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Sinopse:

É apresentada uma revisão taxônomica da espécies de Apophorhynchus Williston,
1895; Kroeberia Lindner, 1930; Lenkokroeberia Prado, 1966 e Willistoniella Mik, 1895
(Diptera: Ropalomeridae) baseada na morfologia externa e, principalmente, da terminália
de ambos os sexos. São fornecidas chaves de identificação e a distribuição geográfica das
espécies.

Palavras-chave: 1. Ropalomeridae 2. Taxonomia 3. Distribuição 4. Chave de
identificação 5. Espécies novas.
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"Descrever a história e a diversidade dos

seres vivos, fornecer o conhecimento

pelo conhecimento, é enriquecer a

humanidade."

(Douglas J. Futuyma)
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^  Resumo

A revisão taxonômica de três gêneros desta família {Apophorhynchus Wiiliston, 1895;

^  Willistoniella Mik, 1895 e Kroeberia Lindner, 1930) é apresentada com base em caracteres

morfológicos já conhecidos e novos caracteres. Foram considerados caracteres externos e,

principalmente, a morfologia da terminália de ambos os sexos. São reconhecidas nove

espécies, sendo quatro redescritas {Willistoniella plettropimcíaia (Wiedemann, 1824);

Apophorhynchus amazonensis Vvzáo^ 1966; A. flavidus Wiiliston, 1895 e Kroeberia

O  fuligionsa Lindner, 1930] e cinco descritas {W. spatulata sp. n., localidade-tipo Beruri,

Amazonas, Brasil; W. ulyssesi sp. n., Manaus, Amazonas, Brasil; W. latiforceps sp. n.,
O

Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil; A. brevipenis sp. n., Manaus, Amazonas, Brasil; e

^  K. minor sp. n., Manaus, Amazonas, Brasil], as quais podem ser identificadas com as chaves
dicotômicas apresentadas. Todas as descrições incluem ilustrações. Novos registros

^  geográficos são fornecidos, sendo A. amazonensis registrada pela primeira vez para o Estado
^  de Rondônia (Brasil) e Departamento de Madre de Dios (Peru), W. pleuroptmcaia para

Tocantins, Sergipe, Maranhão, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais (Brasil) e K. fuliginosa

para Goiás (Brasil).

O

í
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1. Introdução

Ropalomeridae é uma família pertencente à ordem Diptera, subordem Brachycera,

infraordem Muscomorpha, divisão Schizophora, secção Acalyptratae, superfamília

Sciomyzoidea. Ocorra , da México ao norte da Argentina, havendo uma única espécie

registrada para a região Neártica [Rhytidops floridensis (Aldrich, 1932)], no sul dos Estados

Unidos, estado da Flórida (Steyskal, 1967). A família compreende atualmente oito gêneros:

Apophorhynchus Williston, 1895 (com 2 espécies); Dactylissa Fischer, 1932 (1 espécie);

Kroeberia Lindner, 1930 (1 espécie); Lenkokroeberia Prado, 1966 (2 espécies); Mexicoa

Steyskal, 1947 (1 espécie); Rhytidops Lindner, 1930 (2 espécies); Ropalomera Wiedemann,©

^  1824 (16 espécies); e Willistomella Mik, 1895 (1 espécie) (Steyskal, 1967; Ramírez-García &

Hemández-Ortiz, 1994).

Inclui moscas castanhas a castanho-escuras, robustas, tamanho médio a grande (6-12
O

mm), olho saliente estendendo-se sobre o vértice, e face com uma protuberância mediana;

antena com arista nua ou phimosa; palpo aplainado e alargado; femures, especialmente os

posteriores, notavelmente alargados com cerdas ventrais fortes; tíbia posterior geralmente

achatada lateralmente e encurvada, ornada com cerdas longas ou franja dorsal de pêlos; asa

^  hialina, enfuscada ou manchada (Steyskal, 1987).

r) Muito pouco existe na literatura sobre a biologia dos Ropalomeridae. Segundo Prado

& Papavero (2002), os adultos são encontrados geralmente pousados sobre casca de árvores

^  ou voando sobre fhitos em decomposição, enquanto as larvas desenvolvem-se em matéria

vegetal em decomposição. De acordo com Williston (1895a), os estágios adulto ou imaturo

provavelmente habitam lugares úmidos ou alagados. Lindner (1930a) encontrou os

ropalomerídeos somente nas matas e supôs que viviam no dossel da floresta alimentando-se

da resina derramada das árvores devido à picada dos cicadelídeos nas mesmas (Homoptera).
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^  Prado (1963) capturou alguns exemplares de Willistoniella pleuropuncíaia (Wiedemann,
1824) que se alimentavam de fhito de mamoeiro (Carica pcq)aya L.) em decomposição.

