociliaris sp. nov. difere das demais espécies 

pelo conjunto de caracteres: tergitos 3-6 com manchas basais subretangulares e 

manchas apicais transversais marrons (Fig. 155) (as demais espécies que possuem 

os tergitos com manchas, estas são paramedianas); hipândrio com cerdas no ápice 

(Fig. 162) (demais espécies com hipândrio sem cerdas); falo com projeções laterais 

espiniformes melhor visto ventralmente (Fig. 161) (demais espécies sem projeções 

espiniformes lateralmente).  
 
Registros geográficos: Brasil (Pará). 
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FIGURAS 118 – 128. Opeatocerata hypandriociliaris sp. nov., holótipo ♂. 118  - 

habitus, vista lateral. 119 - asa. 120 - abdome a partir do segmento 4. 121 - tergitos 

3-8, vista dorsal. 122 - terminália, vista lateral. 123 - lobos do cerco, vista dorsal. 124 

- placa descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 125 - esclerito 

subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 126 - apódema ejaculador, falo e 

hipândrio, vista lateral. 127 - falo, vista ventral. 128 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata megalophallus sp. nov.  
(Figuras 129 – 137, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 129): Face de lados levemente divergentes em direção 

à probóscide, marrom-escura com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca 

de 4X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-

escuro com pruinosidade cinza. Ocelos marrons. Antena marrom com cerdas 

pretas; primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo cerca 

de 1,5X mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que 

a altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 129). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e 

tíbia posterior com anel apical preto e os tarsômeros 3-5 marrons; tíbia e tarso 

posterior com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 130) 

hialina com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,3X mais longo que largo. 

Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 129). Tergito 8 dividido em duas placas 

subtriangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 131, 132), com margem posterior levemente côncava em vista dorsal (Fig. 

133); placa descendente subretangular em vista posterior (Fig. 134). Cerco posterior 

com ápice acuminado em vista lateral (Fig. 131, 132); com projeções dorsais, a sub-

basal pontiaguda e a submediana subtriangular (Fig. 133). Hipoprocto baciliforme 

em vista lateral e revestindo o cerco posterior em vista posterior (Fig. 134). Epândrio 

com lobo ventral com ápice acuminado (Fig. 131, 132), com cerdas espiniformes 

mesialmente e cerdas mais longas no apicalmente (Fig. 132). Hipândrio mais longo 

que largo, com ápice côncavo (Fig. 137), sem cerdas longas. Falo estreito, muito 

mais longo que o hipândrio (Fig. 136). Esclerito subepandrial tão largo quanto longo, 

em forma de U (Fig. 135). Esclerito baciliforme sem dobras e mais curto que o 

esclerito subepandrial (Fig. 135). 
 

Comprimento do corpo: 2,9 mm; asa: 2,9 mm 

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Higuito, San Mateo C[osta] R[ica] / Pablo Schild Coll.(1 ♂, 

USMN). Parátipo: Costa Rica, Prov[íncia] Guanacaste, Bagaces. P.N. Palo Verde. 

Ext. E. Campo de Aterrizaje. 0-50 m. 16.vii-17.viii.1999. L. Jiménez. Malaise. L_N_ 

260952_385020 #53259 (1 ♂, INBio).  

 
Condição do Holótipo: pernas esquerdas perdidas; asa direita montada em 

microlâmina; abdome em microtubo com glicerina. 
 

Etimologia: do Grego mega = grande e phallos = falo, refere-se ao comprimento do 

falo. 

 

Discussão: difere das outras espécies pelo falo estreito, muito mais longo que o 

hipândrio (Fig. 136) (nas demais espécies é subcilindrico, com base estreita 

alargando-se em direção ao ápice ou de outra forma) e esclerito subepandrial tão 

largo quanto longo (Fig. 135) (o correspondente é mais largo que longo ou mais 

longo que largo). 

 
Registros geográficos: Costa Rica. 
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FIGURAS 129 – 137. Opeatocerata megalophallus sp. nov., holótipo ♂. 129 - 

habitus, vista lateral. 130 - asa. 131 - abdome a partir do segmento 6. 132 - 

terminália, vista lateral. 133 - lobos do cerco, vista dorsal. 134 - placa descendente 

do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 135 - esclerito subepandrial e 

esclerito baciliforme, vista dorsal. 136 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista 

lateral. 137 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata mourai  sp. nov.   
(Figuras 138 – 146, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 138): Face de lados levemente convergentes em 

direção à probóscide, marrom-escura com pruinosidade cinza visível em vista 

ventral cerca de 5X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo marrom-escuro 

com pruinosidade cinza. Ocelos marrons. Escapo, pedicelo e flagelo amarelos com 

cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo 

cerca de 2,5X mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarelo-escura 

levemente mais curta que a altura da cabeça. 

Tórax amarelo-escuro, brilhante (Fig. 138). Pernas amarelas, exceto pelo 

fêmur e tíbia posterior com anel apical preto; tíbia e tarso posterior com fileira de 

cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 139) hialina com pterostigma 

preto, conspícuo, cerca de 2,5X mais longo que largo. Halter amarelo. 

Abdome amarelo-escuro, brilhante (Figs. 138, 140). Tergito 8 dividido em 

duas placas subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais .  
Terminália: Cerco anterior com projeção pro e reclinada em vista lateral (Figs. 

140, 141), com margem posterior com projeções laterais em vista dorsal (Fig. 142); 

placa descendente subtrapezoidal com margem inferior levemente arredondada em 

vista posterior (Fig. 143). Cerco posterior com ápice acuminado em vista lateral 

(Figs. 140, 141); sem projeções dorsais (Fig. 142). Hipoprocto baciliforme em vista 

lateral (Fig. 141) e em forma de vírgula em vista posterior. Epândrio com lobo 

ventral e com ápice levemente bilobado (Fig. 141); cerdas espiniformes 

mesialmente no lobo dorsal e cerdas longas apicalmente no lobo ventral (Fig. 141). 

Hipândrio mais longo que largo, com ápice côncavo (Fig. 146), sem cerdas longas. 

Falo subcilíndrico, ápice esclerosado, mais longo que o hipândrio, com apêndice 

dorsal estreito originando-se no 1/4 basal (Fig. 145). Esclerito subepandrial mais 

largo que longo, em forma de U (Fig. 144). Esclerito baciliforme sem dobras, mais 

longo que esclerito subepandrial (Fig. 144).  

 
Comprimento do corpo: 3,7 mm; asa: 3,9 mm 

 
Material-tipo: Holótipo ♂:  Brasil, AM[azonas], Barcelos, Rio Aracá, Boca do Rio 

Curuduri 00º05’50,2’’N; 63º17’22,3’’W. 15-19.vi.2010. Varredura. S. S. Oliveira, J.T. 



65 
 

Câmara, V. Linard, J.A. Rafael (1 ♂, INPA). Parátipos : mesmo dados do holótipo (8 

♂, INPA). Brasil, AM, Barcelos, Rio Aracá, Com[unidade] Bacuquara 00º09’17’,5’’N; 

63º10’35,2’’W / Arm[adilha] luminosa dossel 25 m. 14.vi.2010, 00-03:00h. J.A. 

Rafael, P. Dias, R. Machado (1 ♂, MPEG). 

 
Condição do Holótipo: perna posterior direita perdida; asa esquerda montada em 

microlâmina; abdome em microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: o epíteto específico é uma homenagem a Antônio Moura, esposo, 

companheiro, amigo, pela contribuição durante a realização deste trabalho. 

 
Variação: corpo variando entre 3,1 mm a 4,0 mm.  

 

Discussão: Opeatocerata mourai sp. nov. é próxima de O. agudeloi sp. nov. pelo 

cerco anterior acuminado (Figs. 46, 141), lobo epandrial com ápice bilobado (Figs. 

46, 141) e falo com apêndice dorsal sub-basal (Figs. 50 , 145). Difere pelo cerco 

anterior com projeção dorsal pro e reclinada em vista (Fig.141) e falo sem apêndice 

ventral (Fig. 145); O. agudeloi sp. nov. possui o cerco anterior com projeção dorsal 

proclinada (Fig. 46) e falo com apêndice ventral com origem no 1/4 distal (Fig. 50). 

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 138 – 146. Opeatocerata mourai sp. nov., holótipo ♂. 138 - habitus, vista 

lateral. 139 - asa. 140 - abdome a partir do segmento 4. 141 - terminália, vista 

lateral. 142 - lobos do cerco, vista dorsal. 143 - placa descendente do cerco anterior 

e hipoprocto, vista posterior. 144 - esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, 

vista dorsal. 145 - apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 146 - 

hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata nhamunda sp. nov.  
(Figuras 147 – 153, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 147): Face de lados paralelos, marrom-escura com 

pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 5X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro com pruinosidade cinza. 

Ocelos marrons. Antena marrom com cerdas pretas; primeiro flagelômero cerca de 

2X mais longo que o pedicelo; estilo cerca de 2,5X mas longo que o primeiro 

flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 147). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e 

tíbia posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5; tíbia posterior com fileira de 

cerdas ântero e póstero-dorsal e ânteroventral mais longas; tarso posterior com 

fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 148) hialina com 

pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,4X mais longo que largo. Halter 

amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 147). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Fig. 149), com margem posterior levemente côncava em vista dorsal (Fig. 150); 

placa descendente subretangular em vista posterior (Fig. 151). Cerco posterior com 

ápice arrendondado em vista lateral (Fig. 149), com projeção dorsal sub-basal 

pontiaguda em vista dorsal (Fig. 150). Hipoprocto subcircular em vista lateral (Fig. 

149) e em forma de vírgula em vista posterior (Fig. 151). Epândrio com lobo ventral 

e com ápice levemente bilobado (Fig. 149), com cerdas espiniformes mesialmente 

no lobo dorsal e cerdas mais longas apicalmente no lobo ventral (Fig. 49). Hipândrio 

mais longo que largo, com ápice arredondado, sem cerdas longas. Falo 

subcilíndrico, mais longo que o hipândrio (Fig. 153). Esclerito subepandrial mais 

largo que longo, em forma de U (Fig. 152). Esclerito baciliforme com dobras e mais 

longo que o esclerito subepandrial (Fig. 152). 
 

Comprimento do corpo: 2,6 mm; asa: 3,2 mm 

 

Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Pará, Rio Nhamundá, 01º37’11”S- 57º37’34”W 25 

m; 17-20.v.2008. J.A. Rafael e equipe. Malaise (1 ♂, INPA). 

 
Condição do holótipo: bom estado; asa direita montada em microlâmina; abdome 

em microtubo contendo glicerina. 

 
Etimologia: O epíteto específico é um nome em aposição e refere-se ao rio 

Nhamundá, onde o espécime foi coletado. 

 

Discussão: Opeatocerata nhamunda sp. nov. é semelhante a O. lopesi, pelo cerco 

anterior com placa descendente subretangular (Figs. 19, 151), cerco posterior com 

ápice arredondado (Figs. 17, 149) e com projeção dorsal sub-basal pontiaguda 

(Figs. 18, 150)e lobo epandrial bilobado (Figs. 17, 149). Difere pelo cerco posterior 

sem projeção submediana (Fig. 150), falo sem apêndice dorsal e sem projeção 

espiniformes (Fig. 153) e hipândrio com ápice arrendondado; Em O. lopesi o cerco 

posterior com projeção submediana subtriangular (FIg. 18), falo com apêndice 

dorsal subapical estreito (Fig. 21) e projeção espiniforme, conspícua ventralmente 

(Fig. 22) e hipândrio com ápice em forma de V (Fig.22). 

 
Registros geográficos: Brasil (Pará). 
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FIGURAS 147 – 153. Opeatocerata nhamunda sp. nov., holótipo ♂. 147  - habitus, 

vista lateral. 148 - asa. 149 - terminália, vista lateral. 150 - lobos do cerco, vista 

dorsal. 151 - placa descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 152 - 

esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 153 - apódema 

ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 
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Opeatocerata smithi  sp. nov.  
(Figuras 154 – 162, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 154): Face de lados levemente divergentes em direção 

à probóscide, marrom-escura com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca 

de 4X mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar marrom com 

pruinosidade cinza. Ocelos marrom-claro. Antena marrom-clara com cerdas pretas; 

primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo com cerca de  

2,5X mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, mais curta que 

altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 154). Pernas amarelas, exceto pelos 

tarsômeros 4-5 marrons; tíbia posterior com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsal 

e póstero-ventrais mais longas; tarso posterior com fileira de cerdas ântero e 

póstero-dorsais mais longas. Asa (Fig. 155) hialina com pterostigma marrom, 

conspícuo, cerca de 2,4X mais longo que largo. Halter amarelo-claro. 

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 154). Tergito 8 dividido em duas placas 

subtriangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 156, 157), em forma de meia lua em vista dorsal (Fig. 158); placa 

descendente subretangular com margem inferior levemente bilobada em vista 

posterior (Fig. 159). Cerco posterior com ápice acuminado em vista lateral (Figs. 

156, 157); sem projeções dorsais (Fig. 158). Hipoprocto subretangular em vista 

lateral (Fig. 157) e em forma de vírgula em vista posterior. Epândrio com lobo 

ventral e com ápice truncado (Fig. 157); com cerdas espiniformes mesialmente e 

cerdas mais longas apicalmente (Fig. 157). Hipândrio mais longo que largo, com 

ápice arredondado e sinus mediano (Fig. 162), sem cerdas longas. Falo 

subcilíndrico, mais largo medianamente, mais longo que o hipândrio, com apêndice 

dorsal estreito originando-se no 1/5 distal (Fig. 161). Esclerito subepandrial mais 

largo que longo, em forma de U (Fig. 160). Esclerito baciliforme com dobras e mais 

longo que o esclerito subepandrial (Fig. 160). 

 
Comprimento do corpo: 2,9 m; asa: 3,5 mm 

 
Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, AM, Maués, Rio Abacaxis, Campina Pacamiri, 

04º35’49’’S / 58º13’14’’W, 30-31.v.2008. Malaise na mata. J. A. Rafael e equipe (1 

♂, INPA). 

 
Condição do holótipo: cerdas pós-alares, escutelares, acrosticais perdidas; asa 

direita danificada e esquerda montada em microlâmina; abdome em microtubo 

contendo glicerina. 

 

Etimologia: O epíteto específico é uma homenagem a K.G.V. Smith, pela 

contribuição ao conhecimento dos Empidídeos neotropicais, em especial ao 

conhecimento da fauna brasileira. 

 
Discussão: Opeatocerata smithi sp. nov. tem cerco anterior com projeção dorsal 

proclinada (Fig. 157), placa descendente subretangular em vista posterior (Fig. 159), 

esclerito subepandrial em forma de U (Fig. 160) e falo com apêndice dorsal de 

origem subapical estreito (Fig. 161), todos semelhantes aos de O. spinipenis sp. 
nov.. Difere pelo hipoprocto subretangular em vista lateral (Fig. 157), lobo epandrial 

com ápice truncado (Fig. 157) e falo sem espinhos laterais (Fig. 161); em O. 

spinipenis sp. nov. o hipoprocto é baciliforme em vista lateral (Fig. 165), o lobo 

epandrial tem ápice arredondado (Fig. 165) e falo com espinhos laterais subapicais 

(Fig. 170). 

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 154 – 162. Opeatocerata smithi sp. nov., holótipo ♂. 154  - habitus, vista 

lateral. 155 - asa. 156 - abdome a partir do segmento 6, vista lateral. 157 - 

terminália, vista lateral. 158 - lobos do cerco, vista dorsal. 159 - placa descendente 

do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 160 - esclerito subepandrial e 

esclerito baciliforme, vista dorsal. 161. apódema ejaculador, falo e hipândrio, vista 

lateral. 162 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata spinipenis sp. nov.  
(Figuras 163 – 171, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 163): Face de lados levemente divergentes em direção 

à probóscide, marrom com pruinosidade cinza visível em vista ventral; cerca de 3X 

mais longa que sua largura inferior. Tubérculo ocelar marrom com pruinosidade 

marrom. Ocelos marrom-claros. Escapo e pedicelo amarelos e com cerdas pretas, 

primeiro flagelômero com base amarela e ápice marrom com diminutas cerdas 

amarelas, cerca 1,5X mais longo que o primeiro flagelômero; estilo cerca de 2,5X 

mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarela, levemente mais 

comprida que altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 163). Pernas amarelas, exceto pelo fêmur e 

tíbia posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 marrons de todas as pernas 

pretos; tíbia e tarso posteriores com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais 

longas. Asa (Fig. 164) hialina com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,9X 

mais longo que largo. Halter amarelo.  