O fato de algumas dessas espécies de moscas alimentarem-se provavelmente de seiva

vegetal, tem levantado a suspeita de estarem envolvidas na transmissão mecânica de doenças

bacterianas que são comuns em algumas frutíferas comerciais (Soto-Manitu & Lezama,

1988). No Estado do Amazonas, Brasil, têm sido coletadas em abundância em áreas alteradas

para produção agrícola, como plantações de frutíferas regionais: cacau [Theobroma cacao L.],

guaraná [Paullinia citpana H. B. K.], araticum [Rollinia sp.], cupuaçu [Theobroma

grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.], araçá-boi [Eugenia stipitata McVaugh], araçá-
O

pêra [Psidium acutangulum D. C.], abiu [Pouteria caimito (Ruiz et. Pavon) Radlk], sorva
O

[Coumo utilís Muell. Arg.], entre outras (Ale-Rocha & Marques, no prelo).
O

O  Quanto aos estágios imaturos, Hendel (1923) relata a criação de Ropalomera sp. a
A

^  partir de secreção gomosa de timbó {Enterolobium timbouva Mart.) e Willistoniella

^  pleuropuncíaia de coqueiro {Cocos nucifera L.). Aldrich (1932), ao descrever Kroeberia

floridensis (atualmente Rhytidops floridensis\ afirmou ter criado adultos desta espécie a partir

de madeira das palmeiras Sabalpalmetto e Sabal minor em decomposição, mas não descreveu

^  as formas imaturas, e, aparentemente, nenhum destes espécimes foi preservado. As únicas

referências sobre larvas são: Lopes (1932), que descreveu ovos e larvas de Ropalomera

stictica Wiedemann, 1830 coletados em resina de cajá-mirim {Spondias lutea L.); Fischer

^  (1932), que descreveu o pupário de Willistoniella pleuropunctata^ obtido de larvas criadas em
r ̂

^  bananeiras apodrecidas {Musa sp.) e Hendel (1933), que descreveu o pupário de Ropalomera

^  (Fabricius, 1805).

Fischer (1932) ressaltou as dificuldades na sistemática de Ropalomeridae devido às

variações na coloração e recomendou que se desse maior importância aos caracteres

.•X



morfológicos e à venação da asa. Segundo o autor, se esse critério for adotado, é possível que

diversas espécies, já colocadas em sinonímia, sejam revalidadas, sendo muito desejável uma

revisão exata dos tipos de autores mais antigos como Wiedemann, Walker, Perty, etc., o que
O

^  viria a eliminar muitas dúvidas

A superfamília Sciomyzoidea, na qual Ropalomeridae está incluída, abrange também

as famílias Coelopidae, Dryomyzidae, Sciomyzidae, Sepsidae e Helosciomyzidae. A família

Sepsidae é considerado grupo-irmão de Ropalomeridae, e juntas formam um grupo

monofilético bem fundamentado dentro de Sciomyzoidea, apresentando como principais

sinapomorfias: (a) porção mediana da face bem esclerotinizada e proeminente, (b) uma ou
O

mais cerdas subvibrissais fortes, semelhante à vibrissa, (c) uma ou mais cerdas destacadas

presentes na margem posterior do espiráculo metatorácico, (d) ausência da veia A2, (e) veia
O

^  Ri nua, (f) apódema do edeago fusionado ao hipândrio, cuneiforme e (e) 2 espermatecas

^  presentes (McAlpine, 1989).

A família Ropalomeridae é bem caracterizada pelas seguintes autapomorfias: (a)

fronte superior e vértice profundamente côncavos e olhos salientes, (b) face com uma

protuberância mediana, (c) ponte precoxal desenvolvida, (d) seção apical da veia M formando

uma linha reta com a veia dm-cu, e atingindo a margem da asa antes do ápice da asa, (e) tíbia

posterior achatada lateralmente, fortemente expandida, em forma de sabre, (f) estemito 6 do

macho muito reduzido ou ausente e (g) basifalo expandido posteriormente formando uma

^  ponte pseudohipandrial (McAlpine, 1989).
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1.1. Resumo msTóRico da família Ropalomeridae

Wiedemann (1824) criou o gênero Ropalomera^ tendo como espécie-tipo Dictya

clavipes Fabricius, 1805, considerando-o próximo de Platystoma Meigen, 1803 e incluindo-o

na família Ortalidae. Posicionou as espécies Ropalomera clavipes (Fabricius) e Ropalomera

pleuropunctata Wiedemann no gênero Ropalomera.

Latreille (1825) incluiu o gênero Ropalomera entre os Ephydridae, mas autores

posteriores como Macquart (1838, 1843, 1846), Walker (1852, 1858), Rondani (1848) e Wulp

(1898) não seguiram sua classificação e concordaram com Wiedemann (1824) com relação à

semelhança morfológica entre Ropalomera e Platystoma.

©

9

9

9  A princípio, Loew (1860) situou o gênero Ropalomera próximo aos gêneros Ulidia

Meigen, 1826 e Plasíystoma, em Ortalidae, concordando com Walker (1858). Mas, em 1873,

► 9 reconsidera sua proposta original, sugerindo a possibilidade dele pertencer aos Sapromyzidae
9
^  ou Sciomyzidae, ou ainda a uma família relacionada, baseando-se principalmente na
^  terminália masculina. Entretanto, quem primeiro reconheceu Ropalomera como um gênero à
9

parte foi Schiner (1868), que ao descrever o gênero Rhinotora., posiciona-o próximo à
9 Ropalomera, considerando que ambos deveriam formar uma família distinta.

9  Williston (1895a) publicou pela primeira vez o nome da família Ropalomeridae. Fez

uma breve redescrição do gênero Ropalomera, observando grande variação de caracteres

entre as espécies e sugerindo um desmembramento do gênero. Descreveu, na família

^  Ropalomeridae, dois novos gêneros, Rhopalomyia (espécie-tipo Ropalomera pleuropunctata
^.

\Yiedemann, 1824) e Apophorhynchus (espécie-tipo Apophorhynchus flavidus Williston,

>  1895), e Ropalomera ciliata. Ainda no mesmo ano, Williston (1895b) descreveu uma terceira

espécie, Rhopalomera xanthops [sic] (do México).
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@  o nome Rhopalomyia Williston, 1895, estava pré-ocupado por Rübsaamen, 1892, e

Mik (1895) criou Willistoniella, espécie-tipo Ropalomera pleuropuncíata Wiedemann, como

um novo nome para Rhopalomya Williston.

Williston (1896) dividiu a família Ropalomeridae em duas subfamílias:

Ropalomerinae e Rhinotorinae. Hendel (1907) salientou as diferenças que distinguiam as

subfamílias Rhinotorinae e Ropalomerinae, considerando principalmente caracteres de

quetotaxia e venação das asas. Hendel (1916) separou definitivamente os Ropalomeridae dos

Rhinotoridae, criando a superfamília Sciomyzoidea (incluindo Ropalomeridae, Sciomyzidae e

O  Dryomyzidae).

^  Uma revisão da família Ropalomeridae foi feita por Lindner (1930a), descrevendo

^  dois gêneros e suas espécies-tipo: Kroeberia (espécie-tipo K, fuliginosa Lindner, 1930) e

Rhytidf^ (espécie-tipo Rhytidops chacoensis Lindner, 1930) e a espécie Ropalomera

brachyptera. Forneceu uma chave para a identificação dos gêneros até então conhecidos

O  {Rhinotora, Kroeberia, Willistoniella, Apophorhynchus, Ropalomera e Rhytidops) e revisou

as demais espécies.

Fischer (1932) descreveu o gênero Dactylissa (espécie-tipo Dactylissa digiticomis), a

espécie Rhinotora aristalis e o pupário de Willistoniella pleuropunctata Wiedemann. Esta foi

^  a primeira descrição de um pupário da família.

É interessante notar que apesar de Hendel (1907, 1916, 1923) ter considerado
•1

Ropalomeridae e Rhinotoridae como famílias distintas, salientando, inclusive, as diferenças

que separam estes dois táxons, muitos autores parecem não ter concordado com esta divisão.

Por exemplo, Lindner (1930a), Fischer (1932) e Malloch (1941) continuaram a considerar os

Rhinotorinae como subfamília de Ropalomeridae.
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Steyskal (1947) descreveu um novo gênero, Mexicoa, e a espécie-tipo Mexicoa

(g| mexicana, proveniente do México. Através de um estudo comparativo do aparelho genital

masculino de Rhinotora diversa Gigiio-Tos, 1894 e Willistoniella pleuropunctata, Steyskal

®  (1957) forneceu novos argumentos para a separação de Ropalomeridae e Rhinotoridae.

Hennig (1958) colocou os Ropalomeridae como variantes neotropicais dos

Helcomyzidae, na superfamília Sciomyzoidea (ao lado dos Helcomyzidae, Coelopidae,

Dryomyzidae, Sepsidae e Sciomyzidae) e os Rhinotoridae como variantes neotropicais dos

Helcomyzidae.

Os trabalhos de Prado (1963, 1966) são os de revisão mais importantes do grupo. Em

1963, foram estudados os gêneros Ropalomera e Willistoniella, incluindo R. stictica

^  Wiedemann, R. clavipes (Fabricius) e W. pleuropunctata, redescritas de maneira mais

minuciosa que no9> trabalhos anteriores^ descrevendo além da morfologia externa, também a

terminália de ambos os sexos.

3  No trabalho de.l966y Prado.fez uma revisão completa da família, sendo estudados oito

gêneros e 27 espécies, das quais descreveu dez novas. Incluiu a espécie 7?. ̂av/cc/?5Macquart,
' 5

^  1846, sugerindo sua transferência para o gênero Apophorhynchus, porém não examinou e/ou
O

descreveu exemplares desta espécie. Além da morfologia externa, estudou também o aparelho

O  . . . , , .
genital masculino, bionomia e forneceu novos dados de distribuição geográfica das espécies.

Forneceu, ainda, chaves dicotômicas para identificação dos gêneros e espécies.

Steyskal (1967) publicou o catálogo Neotropical da família Ropalomeridae. Forneceu

a distribuição geográfica de todas as espécies conhecidas até então, incluindo as espécies

essencialmente neotropicais e mais Rhytidops floridensis, única a ocorrer além dos limites

considerados no catálogo. Incluiu ao todo oito gêneros, 26 espécies e mais três espécies não
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^  reconhecidas (/í flaviceps Macquart, 1846; R. rufipes Walker, 1849 e R. varipes Walker,

s

1862).

Prado (1967) descreveu o macho de Apophorhynchus amazonemis e sinonimizou as

espécies Ropalomera xanthops Williston, 1895 e Ropalomera varipes Walker, 1852, sob

Ropalomera femorata (Fabricius, 1805).