Abdome amarelo, brilhante (Fig. 163). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas subretangulares. 

Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Fig. 165), com margem posterior com projeção mediana pequena em vista dorsal 

(Fig. 166); placa descendente subretangular em vista posterior (Fig. 167). Cerco 

posterior com ápice acuminado em vista lateral (Fig. 165); sem processos dorsais 

(Fig. 166). Hipoprocto baciliforme em vista lateral (Fig. 165) e em forma de vírgula 

em vista posterior (Fig. 167). Epândrio com lobo ventral e com ápice arredondado; 

com cerdas espiniformes mesialmente e cerdas mais longas apicalmente (Fig. 165). 

Hipândrio mais longo que largo com ápice arredondado e sinus mediano pequeno 

(Fig. 171), sem cerdas longas. Falo com base estreita, mais largo em sua mior 

parte, mais longo que o hipândrio, com apêndice dorsal estreito originando-se no 1/4 

distal em vista lateral (Fig. 169) e espinhos laterais subapicais melhor vistos 

ventralmente (Fig. 170). Esclerito subepandrial mais largo que longo, em forma de U 

(Fig. 168). Esclerito baciliforme sem dobras e mais longo que o esclerito 

subepandrial (Fig. 168). 

 
Comprimento do corpo: 3,0 mm; asa: 3,9 mm 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Amazonas, Querari (Pelotão) 1º6’N – 69º61’W / 

08.iv-16.v.1993. João Vidal (1 ♂, INPA) 

 
Condição do Holótipo: pernas médias e tarsos posteriores perdidos; asa esquerda 

montada em microlâmina; abdome em microtubo contendo glicerina.  

 
Etimologia: do Latim spinosa = espinho e penis = pênis, referente aos espinhos 

laterais subapicais do falo. 

 

Discussão: Opeatocerata spinipenis sp. nov. tem cerco anterior com projeção 

dorsal proclinada (Fig. 165), placa descendente subretangular em vista posterior 

(Fig. 167), esclerito subepandrial em forma de U (Fig. 168) e falo com apêndice 

dorsal de origem subapical estreito (Fig. 169), todos semelhantes aos de O. smithi 
sp. nov.. Difere pelo hipoprocto baciliforme em vista lateral (Fig. 165), lobo 

epandrial com ápice arredondado (Fig. 157) e falo com espinhos laterais subapicais 

(Fig. 170); em O. smithi sp. nov. o hipoprocto é subretangular em vista lateral (Fig. 

157), o lobo epandrial tem ápice truncado (Fig. 157) e falo sem espinhos laterais 

(Fig. 161). 

 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 163 – 171. Opeatocerata spinipenis sp. nov., holótipo ♂. 163 - habitus, 

vista lateral. 164 - asa. 165 - terminália, vista lateral. 166 - lobos do cerco, vista 

dorsal. 167 - placa descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 168 - 

esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 169 - apódema 

ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 170 - falo e hipândrio, vista ventral. 171 - 

hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata tanimboca sp. nov.  
(Figuras 206- 215, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 172): Face de lados paralelos, marrom-escura a preta 

com pruinosidade cinza visível em vista ventral, cerca de 4X mais longa que sua 

largura inferior. Tubérculo ocelar marrom-escuro com pruinosidade cinza. Ocelos 

marrons. Escapo, pedicelo e primeiro flagelômero marrom com cerdas pretas; 

primeiro flagelômero cerca de 1,5X mais longo que o pedicelo; estilo  cerca de 3X 

mais longo que o primeiro flagelômero. Probóscide amarelo-escura, mais curta que 

altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 172). Pernas amarelas, exceto pelos 

tarsômeros 4-5 de todas as pernas pretos; tíbia e tarsômero 1 médio e posterior 

com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais e ântero e póstero-ventrais mais 

longas. Asa (Fig. 173) hialina com pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,7X 

mais longo que largo. Halter amarelo-claro. 

Abdome amarelo-escuro. Tergitos 3-6 com manchas paramedianas subovais, 

pretas, brilhantes (Figs. 172, 175); tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas subtriangulares. 

Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal proclinada em vista lateral 

(Figs. 174, 176), com margem posterior truncada e sinus mediano em vista dorsal 

(Fig. 177); placa descendente subtrapezoidal em vista posterior (Fig. 178). Cerco 

posterior com ápice arredondado em vista lateral (Figs. 174, 176); com projeção 

dorsal e submediana subtriangular em vista dorsal (Fig. 177). Hipoprocto subcircular 

em vista lateral (Fig. 176) e em forma de vírgula em vista posterior (Fig. 178). 
Epândrio com lobo ventral levemente bilobado (Fig. 176); sem cerdas espiniformes, 

cerdas mais longas apicalmente no lobo ventral (Fig. 176). Hipândrio mais largo que 

longo, com ápice côncavo (Fig. 181), sem cerdas longas. Falo subcilíndrico, mais 

longo que o hipândrio, com espinho dorsal subapical (Fig. 180). Esclerito 

subepandrial mais largo que longo, em forma de U (Fig. 179). Esclerito baciliforme 

com dobras e mais longo que o esclerito subepandrial (Fig. 179). 

 
Comprimento do corpo: 3,2 mm; asa: 3,3 mm 

 
Material-tipo: Holótipo ♂: Colombia, AMZ [Amazonas], Letícia. Reserva Tanimboca, 
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Km 11 via Tarapacá. 4º13’S;69º56’W. 24-29.iv.2011. Arm[adilha] Luz. Antonio 

Agudelo leg. (1 ♂, INC). Parátipo: Brasil, Amazonas, Tabatinga. 13-17.i.1992 / 

Arm[adilha] Malaise. J. Vidal & Lílian (1  ♂, INPA).  

 

Condição do Holótipo: bom estado. asa esqueda montada em microlâmina; 

abdome em microtubo contendo glicerina.  
 
Etimologia: O epíteto específico é um nome em aposição e refere-se à Reserva 

Tanimboca, Leticia, Colômbia, local onde o holótipo foi coletado.  
 
Discussão: difere das outras espécies pelos tergitos com manchas paramedianas 

subovais (Fig. 175) (o correspondente nas demais espécies são subtriangulares ou 

subretangulares), cerco anterior com placa descendente subtrapezoidal (Fig. 178) 

(nas outras espécies a placa descendente é em forma de ampulheta, subtriangular, 

subretangular ou com expanção látero-ventral) e falo com espinho dorsal subapical 

(Fig. 180) (demais espécies com falo sem espinho dorsal subapical). 

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas), Colômbia. 
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FIGURAS 172 – 181. Opeatocerata tanimboca sp.nov., holótipo ♂. 172  - habitus, 
vista lateral. 173 - asa. 174 - abdome a partir do segmento 6, vista lateral. 175 - 
tergitos 1-8, vista dorsal. 176 - terminália, vista lateral. 177 - lobos do cerco, vista 
dorsal. 178 - placa descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 179 - 
esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 180 - apódema 
ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 181 - hipândrio, vista ventral. 
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Opeatocerata zuleideae sp. nov.  
(Figuras 182 - 189, 190) 

 
Holótipo macho (Fig. 182): Face de lados paralelos; marrom-escura com 

pruinosidade cinza visível em vista ventral; cerca de 6X mais longa que sua largura 

inferior. Tubérculo ocelar protuberante, marrom-escuro com pruinosidade marrom. 

Ocelos marrons. Escapo, pedicelo e primeiro flagelômero amarelos com cerdas 

amarelas; primeiro flagelômero cerca de 2X mais longo que o pedicelo; estilo 

perdido. Probóscide amarela, mais curta que altura da cabeça. 