^  Baez (1985) estudou os ropalomerídeos da Venezuela, sendo quatro espécies

^  registradas pela primeira vez neste país: Kroeberia fuliginosa^ Lenkokroeberia chryserea,

^  Ropalomera glabrata Prado, 1966 e Willistoniella pleuropunctata. Descreveu ainda, o macho

Q  de Ropalomera glabrata.

®  ,^  Ramírez-García & Hemández-Ortiz (1994) fizeram uma revisão completa da família

^  Ropalomeridae no México. Descreveram Ropalomera latiforceps, sinonimizaram R. xanthops

Williston, 1895, sob R femorata (Fabricius, 1805) (já sinonimizadas por Prado em 1967) e

^  registraram Lenkokroeberia chryserea no México. Além disso, ampliaram a distribuição

'3 geográfica de Willistoniella pleuropunctata, Kroeberia fuliginosa ̂ Mexicoa mexicana.

O trabalho mais recente sobre ropalomerídeos, é o de Prado & Papavero (2002), no

qual os autores consideram 25 espécies (não incluindo a espécie Ropalomera latiforceps
O

Ramírez & Hernández, 1994); fornecem um catálogo das espécies de Ropalomeridae da

Amazônia brasileira, incluindo quatro gêneros e nove espécies: Apophorhytichus
>

'3 amazonensis, Kroeberia fuliginosa, Ropalomera clavipes-, R. femorata, R. nudipes Frey,

1959; R tessellata Prado, 1966; R tibialis Walker, 1852; R. titillator Steyskal, 1967 e

' ̂ Willistoniella pleuropunctata.

Os estudos sobre os ropalomerídeos amazônicos foram reiniciados recentemente com

dados ecológicos e de riqueza de espécies que ocorrem na Reserva Florestal Adolpho Ducke
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(Ale-Rocha & Marques, no prelo) e arredores de Manaus, Amazonas (Marques et ai, no

prelo).

2. Justificativa

o conhecimento da família Ropalomeridae (Diptera) na Região Amazônica é

incipiente. Nada se conhece sobre seus hábitos e até o momento foram registradas apenas

nove espécies distribuídas em quatro gêneros (Prado & Papavero, 2002). Além disso, a

^  taxonomia dos ropalomerídeos está em grande parte baseada em caracteres variáveis como a
g  ̂ .Q  coloração, em detrimento de caracteres morfológicos como aqueles da termmalia masculina e
^  feminina, largamente utilizados atualmente em Diptera, sendo necessário, portanto, uma

revisão da família.

O gênero Ropalomera, por ser o maior gênero da família Ropalomeridae, com 16

^  espécies, não foi incluído neste trabalho. Seria necessário um período de tempo superior a
1

dois anos, para conseguir o material-tipo de todas as espécies deste gênero e poder revisá-lo.

/»-V

?
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3. Objetivos

3.1. Geral

^ Contribuir parado*conhecimento da família Ropalomeridae.

®  3.2. Específicos

^ Estudar as espécies de Apophorhynchus, Willistoniella, Kroeberia e Lenkokroeberia\

^  ̂ Descrever novos táxons;

Q  ̂ Redescrever espécies com descrições inadequadas ou incompletas;

Elaborar chaves de identificação para os gêneros e espécies estudados;

^ Incrementar o número de espécimes e espécies da Coleção de Invertebrados do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e de outras coleções nacionais;

^  ̂ Incrementar o presente nível de conhecimento da entomofauna, principalmente

amazônica;

^ Fornecer dados complementares sobre a distribuição geográfica das espécies.
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^  4. Material e Métodos

m

4.1. Procedência do material

Foram examinados 918 espécimes, sendo 807 pertencentes ao gênero Willistoniella,

67 a Kroebería, 39 a. Apophorhynchtis e cinco a Lenkokroeberia.

Além dos espécimes provenientes da região amazônica (como um todo, e não apenas

Amazônia brasileira), sempre que possível, incluiu-se também material proveniente de outros

países e Estados brasileiros, fora da área visada neste estudo, a fim de ampliar os dados de

^  distribuição geográfica.
O

Foi examinado material proveniente de instituições científicas nacionais e

estrangeiras, abaixo relacionadas, em ordem alfabética, precedidas das abreviaturas que

%

O

o

o  figuram no texto e seguidas dos nomes dos seus respectivos curadores, responsáveis pelo

O
empréstimo:

^  FMNH - "Field Museum of Natural History", Chicago, Estados Unidos (Dr. Philip Parrillo);
O

Q  INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil (Dr. José A. Rafael e

O
Dr. Augusto L. Hennques);

O

MCZ - "Museum of Comparativo Zoology", Cambridge, Estados Unidos (Dr. Philip D.

Perkins);

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil (Dr. Orlando Tobias Silveira e Dra.
\  '•

^  Ana Yoshi Harada);

MZSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (Dra. Sônia

Casari);

NHMW - "Naturhistorisches Museum Wien", Viena, Áustria (Dra. Ruth Contreras-

Lichtenberg e Dr. Peter Sehnal);

10
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^  USNM - "National Museum of Natural History", Washington, D. C., Estados Unidos (Dr.
W

0  Allen L. Norrbom).

^  A Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

@  inclui uma grande quantidade de material, coletado com o uso de armadilhas Shannon e

^  McPhail. Durante o desenvolvimento da dissertação, mais material foi coletado mensalmente
SP

®  na Reserva Florestal Adolpho Ducke, AM-010, a 26 Km de Manaus (02°55'S-59°59'W),

^  utilizando-se armadilhas McPhail com melaço de cana a 10% como isca. O método de coleta

que proporcionou melhores resultados foi a utilização de armadilhas McPhail.

O

O

•"V

4.2. Material-tipo

Para a revisão das espécies foram examinados holótipo e parátipos de Kroeberia

fuligin€>sa Lindner,-1930 e-holótipo de Willistoniellapleuropunctata (Wiedemann, 1824).

O síntipo de Apophorhynchus flavidus Williston, 1895 e holótipo de Lenkokroeberia

O

O

3  ciliata (Williston, 1895.) .encontram-se no "American Museum of Natural History" (AMNH).

O
Entretanto, não foi possível realizar o empréstimo destes espécimes, uma vez que o material

'^5 pertencente a coleção de Diptera desta instituição, não estava disponível para empréstimo ao
O

Brasil. Porém, os curadores (Dr. David Grimaldi e Dr. Tam C. Nguyen) disponibilizaram

fotos de alta resolução da morfologia externa destes exemplares, a fim de auxiliar na

identificação e descrição das espécies destes gêneros.

O material-tipo de Apophorhynchus amazonensis Prado, 1966 e Lenkokroeberia

chryserea Prado, 1966 não pôde ser examinado. Ambos, segundo o autor, foram depositados

no Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil (lOC), mas não puderam ser localizados

nesta instituição. Isto não impossibilitou a inclusão de A. amazonensis neste trabalho, a qual

pôde ser facilmente reconhecida através da descrição original. Porém, o reconhecimento das

11
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®  espécies de Lenkokroeberia não foi possível, devido à falta de material-tipo disponível e às
%
^  descrições originais inadequadas e/ou incompletas.

®  4.3. Métodos de preparação para estudo

■©

A maior parte do material examinado consistiu de espécimes secos, alfinetados, o que

permitiu um melhor manuseio e observação de estruturas como pernas, asas, abdome e

terminálias masculina e feminina, que desta maneira puderam ser facilmente dissecadas.

Os espécimes em álcool foram secos em papel toalha e, em seguida, montados, com as

O  pernas um pouco afastadas do corpo, para permitir a visualização de suas cerdas
©^  (especialmente na face-ventral).- Além disso, é possível distender e/ou expor a terminália
^  masculina/feminina em espécimes ainda frescos, antes da secagem em estufa, evitando-se,
©

desta maneira, a necessidade de dissecção futura.

O Os caracteres diagnósticos essenciais para separação dos gêneros de Ropalomeridae

3  são as estruturas da frce,.forma.do flagelo e pilosidade da arista, forma e textura da gena,

Q  padrão de coloração e venação da asa, forma dos femures e tíbias, especialmente os

posteriores, e quetotaxia do tórax e da cabeça. Para separação das espécies deve-se considerar

' 3 principalmente a morfologia das terminálias masculina e feminina, a quetotaxia do tórax e o

O

r--
/

r\

r-.

padrão de coloração e polinosidade das moscas, com algumas pequenas variações entre

espécies.

Para a análise das estruturas da terminália, o abdome foi desprendido na base do

tergito 1, com um corte dorsal de microestilete. A terminália masculina foi aquecida em ácido

láctico 85% (C3H6O3), por 15-30 minutos em média, até tomar-se maleável, permitindo sua

limpeza. A terminália feminina, por ser mais frágil (principalmente as espermatecas, que

tendem a romper-se quando tratadas com ácido láctico), permaneceu em solução de hidróxido

12
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^  de potássio (KOH) 10% a frio durante cerca de 24-48 horas, para clarificar as estruturas sem
%

que estas fossem danificadas. Posteriormente, foi colocada em solução com ácido acético para

_  neutralizar a ação da base e lavada em água destilada.

®  Após este tratamento, o abdome foi transferido para uma lâmina escavada contendo

glicerina gelatinosa para ser analisado e desenhado. A preparação das pernas seguiu o mesmo

procedimento da terminália feminina, reduzindo assim a queda das cerdas. Terminada a

análise, as peças foram acondicionadas em microtubos de vidro ou plástico (4x10 mm),

contendo glicerina pura, e afixados através da tampa plástica no mesmo alfinete do espécime.

O  A asa foi destacada e mergulhada em xilol por algumas horas. Posteriormente foi

^  montada, utilizando-se-bálsamo-do Canadá, entre dois pedaços de laminulas. Por fim, foi

^  colada por uma de suas extremidades, com esmalte, a um pequeno pedaço de papel resistente,

para permitir sua fixação no alfinete do espécime.

O

'3 4.4. Exame dos espécimes e terminologu

O
A identificação do material foi feita com o auxilio de outros trabalhos, chaves

^  taxonômicas (Prado, 1966), comparação com diagnoses e figuras (Prado, 1963, 1966, 1967;
O

^  Ramírez-García & Hemández-Ortiz, 1994), descrições originais (Wiedemann, 1824;

'3 possível.