Tórax amarelo, brilhante (Fig. 182). Pernas amarelas, exceto pela tíbia 

posterior com anel apical preto e tarsômeros 4-5 pretos; tíbia e tarsos posteriores 

com fileira de cerdas ântero e póstero-dorsais mais longas. Asa hialina com 

pterostigma marrom, conspícuo, cerca de 2,8X mais longo que largo (Fig. 183). 

Halter amarelo. 

Abdome amarelo, brilhante. Tergitos 3-6 com manchas paramedianas 

subretangulares pretas, brilhantes (Fig. 182). Tergito 8 dividido em duas placas 

subretangulares; esternito 8 dividido em duas placas trapezoidais. 
Terminália: Cerco anterior com projeção dorsal reclinada vista lateral (Fig. 

184), subretangular em vista dorsal (Fig. 185); placa descendente com expansão 

látero-ventral em vista posterior (Fig. 186). Cerco posterior com ápice arredondado e 

projeção mediana subtriangular em vista lateral (Fig. 184); com projeção dorsal e 

sub-basal pontiaguda (Fig. 185). Hipoprocto subtriangular em vista lateral (Fig. 184) 
e em forma de vírgula em vista posterior (Fig. 186). Epândrio com lobo ventral com 

ápice levemente bilobado (Fig. 184); com cerdas espiniformes apicalmente no lobo 

ventral e cerdas mais longas mesialmente no lobo dorsal (Fig. 184). Hipândrio mais 

longo que largo, com ápice arredondado e sinus mediano (Fig. 189), sem cerdas 

longas. Falo estreito na base, alargando-se em direção ao ápice, mais longo do que 

o hipândrio, com apêndice dorsal largo originando-se entre 1/3 a 1/4 distal, (Fig. 

188). Esclerito subepandrial mais largo que longo, em forma de U (Fig. 187). 

Esclerito subepandrial com dobras e mais longo que o esclerito subepandrial. 
 

Comprimento do corpo: 2,5 mm 

 
Fêmea: desconhecida. 
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Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, AM, P[arque] N.[acional] Jaú, Rio Unini, 20 -

24.vi.1996. 01º43’54’’S;61º54’32’’W / Suspensa baixa T[erra] firme. Henriques, Vidal 

& Oliveira (1 ♂, INPA).  

 
Condição do Holótipo: primeiro flagelômero, estilo esquerdo e estilo direito 

perdidos. Cerdas notopleurais esquerdas perdidas. Pernas médias e perna posterior 

direita e abdome em microtubo com glicerina. Ápice da asa esquerda montada em 

microlâmina. 
 
Etimologia: O epíteto específico é dedicado a Zuleide G. Teixeira, mãe da autora 

senior, pela dedicação e amor incondicional. 

 
Discussão: Opeatpcerata zuleideae sp. nov. é próxima de O. bare sp. nov. por 

compartilharem o seguinte conjunto de caracteres: falo com apêndice dorsal 

subapical largo (Figs. 67, 188), cerco anterior com projeção dorsal reclinada em 

vista lateral (Figs. 63, 184) e cerco posterior com projeção dorsal e sub-basal 

pontiaguda em vista dorsal (Figs. 64, 185). Difere pelos tergitos com manchas 

paramedianas subretangulares pretas (Fig. 182) e cerco posterior com ápice 

arredondado com projeção mediana subtriangular (Fig. 184); em O. bare sp. nov. 
os tergitos não possuem manchas (Fig. 61) e cerco posterior com ápice 

arredondado sem projeção mediana subtriangular em vista lateral (Fig. 63). 

 
Registros geográficos: Brasil (Amazonas). 
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FIGURAS 182 – 189. Opeatocerata zuleideae sp.nov., holótipo ♂. 182  - habitus, 

vista lateral. 183 - asa. 184 - terminália, vista lateral. 185 - lobos do cerco, vista 

dorsal. 186 - placa descendente do cerco anterior e hipoprocto, vista posterior. 187 - 

esclerito subepandrial e esclerito baciliforme, vista dorsal. 188 - apódema 

ejaculador, falo e hipândrio, vista lateral. 189 - hipândrio, vista ventral. 



82 
 

 

 
FIGURA 190 – Mapa com registros de ocorrência das espécies de Opeatocerata. 
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4.2. Análise filogenética 
Foram usados 46 caracteres de machos adultos (Tabela 1), sendo 40 binários e seis 

multiestados. 

1 Olhos, facetas inferiores nos machos: iguais às superiores (0); maiores (1); 

menores (2). 

2 Escapo, comprimento em relação ao pedicelo: 2X ou menos o comprimento do 

pedicelo (0); 4X maior (1). 

3 Primeiro flagelômero, comprimento: longo, mais de 2X o comprimento do 

pedicelo (0); curto, 2X ou menos o comprimento do pedicelo (1). 

4 Estilo, comprimento: menor do que o primeiro flagelômero (0); cerca de 2X mais 

longo (1). 

5 Estilo, forma: cilíndrica ou tubular (0); aristiforme (1). 

6 Cerdas escutelares, quantidade: um par (0); dois pares (1). 

7 Pernas anteriores: raptoriais (0); não raptoriais (1). 

8 Pterostigma entre as veias R2+3 e Costal: ausente (0); presente (1). 

9 Veia R2+3: não sinuosa próxima ao ápice (0); sinuosa (1). 

10 Veia R4+5: simples (0); bifurcada (1). 

11 Veia M1: reta ou quase reta (0); curvada para cima (1). 

12 Abdome: sem reflexo metálico (0); com reflexo metálico (1). 

13 Tergitos, manchas paramedianas: ausentes (0); presentes (1). 

14 Tergitos, manchas nas bordas laterais: ausentes (0); presentes (1). 

15 Tergitos, manchas apicais: ausentes (0); presentes (1). 

16   Tergitos, manchas paramedianas, tamanho: ocupando metade ou mais da 

área dos tergitos (0); ocupando menos da metade (1). 
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17 Tergito 7: sem projeções apicais laterais (0); com projeções apicais laterais (1). 

18 Tergito 8: inteiro (0); dividido em duas placas (1). 

19 Tergito 8: curto, ocupando menos da metade do comprimento do esternito 8 (0); 

longo, ocupando metade ou mais do comprimento do esternito 8 (1). 

20 Esternito 8: inteiro (0); dividido em duas placas (1). 

21 Falo, comprimento em relação ao apódema ejaculador: curto, menos que 2X o 

comprimento do apódema ejaculador e  ápice não ultrapassando o hipândrio 

(0); longo, mais de 2X e ápice ultrapassando que o hipândrio (1); longo, mais de 

2X e ápice não ultrapassando o hipândrio (2); curto, menos de 2X  e ápice 

ultrapassando o hipândrio (3)  

22 Falo, apêndice dorsal: ausente (0); presente (1). 

23 Falo, apêndice dorsal, ponto de origem: sub-basal (0); subapical (1). 

24 Falo, apêndice dorsal, subapical: estreito (0); largo (1). 

25 Falo, apêndice ventral: ausente (0); presente (1). 

26 Falo, curvatura do ápice: para cima (0); para baixo (1). 

27 Falo, fusão da bainha parameral: na base, não mostrando o edeago (0); 

próxima a base, mostrando o edeago (1). 

28 Falo, região mediana: sem dilatação (0); com dilatação (1). 

29 Hipândrio:  esclerosado(0); membranoso ou parcialmente membranoso (1).  

30 Hipândrio, comprimento: longo,mais de 2X o comprimento do apódema 

ejaculador (0); curto, 2X ou menos o comprimento do apódema ejaculador (1). 

31 Apodema ejaculador: lamela inconspícua (0); trilamelar (1); tetralamelar (2)  

32 Cercos: livres (0); fusionados com o epândrio (1); fortemente fusionados com o 

epândrio (2). 
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33 Cercos: unilobados (0); bilobados (1). 

34 Cerco anterior: sem projeção dorsal (0); com projeção dorsal (1). 

35 Cerco anterior, direção da projeção dorsal: proclinada (0); reclinada (1); pro e 

reclinada (2). 

36 Cerco anterior: sem placa descendente (0); com placa descendente (1). 

37 Cerco posterior: sem projeção dorsal pontiaguda (0); com projeção dorsal 

pontiaguda (1). 

38 Cerco posterior: sem projeção dorsal subtriangular (0); com projeção dorsal 

subtriangular (1). 

39 Cerco posterior, área membranosa pós-cercal: ausente (0); presente (1). 

40 Cerco posterior: sem projeção ventral (0); com projeção ventral (1).  

41 Epândrio: separado (0); fusionado dorsalmente (1). 

42 Epândrio, margem anterior: esclerosada (0); membranosa (1). 

43 Epândrio, forma distal do lobo epandrial: arredondada (0); afilada (1); bilobado 

(2). 

44 Hipoprocto: ausente (0); presente (1). 

45 Hipoprocto desenvolvido: base conectada ao esclerito baciliforme e ápice 

conectado aos cercos (0); ápice livre e base conectada ao esclerito baciliforme 

(1). 

46 Esclerito subepandrial, comprimento: mais curto que o esclerito baciliforme (0); 

mais longo que o esclerito baciliforme (1). 
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TABELA 1. Matriz com estados de caracteres de Opeatocerata. 
Explicações: – = Caráter inaplicável; a = Estado de caráter variável {0,1}. 
 

Caracteres           1                    2          3           4 
 
Hemerodromia sp. 1001010001  000 -000000  10 - -000001  0000 -00 -00  0000 -0 
M. ferrugineus 1011001010  000 -000010  20 - -001000  1010 -00001  0010 -0 
P. digitata  0011011000  010 -001010  10 - -000000  1111010001  0000 -0 
Lamprempis sp.  1101011101  010 -000000  30 - -000001  1100 -00010  1000 -0 
O. cylindrophallus  2000101111  100 -000110  10 - -101011  2211010000  010100 
O. tanimboca  2000101111  1010000111  10 - -001011  2211010100  012100 
O. nhamunda  2000101111  100 -000111  10 - -001011  2211011100  012100 
O. megalophallus  2000101111  100 -000111  10 - -001011  2211011100  011101 
O. agudeloi   2000101111  100 -000111  110 -101011  2211010000  012110 
O. mourai   2000101111  100 -000111  110 -000011  2211210000  012110 
O. brasiliensis  2000101101  100 -000111  1111001011  2211011000  012101 
O. hypandriociliaris  2000101111  1010010111  1111000011  2211110000  012100 
O. ampullaria  2000101111  100 -000111  1110001111  2211010000  012110 
O. bare   2000101111  100 -000111  1111000111  2211111000  012110 
O. zuleideae   2000101111  1011000111  1111101111  2211111000  012110 
O. lopesi  2000101111  100 -000111  1110001111  2211011100  012100 
O. melanderi  20001a1111  100 -100111  1110001111  2211010100  011100 
O. smithi   2000101111  100 -000111  1110001111  2211010000  010100 
O. spinipenis  2000101111  100 -000111  10 - -001111  2211010000  010100 
O. curvipenis  2000101101  1011000111  00 - -011111  2210 -10000  011100 
O. stubbsi  2000101111  1011000111  00 - -001111  2211011100  010100 
O. hadrophallus  2000101111  1011000111  00 - -001111  2211011000  010110 
O. trilobata  2000101111  1011000111  00 - -001111  2211011001  010100 
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Monofilia de Opeatocerata 
A monofilia de Opeatocerata é estabelecida e bem suportada (BrS = 10) pelo 

seguinte conjunto de caracteres apomórficos: Facetas inferiores dos olhos 

compostos dos machos menores do que as superiores (caráter 1.2); Estilo cerca de 

2X mais longo do que o primeiro flagelômero (caráter 4.1); Estilo aristiforme (caráter 

5.1); Veia M1
 curvada para cima (caráter 11.1);  Tergito 8 dividido em duas placas 

(caráter 18.1); Hipândrio membranoso ou parcialmente membranoso (caráter 29.1); 

Apódema ejaculador tetralamelar (caráter 31.2); Cerco bem fusionado ao epândrio 

(caráter 31.2); Epândrio com margem anterior membranosa (caráter 42.1); 

Hipoprocto presente (caráter 44.1). 

 

 

A análise da busca exaustiva com pesos iguais resultou em sete árvores 

igualmente parcimoniosas (Figs. 191, 192). Foi escolhido o cladograma 1 (Fig. 191) 

para plotar e discutir caracteres. A escolha deste cladograma deve-se à sua 

congruência com a maioria das árvores resultantes da análise de pesagem implícita 

(K = 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) (Fig. 195, 196), indicando que os grupos formados 

mantém-se independentemente dos parâmetros de análises utilizados. As árvores 

resultantes da pesagem implícita (K = 1, 2 e 3) são semelhantes à topologia 

escolhida para plotar e discutir os caracteres, diferindo apenas com relação ao clado 

formado por (O. megalophallus, O. brasiliensis), como visto na cladograma de 

pesagem implícita com K = 3 (Fig. 194).   Serão discutidos somente os clados com 

suporte e presentes na árvore de consenso estrito (Fig. 193), com exceção do clado 

formado por ((O. ampullaria (O. bare, O. zuleideae)) ((O. lopesi, O.melanderi) (O. 

smithi (O. spinipenis (O. curvipenis (O. hadrophallus (O. stubbsi, O. trilobata)))))). 

 
Aspectos sistemáticos 
Opeatocerata cylindrophallus é grupo-irmão das demais espécies do gênero. Esta 

posição está associada ao esternito 8 inteiro (caráter 19.0) e ápice do lobo epandrial 

arredondado (caráter 43.0), este último uma reversão em (O. smithi (O. sipinipenis 

(O. curvipenis (O. hadrophallus (O. stubbsi, O. trilobata))))). Esse posicionamento 

também é confirmado em todas as topologias obtidas, com busca exaustiva e 

pesagem implícita. 

Opeatocerata mourai é grupo-irmão de O. agudeloi devido ao hipoprocto com 
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base conectada ao esclerito subepandrial e ápice livre (caráter 45.1), estado 

homoplástico em (O. ampullaria (O. bare, O. zuleideae)) e O. hadrophallus. Esse 

posicionamento também é confirmado em todas as topologias obtidas, com busca 

exaustiva e pesagem implícita. 

O grupo formado por ((O. ampullaria (O. bare, O. zuleideae)) ((O. lopesi, 

O.melanderi) (O. smithi (O. spinipenis (O. curvipenis (O. hadrophallus (O. stubbsi, O. 

trilobata)))))) surge na topologia escolhida para plotar e discutir os caracteres 

resultante da análise de busca exaustiva com pesos iguais e em todas as árvores 

da análise de pesagem implícita, um indício de relação de parentesco entre estas 

espécies. Esse agrupamento é suportado pelo falo com região mediana dilatada 

(caráter 28.1), porém uma compreensão mais robusta das relações internas desse 

clado demanda estudos adicionais. 

Opeatocerata bare é grupo-irmão de O. zuleideae pelo falo com apêndice 

subapical largo (caráter 24.1), homoplástico em (O. brasiliensis, O.hypandriociliaris); 

cerco anterior com projeção dorsal reclinada (caráter 35.1), presente também em O. 

hypandriociliaris e cerco posterior com projeção dorsal pontiaguda (caráter 37.1), 

compartilhado com (O. nhamunda, O. megalophallus) e (O. hadrophallus (O. 

stubbsi, O. trilobata)). 

O grupo (O. curvipenis (O. hadrophallus (O. stubbsi, O. trilobata))) é 

suportado pela presença de manchas paramedianas nos tergitos (caráter 13.1), 

homoplástico em O. tanimboca, O. hypandriociliaris e O. zuleideae. Já o grupo 

formado por (O. hadrophallus (O. stubbsi, O. trilobata) é bem suportado e está 

associado ao falo curto, não ultrapassando o hipândrio (caráter 21.0) e cerco 

posterior com projeção dorsal pontiaguda (caráter 37.1), este último homoplástico 

em (O. nhamunda, O. megalophallus), O. brasiliensis, (O. bare, O. zuleideae) e O. 

lopesi, porém as relações internas desse grupo não estão bem definidas, 

necessitado de estudos adicionais para o esclarecimento das relações de 

parentesco entre as espécies. 