Williston, 1895a; Lindner, 1930a; Prado, 1966), material já identificado e tipos, sempre que

trv

7

Os gêneros foram redescritos, bem como as espécies com descrições inadequadas ou

''3

tradicionalmente utilizados na taxonomia da família, objetivando uma caracterização mais

incompletas. Foi feito um esforço na procura de novos caracteres, além daqueles

consistente dos táxons.

13
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^  Os espécimes foram identificados e descritos com o auxílio de um microscópio
m

^  estereoscópico da marca Zeiss modelo SVll com luz incandescente. As peças foram

^  desenhadas com o auxílio da câmara clara.

%  Para a terminália masculina, as estruturas externas (cerco, surstilo, epândrio), internas

^  (hipândrio, estemito 10, edeago, epifalo, parâmero, gonópodo) e o estemito 5 foram

®  desenhadas em vista ventral e/ou lateral. O apòdema do edeago foi omitido do desenho da

estrutura interna da terminália masculina em vista ventral, para que este não se tomasse muito

confiiso, sendo desenhado apenas em vista lateral. O surstilo e o parâmero foram desenhados

O  separadamente

É importante observar que se desenhou a face ventral ou lateral do surstilo quando

^  analisado à parte. Entretanto, em conjunto com as outras estmturas da terminália, ele
©
Ql encontra-se em posição ventral em relação ao corpo. O parâmero foi desenhado em vista

O
^  lateral, com a face interna para cima, apenas para a visualização de seus detalhes.
(fj

3  A terminália feminina foi desenhada em vista dorsal, ventral e lateral, a partir do
3

segmento 6 até a extremidade distai do abdome (incluindo epiprocto, paraprocto e cercos). A

espermateca foi desenhada separadamente.
3

^  Além destas estmturas, outras como perna posterior e escutelo, de algumas espécies,

.

também foram incluídas. Para o desenho das peças menores, utilizou-se o microscópio optico

' da marca Leitz modelo SM-LUX (parâmero e espermateca), e o microscópio estereoscópico

3
com uma lente Zeiss adicional de magnitude 2.5 x acoplada (estemito 5, estmtura externa e

interna da terminália masculina e surstilo). As demais peças (terminália feminina, pema e

escutelo) foram desenhadas com uma lente Zeiss de magnitude 1.0 x acoplada.

r >
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^  As asas foram fotografadas após montagem em microlâmina. Sempre que possível,

^  fotografou-se as asas dos holótipos ou parátipos de cada espécie, com exceção das espécies

®  cujos holótipos não foram examinados.
®  O comprimento total do corpo foi medido, antes da dissecção do abdome, a partir da

base da antena até a extremidade distai do abdome, com o auxílio de uma lâmina

^  micrométrica, projetada através da câmara clara. O mesmo método foi utilizado para medir o

0  comprimento e a largura das asas e para a confecção das escalas das ilustrações. As estruturas

^  idênticas foram desenhadas na mesma escala para melhor comparação das dimensões das
peças.

©
^  No caso de espéeies^ já conhecidas cujos holótipos não foram obtidos, os desenhos

^  foram feitos a partir de estruturas de outros espécimes, comparados com descrições originais e
©
Q  redescriçõesv se existentes, e material já identificado. Estes desenhos só foram feitos quando

©
havia certeza de que os exemplares pertenciam à espécie em questão. No caso de W.

3  pleuropimcíaía, o desenho da terminália feminina foi feito a partir do holótipo. Para K.

fuliginosa, como o holótipo apresentava-se em péssimo estado de conservação, optou-se por

não dissecá-lo e a terminália masculina foi desenhada a partir de material comparado com o

O

o

tipo, uma vez que esta espécie pode ser facilmente identificada com base em caracteres

^  *
y

3

3

O

■■'A

morfológicos externos.

Para as espécies novas, os desenhos foram feitos a partir de estruturas dos parátipos,

evitando-se assim, a dissecção dos holótipos.

A terminologia adotada segue o trabalho de McAlpine (1981).

15
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®  4.5. DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS E ESPÉCIES

Antes da descrição dos gêneros e espécies, é apresentada uma diagnose da família

Ropalomeridae e uma chave para identificação dos seus gêneros, modificada de Prado (1966).

^  Procurou-se fazer uma redescrição ampla de cada gênero estudado, evitando a

^  repetição de caracteres invariáveis nas diagnoses das espécies. Após a descrição dos

®  caracteres genéricos, foi incluída uma chave dicotômica, para a separação das espécies de

^  cada gênero.

Os gêneros são apresentados em ordem cronológica, de acordo com a data de

Ó  descrição. Já as espécies de cada gênero são dispostas em ordem alfabética.

©
^  As descrições-das espécies novas ou redescrições de espécies já conhecidas foram

^  feitas, sempre que possível, a partir de holótipos. Quando os tipos não estavam disponíveis, as
©
Q  redescrições foram feitas tomando como base a descrição original, acrescentando-se outros

©^  caracteres observados em exemplares recentes, identificados por comparação do material com
©  as descrições originais .e .com as fotos dos tipos. Nas espécies em que ocorreram variações,

estas são apresentadas separadamente. O pequeno número de espécies em cada gênero (uma
V 3

O  ou duas) minimizou a possibilidade de erro nas identificações.

As descrições e/ou redescrições foram feitas em formato uniforme, incluindo as

O
seguintes etapas:

O

• Quando a descrição foi feita a partir de um espécime-tipo, a citação deste exemplar precede

^  a descrição. Abaixo do exemplar examinado foi citado o comprimento do corpo e

comprimento x largura das asas.

• Após o nome de cada espécie, sempre que houver, segue-se uma lista sinonímica e de

citações subseqüentes, disposta da seguinte maneira: após a citação do autor, ano e página

do trabalho, foi colocado entre parênteses o assunto ao qual se refere o trabalho.

16



^  • Descrição: coloração geral e descrição. No espécime-tipo, foram seguidos cinco itens:
%

D  cabeça, tórax, asa, pernas e abdome (incluindo a terminália). Para o sexo oposto, foi feita

?  uma descrição comparativa com o tipo, destacando-se apenas os caracteres diferenciais.
w

®  Para a quetotaxia, considerou-se sempre apenas uma metade do corpo, já que a simetria é

0  bilateral. Por exemplo, 1 cerda escutelar apical na descrição, na verdade é um par, uma para

®  cada metade do escutelo, o mesmo valendo para as demais cerdas e estruturas simétricas do

^  corpo (de acordo com McAlpine, 1981). Nas pranchas, as figuras foram numeradas de

acordo com a ordem de chamada no texto.

O  • Distribuição geográfica: listagem dos países e, entre parênteses, os estados brasileiros.
©
^  • Material-tipo examinado: os dados das etiquetas dos tipos examinados são apresentados.
©

Foi também incluída a instituição a qual pertence o material-tipo. Quando selecionou-se o

©  holótipo de espécies^ novas, elegeu-se preferencialmente os machos; as fêmeas, neste caso,

©
foram consideradas parátipos. Isto porque os principais caracteres diferenciais são

^  encontrados na terminália masculina.
©
^  • Condição do tipo: estado de conservação do mesmo.

©

'O

©

Etimologia: No caso da descrição de espécies novas, é dada a etimologia do nome da

espécie.

)

r^
• Material examinado: lista contendo os dados das etiquetas dos espécimes examinados ou

 tipos designados, apresentada na ordem norte/sul, leste/oeste, seguindo a recomendação de
Papavero (1994), citando-se: nome do país em maiúsculas; nome do estado (ou província,

ou departamento, ou equivalente) em itálico; nome da cidade e/ou localidade propriamente

(jjta o mais completo possível, podendo vir acompanhado das coordenadas geográficas;

^ ̂ je coleta, com o número do mês em algarismos romanos minúsculos; modo de coleta

(armadilha, por exemplo); nome(s) do(s) coletor(es) entre parênteses; número e sexo dos
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®  exemplares (utilizou-se os símbolos (5 e 9) e sigla da instituição a qual pertence o material

0

r' >

entre parênteses. As informações acrescidas em material examinado, que não constavam

na(s) etiqueta(s) do(s) espécime(s) foram colocadas entre colchetes.
#

^  • Variações: variações intra-específicas observadas nos espécimes

• Discussão: aspectos relevantes sobre um determinado gênero ou espécie, que os distingue

dos(as) demais.

4.6. Espécies NOVAS

O  As espécies conhecidas e novas foram descritas e ilustradas. De acordo com o Código
a

Internacional de Nomenclatura Zoológica (I. C. Z. N., 1999, art. 8 e art. 9), a dissertação não é

0
considerada uma publicação. Ainda assim optou-se por dar às espécies novas nomes

0  bmominais, embora isso possa levar a nomen nudum^ se outros especialistas utilizarem esses
0
^  nomes. Entretanto, a maioria das espécies novas descritas neste trabalho está com as

3  publicações em andamento ou enviadas para publicação. Isso reduz o risco de nomen nudtm e
O
^  o uso de nomes binominais aqui facilitará as discussões.

O

0

O

0

O

o

o

o

'A
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5. Resultados e DiscussAo

5.1. Família Ropalomeridae

Diagnose:

Cabeça: olho estendendo-se sobre o vértice, gena saliente e face com carena mediana ou

tubérculo central. Antena com escapo e pedicelo curtos; flagelo ovóide ou alongado; arista

sub-basal, nua, plumosa, ou com pêlos curtos. Palpo aplainado e alargado. Cerdas verticais

presentes; ocelar e pós-ocelar geralmente presentes; vibrissa oral ausente (Figuras 1-5).

Tórax: robusto; escutelo geralmente grande; cerdas propleurais ausentes, proepistemo piloso,
O

uma cerda no catepistemo e anepistemo, anepímero com uma ou mais cerdas, pós-pronotais

presentes ou ausentes, geralmente duas notopleurais, uma supra-alar pós-sutural, uma

O  acrostical e uma a quatro cerdas escutelares; espiráculo metatorácico com uma ou mais cerdas

(Figura 6).

Asar hialina ou enfuscada até fortemente manchada; C sem quebras dorsais; Sc completa;

célula cup tão ou mais curta que a bm; M terminando acima do ápice da asa, a porção apical

recurvada formando uma reta com a dm-cu; r4+5 estreitada distalmente (Figuras 107-116).