Portanto, apesar de Opeatocerata compor uma unidade monofilética, as 

relações dentro desse clado estão pouco resolvidas, sendo necessária a inclusão de 

mais caracteres, incluindo características de fêmeas, ou mesmo uma análise 

molecular para tentar resolver as relações internas do gênero. 
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FIGURA 191. Filogenia das espécies de Opeatocerata baseada em caracteres 

morfológicos de machos adultos; uma das sete árvores mais parcimoniosas 

resultantes da busca exaustivas com pesos iguais. Estatísticas: comprimento da 

árvore = 89, índice de consistência = 0.60, índice de retenção = 0.71, índice de 

consistência rescalonada = 0.43. Otimização não-ambígua. O número dos 

caracteres estão indicados acima dos quadrados e o estado de cada caráter está 

indicado abaixo dos quadrados. Os valores do suporte de Bremer estão indicados 

dentro dos quadrados em cada nó. 
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FIGURA 192. Seis das sete árvores mais parcimoniosas resultantes da busca 

exaustiva com pesos iguais. 
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FIGURA 193. Árvore de consenso estrito das sete árvores mais parcimoniosas 

resultantes da busca exaustiva com pesos iguais. 
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FIGURA 194. Árvore resultante da pesagem implícita com k = 3. Otimização não-

ambígua. L = 89, CI = 59, RI = 70. (quadrados brancos = homoplasias e quadrados 

pretos = sinapomórfias). 

 
 
 
 
 
 



93 
 

 
FIGURA 195. Árvores resultantes da pesagem implícita com diferentes valores de k 

(k = 1, 2, 4, 5, 6 e 7).  
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FIGURA 196. Árvores resultantes da pesagem implícita com diferentes valores de k 

(k = 8, 9 e 10).  
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4. Conclusões 

O número de espécies conhecidas de Opeatocerata teve um aumento de 250% (de 

6 para 21), se mostrando um grupo diverso. Porém, esse aumento pode não refletir 

a realidade do grupo já que o foco desse trabalho foi utilizar espécimes depositados 

em coleções.  

 As estruturas das genitálias masculinas possuem uma série de caracteres de 

grande valor sistemático, permitindo sua utilização para a determinação de 15 

espécies novas. 

 Opeatocerata compõe uma unidade monofilética, apesar das relações dentro 

desse clado serem pouco resolvidas, sendo necessário a inclusão de mais 

caracteres, incluindo características de fêmeas, ou mesmo uma análise molecular 

para tentar resolver as relações internas do gênero. 
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Abstract

Two new species of the Neotropical genus of Empidinae, Opeatocerata: O. trilobata sp. nov. and O. melanderi sp. nov., 
are described and illustrated from Manaus. This is the first record of the genus from Brazilian Amazonia. 

Key words: Neotropical, distribution, Empidini, Brazilian Amazon

Introduction

Over 4,000 species of the Empididae have been described worldwide, and it is estimated that well over 7,500 
species exist (Smith 1989). The family is poorly known in the Amazon Basin. The Neotropical Opeatocerata
Melander, 1928 is known from four species, namely: O. rubida (Wheeler & Melander, 1901) from Mexico, and 
identified erroneously as such from Costa Rica, Panama and Bolivia; O. cooperi Smith, 1989 from Ecuador; O. 
stubbsi Smith, 1989 from Trinidad; and O. lopesi Smith, 1989 from Brazil. The genus has not been previously 
recorded from the Amazon Basin. The major taxonomic contribution to the genus was made by Smith (1989) who 
described three species. The four known species are based on 15 specimens, most of which are females (twelve) 
with the males known only for O. lopesi (2 ♂) and O. stubbsi. Opeatocerata can be recognized by the 
predominantly yellow body, antennae inserted below the middle of head, thorax distinctly convex, wing with R4 +5

forked, R4 forming an angle of about 90 degrees in relation to R5, and the presence of a pterostigma (Smith 1989). 
The genus is currently under revision, and new species will be described in the near future, including a key to 
species and a phylogenetic analysis. Based on recent collections of several hundred specimens, we describe herein 
two new species. 

Material and methods

This study is based on the examination of 455 specimens collected at the Tropical Silviculture Station of the 
Brazilian National Institute of Amazonian Research (INPA), on road ZF-2 (02°35'21''S, 60°05'55''W), Manaus, a 
region mainly composed of primary terra firme rainforest. Within the context of a broader study on forest canopy 
insect diversity, a light-trap, consisting of a vertical white sheet lit by a 250-watt mercury vapour lamp, was set in 
the storage trunk of a pick-up truck (Fig. 1), and in the canopy (Fig. 2), 35 m above ground level. The traps were 
operated for three consecutive nights from 6:00 pm-6:00 am during the waning moon-new moon transition, in 
March 2011, the rainy season. Specimens landing on the sheet were collected each three hours, putting the sheet 
inside a plastic bag with ethyl acetate and brought to the laboratory for sorting, mounting and species 
determination. In the car trap the collections were made continuously by two persons and the car was moved 
around 200 m every three hours. The canopy trap was slowly dropped to ground level in order to put the sheet 
inside a plastic bag. 
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Detached wings were mounted on microslides in Canada balsam and mounted on the same pin as their 
associated specimens. Dissected terminalia were macerated in hot 85% lactic acid (Cumming 1992) and examined 
in glycerin on depression slides. After examination, detached parts were placed in microvials with glycerin and 
pinned with their associated specimen. Morphological terminology follows Cumming and Wood (2009). The 
holotype label data are cited in full, including the original spelling, punctuation and date, with a slash (/) used to 
indicate separate labels. Information presented within brackets [ ] is complementary data not provided on the 
labels. Paratype label data are cited uniformly with the original spelling. The type specimens will be deposited in 
the following institutions: British Museum of Natural History (BMNH), London, England; Canadian National 
Collection (CNC), Ottawa, Canada; Coleção Zoológica do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão 
(CZMA), Caxias, Maranhão, Brazil; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, 
Brazil; Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Santo Domingo, Heredia, Costa Rica; Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MPEG), Belém, Pará, Brazil; Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo, 
Brazil; Coleção Zoológica Padre Jesus Santiago Moure, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, 
Brazil; United States National Museum (USNM), Smithsonian Institution, Washington, D.C.,USA. 

FIGURES 1–2. Light traps. 1, “Mobile” light trap placed on a pick-up truck. 2, Suspendable light trap placed in canopy, 35 m 
above ground level.

Opeatocerata melanderi sp. nov. 
(Figs. 3–20)

Diagnosis. Abdomen predominantly yellow except lateral margins of tergites 1–7 brown (Figs. 3, 5). Anterior 
cercus with dorsal subrectangular projection (Fig. 9) directed anteriorly (Fig. 8). Posterior cercus with rounded 
apex and small ventral protuberance (Fig. 8). Phallus subcylindrical, wider medially, longer than hypandrium (Fig. 
13), and with subapical lobes and four denticles on apex, both best seen in ventral view (Fig. 14). 

Description. Holotype male (Fig. 3). Head: Holoptic, upper ommatidia larger delineated from lower 
ommatidia. Face parallel-sided, dark brown with grey pruinescence in ventral view, about 3X longer than upper 
width. Ocellar tubercle protuberant, brown with brown pruinescence, 2 pairs of divergent bristles, anterior pair 
longest. Ocelli brown. Postocular bristles black, distinct, arranged in complete uniseriate row, progressively longer 
ventrally. Postcranium brown with grey pruinescence, denser ventrally. Postgena with long yellow bristles. 
Antenna inserted below middle of head; scape and pedicel yellow with short black bristles; first flagellomere dark 
brown, about 2X longer than pedicel; stylus aristiform, about 2X longer than first flagellomere . Proboscis shorter 
than head height, yellow with yellow bristles apically and ventrally on labellum. 
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Thorax (Fig. 3): Yellow, shiny. Pronotum with transverse row of yellow bristles on anterior margin. Thoracic 
chaetotaxy: 1 acrostichal bristle placed posteriorly, near scutellum and between last and stronger dc; dorsocentral 
row of uniseriate, slender yellow setulae, interrupted on posterior descendant region and posteriorly with longer 
bristles; 3 postpronotal setae; 2 robust notopleurals with several smaller setae in front; several supra-alar setae; 2 
postalar bristles, posterior stronger; 1 pair of parallel scutellar bristles; laterotergite with 8 long yellow bristles. 

FIGURES 3–12. Opeatocerata melanderi sp. nov., paratype ♂. 3, habitus, lateral view. 4, wing. 5, abdomen and terminalia, 
lateral view. 6, tergites 3–8, dorsal view. 7, sternites 5–8, ventral view. 8, terminalia, lateral view. 9, lobes of the cerci, dorsal view. 
10, descendant plate of anterior cercus. 11, epandrium, lateral view. 12, subepandrial sclerite and bacilliform sclerite, dorsal view.
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Legs (Fig. 3): yellow, except apex of trochanter black ventrally, fore tarsomeres 3–5 and mid and hind 
tarsomeres 4–5 dark brown to black. Hind femur and tibia with black ring on apex. All legs with distinct bristles; 
hind tibia and tarsus with antero- and posterodorsal rows of long bristles; hind tibia with larger number of bristles.

Wing (Fig. 4): Hyaline with conspicuous brown pterostigma, 2.5X as long as deep; M1 and M2 slightly upward 
curved. Halter yellow with brown patch on stem and knob.

Abdomen (Figs. 3, 5): Predominantly yellow, except lateral margins of tergites 1–7 brown (Fig. 3). Bristles 
yellow, longest on all segments laterally and on segments 6-8 posteriorly. Tergite 8 shorter than tergite 7, divided in 
two subtriangular plates (Fig. 6). Sternite 8 larger than sternite 7, divided in two subtriangular plates (Fig. 7). 

Terminalia (paratype): Anterior cercus with dorsal subrectangular projection (Fig. 9) directed anteriorly (Fig. 
8), with distal medial V-shaped sulcus posteriorly in dorsal view (Fig. 9); descendant plate of anterior cercus 
subrectangular with concave ventral margin in posterior view (Fig. 10). Posterior cercus with rounded apex and 
small ventral protuberance in lateral view (Fig. 8), with triangular dorsal projection (Fig. 9). Hypoproct with long 
bristles, subcircular in lateral view (Fig. 8), comma-shaped in posteroventral view (Fig. 10). Epandrium wide, 
membranous anteriorly, with elongated epandrial lobe acuminate at apex, with longer bristles apically (Fig. 11). 
Subepandrial sclerite and bacilliform sclerite U-shaped, latter with distinct fold. Subepandrial sclerite rather 
narrow in dorsal view (Fig. 12). Hypandrium rather membranous, with small setae, longer than wide with posterior 
margin rounded, enclosing phallus. Phallus longer than hypandrium, subcylindrical, wider medially (Figs. 13, 14), 
with dorsal subapical appendix, best seen in lateral view (Fig. 13) and with lateral subapical lobes and four 
denticles on apex, both best seen in ventral view (Fig. 14). Ejaculatory apodeme tetralamellar (Figs. 8, 13, 14). 

Specimen length: 3.1 mm; wing length: 3.1 mm. 
Female (Fig. 15): Similar to male, except dichoptic with subequal ommatidia; frons black and shiny. Wing 

hyaline, slightly infuscated between pterostigma and vein R5; M1 and M2 evanescent near wing margin (Fig. 16). 
Terminalia: Tergite 8 subrectangular (Figs. 17, 18, 19). Sternite 8 wider at base, anterior margin with V-shaped 
sulcus occupying more than half of sternite (Figs. 18, 19). Genital fork wider at base and arms shorter than base 
(Figs. 18, 19). Tergite 10 shorter than half of tergite 8, undivided, with anterior margin concave (Fig. 17). Sternite 
10 slightly concave basally and distally. Cercus longer than segment 10, with long bristles at apex (Fig. 19). 
Receptacle of spermatheca spherical (Fig. 20). 

Specimen length: 2.8 mm; wing length: 3.1 mm.
Type material. HOLOTYPE ♂, labelled: BRASIL, AM[azonas], Manaus, Rod[ovia] AM 010, Km 50, ZF2, 

Km 14, próximo à torre [near tower], 02°35'21''S; 60°05'55''W / 4.iii.2011. 00–03:00h. Arm[adilha] luz móvel. J.A. 
Rafael & R.F. Silva leg (INPA). PARATYPES: same as holotype (75 ♂, 89 ♀, INPA). idem, 4.iii.2011. 03–06:00h. 
Arm. luz móvel. J.A.Rafael & R.F.Silva (14 ♂, 5 ♀, MZUSP); idem, 3–4.iii.2011, 21–00:00h (4 ♂, 7 ♀, UFPR); 
idem, 6.iii.2011. 00–03:00h. Arm. luz móvel. J.A.Rafael, J.T.Câmara & P.Dias leg (10 ♂, 10 ♀, USNM; 10 ♂, 10 
♀, BMNH; 10 ♂, 10 ♀, CNC; 10 ♂, 10 ♀, CZMA; 10 ♂, 10 ♀, INBio; 22 ♂, 16 ♀, INPA); idem, 6.iii.2011. 03–
06:00h (28 ♂, 35 ♀, MPEG).

Holotype condition. Good, not dissected.
Etymology. The name melanderi is dedicated to A.L. Melander, author of the Opeatocerata.
Remarks. Opeatocerata melanderi differs from all other known species by having the lateral margin of 

tergites 1–7 brown and distinctive genitalia, especially the phallus which has denticles at the apex. 
Variation. Male and female specimens with body length from 2.7–3.3 mm. Pterostigma from 2–2.5 times as 

long as deep. Some paratypes with 2 pairs of scutellar bristles.

Opeatocerata trilobata sp. nov. 
(Figs. 21–39)

Diagnosis. Abdomen with subrectangular black spots on sides of tergites 3–6 (Figs. 23, 24). Posterior cercus with 
dorsal and ventral projections (Fig. 26). Subepandrial sclerite V-shaped dorsally (Fig. 29). Phallus short, as long as 
hypandrium, with apex trilobate (Figs. 31, 32).

Description. Holotype male (Fig. 21). Head: Holoptic with upper ommatidia larger and delimited from lower 
ommatidia. Face parallel-sided, dark brown with grey pruinescence in ventral view, about 5X longer than upper 
width. Ocellar tubercle protuberant, brown with brown pruinescence and 2 pairs of divergent bristles, anterior pair 
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longest. Ocelli light brown. Postocular bristles black, arranged in distinct complete uniseriate row and 
progressively longer ventrally. Postcranium brown with grey pruinescence, denser ventrally. Postgena with long 
yellow bristles. Antenna brown with short black bristles, inserted below middle of head; first flagellomere about 
2X as long as pedicel; stylus aristiform, about 2X as long as first flagellomere . Proboscis shorter than head height, 
yellow with yellow bristles apically and ventrally on labellum.

FIGURES 13–20. Opeatocerata melanderi sp. nov., 13–14, paratype ♂. 13, hypandrium, phallus and ejaculatory apodeme, 
lateral view. 14, phallus and ejaculatory apodeme, ventral view. 15–20, paratype female. 15, habitus, lateral view. 16, wing. 17, 
abdomen from tergite 3 until terminalia, dorsal view. 18, abdomen from tergite 2 until terminalia, lateral view. 19, terminalia, 
tergites 8 and 10 in dorsal view, sternites 8, 10, genital fork and cerci in ventral view. 20, receptacle of spermatheca. 
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Thorax (Fig. 21): Yellow, shiny. Pronotum with transverse row of yellow bristles on anterior margin. Thoracic 
chaetotaxy: 1 acrostichal bristle placed posteriorly; dorsocentral row of uniseriate, slender yellow setulae, 
interrupted on posterior descendant region and posteriorly with longer bristles; 3 postpronotal setae; 2 robust 
notopleurals with several smaller setae in front; several supra-alar setae. 2 postalar bristles, posterior stronger; 1 
pair of parallel scutellar bristles; laterotergite with 7 long yellow bristles. 

FIGURES 21–29. Opeatocerata trilobata sp. nov., paratype ♂. 21, habitus, lateral view. 22, wing. 23, abdomen from tergite 3 
until terminalia, lateral view. 24, tergites 4–8 in dorsal view and sternites 4–8 in ventral view. 25, terminalia, lateral view. 26, 
lobes of the cerci, dorsal view. 27, descendant plate of anterior cercus and hypoproct. 28, epandrium, lateral view. 29, 
subepandrial sclerite and bacilliform sclerite, dorsal view. 
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FIGURES 30–39. Opeatocerata trilobata sp. nov., 30–32, paratype ♂. 30, hypandrium, ventral view. 31, hypandrium, phallus 
and ejaculatory apodeme, lateral view. 32, phallus and ejaculatory apodeme, dorsal view. 33–39, paratype female. 33, habitus, 
lateral view. 34, wing. 35, abdomen from tergite 3 until terminalia, dorsal view. 36, abdomen from tergite 3 until terminalia, 
lateral view. 37, genital fork. 38, terminalia, tergites 8, 10 and cerci in dorsal view, sternites 8 and 10 in ventral view. 39, 
receptacle of spermatheca. 

Legs (Fig. 21): Yellow, except last two segments of all tarsi black. All legs with distinct bristles; mid and hind 
tibiae and tarsi with anterodorsal and posterodorsal rows of longer bristles; hind tibia with larger number of 
bristles. 
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Wing (Fig. 22): Hyaline with conspicuous brown pterostigma 2.5X as long as deep; M1 and M2 slightly upward 

curved and weak near margin. Halter yellow. 
Abdomen (Figs. 21, 23): Yellow with subrectangular black spots, shiny on sides of tergites 3–6 (Figs. 21, 23, 

24), long yellow bristles on all segments laterally and on segments 6–8 posteriorly. Tergite 8 shorter than tergite 7 
divided in two subtriangular plates (Fig. 24). Sternite 8 longer than sternite 7 divided in two subtriangular plates 
(Fig. 24). 

Terminalia (paratype): Anterior cercus with dorsal projection anteriorly directed (Fig. 25), distal suboval 
projection in dorsal view (Fig. 26); descendant plate of anterior cercus subrectangular, rather wider dorsally in 
posterior view (Fig. 27). Posterior cercus subrectangular, truncated at apex (Fig. 25), with dorsal acuminate 
projection and ventral subquadrate projection (Fig. 26). Hypoproct with long bristles, subcircular in lateral view 
(Fig. 25), comma-shaped in posteroventral view (Fig. 27). Epandrium wide, membranous anteriorly, with epandrial 
lobe rather truncate and small spiniform bristles mesially and longer bristles distally (Fig. 28). Subepandrial 
sclerite and bacilliform sclerite V-shaped, latter with no fold (Fig. 29). Subepandrial sclerite rather narrow medially 
in dorsal view (Fig. 29). Hypandrium membranous, longer than wide and enclosing phallus, with small setae (Fig. 
30). Phallus short, as long as hypandrium, with cylindrical base, expanded progressively towards apex (Fig. 31); 
apex trilobate, inferior lobe symmetrically divided in two rounded lobes (Fig. 32). Ejaculatory apodeme 
tetralamellar (Figs. 25, 31, 32). 

Specimen length: 2.9 mm; Wing length: 3.4 mm. 
Female (Fig. 33): Similar to male, except dichoptic with subequal ommatidia; frons black and shiny. Wing 

(Fig. 34) hyaline, infuscated between pterostigma and M1. Legs with shorter bristles, restricted to hind tibia and 
tarsus. Abdomen with subrectangular shiny black spots on sides of tergites 3–5 (Figs. 35, 36). Terminalia: Tergite 8 
subrectangular with wider base (Fig. 39). Sternite 8 wider at base, anterior margin with inverted shallow V-shaped 
sulcus (Fig. 39). Genital fork with base entirely thin, arms longer than base (Fig. 37). Tergite 10 shorter than half 
length of tergite 8, divided in two subtriangular plates (Fig. 39). Sternite 10 with anterior and posterior margins 
concave (Fig. 39). Cercus longer than segment 10, with longer bristles at apex (Fig. 37). Receptacle of spermatheca 
hemispherical (Fig. 38). 

Specimen length: 2.8 mm; wing length: 2.9 mm.
Type material. HOLOTYPE ♂ labelled: BRASIL, AM[azonas], Manaus, Rod[ovia] AM 010, Km 50, ZF2, 

Km 14, torre [tower], 02°35'21''S; 60°05'55''W. / 4.iii.2011. 00–03:00h. Arm[adilha] dossel 40 m. F.F. Xavier Filho, 
J.T. Câmara & P. Dias leg (INPA). PARATYPES: same as holotype (3 ♂, INPA); idem, torre, 02°35'21''S; 
60°05'55''W / 3–4.iii.2011, 21–00:00h (4 ♂, 5 ♀, MZUSP,); idem, 4.iii.2011, 03–06:00h (3 ♂, 1 ♀, MPEG); idem, 
próximo a torre / 04.iii.2011. 00–03:00h. Arm. luz móvel. J.A. Rafael & R.F. Silva leg (8 ♂, 3 ♀, INPA); idem, 03–
06:00h (2 ♀, INPA); idem, Km 24, próxima à sede CFT, 4.iii.2011, 18–21:00h. Arm. luz fixa. F.F. Filho, 
J.T.Câmara & J.A.Rafael leg (3 ♂, 2 ♀, BMNH); idem, Km 27, próxima à entrada LBA, 5.iii.2011, 18–21:00h. 
Arm. luz dossel 35m. F.F. Filho, R.F.Freitas leg (2 ♂, 5 ♀, INBio); idem, 6.iii.2011, 03–06:00h (2 ♂, 2 ♀, CNC); 
idem, 00–03:00h (4 ♂, 2 ♀, CZMA); idem, Km 14, próximo à torre, 3–4.iii.2011. 21–00:00h. Arm. luz móvel. 
J.A.Rafael & R.F.Silva (1 ♂, UFPR); idem, 6.iii.2011, 03–06:00h. Arm. luz móvel. J.A.Rafael, J.T.Câmara & 
P.Dias leg (2 ♂, 1 ♀, USNM); idem, 00–03:00h (3 ♀, INPA) .

Holotype condition. Good, not dissected.
Etymology. From the Latin tri = three, lobus = lobate and refers to the trilobate apex of the phallus.
Remarks. Opeatocerata trilobata differs from all other known species by the presence of subrectangular spots 

on the sides of tergites 3–6 (the corresponding spots are triangular or semicircular on other known species), the 
posterior cercus with dorsal and ventral projections, and the trilobate apex of the phallus. 

Variation. Male and female specimens with body lengths from 2.8–3.5 mm. Pterostigma from 2–2.5 times as 
long as deep. Male abdomen with subrectangular black spots reaching tergite 7.

Discussion

Specimens of Opeatocerata are rather rare in collections and most of them have been collected using Malaise traps 
or by sweep net. It was surprising to collect hundreds of specimens using a ‘mobile’ light trap and a canopy light 
trap. Both described species were collected in the ‘mobile’ trap; specifically 25 specimens of O. trilobata (13 ♂, 12 
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♀) and 396 specimens of O. melanderi (191 ♂, 205 ♀). In the canopy trap, 34 specimens (19 ♂, 15 ♀) of O. 
trilobata were collected, along with three male specimens of an undescribed species. When comparing the two 
traps O. trilobata was collected in similar numbers at both ground level and in the canopy. In both species the sex 
ratio was 1:1. Most of the specimens of O. melanderi (about 95%) collected at ground level were from one 
location, which implies that the displacement of the light trap during the night is important to find the environments 
where the specimens are living and increasing the collecting potential. The same site was sampled during the dry 
season (July 2011) when only four specimens of O. melanderi were collected, indicating that the season is also 
important and the same areas need to be explored during different months of the year. Other Empidoidea specimens 
collected with these two trapping methods belong mainly to the Hybotidae and other genera of Empididae were 
relatively rare (e.g., Empis, Porphyrochroa and Macrostomus). 
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