O  Pernas: robusta; femures, especialmente o posterior, notavelmente alargados, com cerdas

ventrais fortes; tíbia posterior geralmente achatada lateralmente e encurvada, ornada com

cerdas longas ou franja dorsal de cerdas (Figuras 43, 82 e 91).
■)

^5 Abdome: curto e largo; terminália globosa nos machos e cônica nas femeas terminando em

um ovipositor delicado; femeas com duas espermatecas esclerotinizadas.

Distribuição geográfica (Anexo I): Rhytidops floridensis na Região Neártica (Flórida,

Estados Unidos) e todas as demais espécies na Região Neotropical ( do México ao norte da

Argentina).
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®  Chave para os gêneros de Ropalomeridae

^  Baseada em Prado (1966) com modificações

m

®  1. Clípeo com carena mediana (Figura 4) Willistoniella Mik
%

r. Clípeo com tubérculo central (Figuras 1-3) 2

2. Arista plumosa (Figuras 1 e 4-5) 3

2'. Arista nua ou com pêlos microscópicos (Figuras 2-3) 4

^  3. Cerdas ocelar e pós-ocelar ausentes Apophorhynchus Williston
3'. Cerdas ocelar e pós-ocelar presentes (Figura 5) 7

4. Escutelo cerdoso, com cerdas de revestimento no disco (Figuras 81 e 90) 5

4'. Escutelo nu, sem cerdas de revestimento no disco (Figuras 34 e 42) 6

^  5. Cerda ocelar ausente;. 1 a 3 cerdas na borda superior do espiráculo

metatorácico Lenkokroeberia Prado
O

'3 5\ Cerda ocelar presente; mais de 3 cerdas na borda superior do espiráculo
O

O

o

">

r'>

metatorácico Kroeberia Lindner

6. Gena lisa; flagelo digitiforme, alongado; escutelo com 2 cerdas

apicais Dactylissa Fischer

6'. Gena estriada; flagelo arredondado; escutelo com 2 cerdas marginais e

2 apicais Rhytidops Lindner

7. Cerdas pós-pronotais ausentes; arista com pêlos curtos cobrindo-a inteiramente; 5 a

6 cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico Mexicoa Steyskal

7'. Cerdas pós-pronotais presentes (Figura 6); arista com pêlos esparsos; 1 a 3 cerdas na

borda superior do espiráculo metatorácico Ropalomera Wiedemann
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Figuras 1-6. 1-4, cabeça, vista lateral: 1, Apophorhynchus Jlavidus $ (modificado de Prado, 1966: 249); 2,
Kroeberia fuliginosa S; 3, Lenkokroeberia chryserea $; 4, Willistomella pleuropunctata S (2-4, e?draido de
Ramírez-Garda & Hemández-Ortiz, 1994: 60-61); 5, Willistomella pleuropunctata (extraído de Steyskal, 1987
943); 6, tórax em vista dorsal de Ropalomera femorata (extraído de Ramírez-García & Hemández-Ortiz, 1994
63). Abreviações: acr, cerda acrostical; ar, arista; clyp, clípeo; dc, dorsocentral; esc, escutelar, fc, face; flg
flagelo; gn, gena; ial, intra-alar, ipal, intra-pós-alar, i vt, vertical interna; rqrl, notopleural; oc, ocelar, orb, orbital
o vt, vertical externa; pai, pós-alar, ped, pedicelo; pgn, pós-gena; plp, palpo; poc, pós-ocelar; ppm, pós-pronotal
scp, escapo; spal pos, supra-alar pós-sutural; spal prs, supra-alar pné-sutural; vrt, vértice.

21



#

m

m

®  5.1.1. Apophorhynchus Williston, 1895

®  Apophorhynchus Williston, 1895 inclui moscas castanhas, com 7,9 a 10 mm
aproximadamente; fronte ampla e pouco côncava, sem cerda ocelar e pós-ocelar; face com

tubérculo central pontiagudo; arista plumosa; escutelo sem cerdas de revestimento,

geralmente com 1 par de cerdas apical e 1 par marginal destacados e pernas com femures

moderadamente engrossados.

Inclui duas espécies conhecidas*. A. flovidus Williston, 1895, espécie-tipo, descrita a

partir de duas fêmeas (síntipos), localidade-tipo Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil

e registrada para a-Bolívia- e-A- amazonensis Prado, 1966, holòtipo fêmea, proveniente de São

Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil e registrada posteriormente para o Peru (Prado, 1967;

Steyskal, 1967). .

Neste trabalho, A. amazonensis e A. flavidus são redescritas, A. brevípenis sp. n. é

^  descrita, A. amazonensis é registrada pela primeira vez no Estado de Rondônia (Brasil) e no
O

Departamento de Madre de Dios (Peru) e uma chave de identificação para fêmeas é fornecida.

^  Não foi elaborada uma chave de identificação para machos porque apenas duas

espécies, A. amazonensis e A. brevipenis sp. n. têm os machos conhecidos e os mesmos

podem ser facilmente distinguidos pela diagnose que precede a descrição, bem como pelos

caracteres da terminália, cujos desenhos são fornecidos.

/

O

o,
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Apophorhynchus WúWsion, 1895
#
^  (Figuras 7-33 e 107-109)

®  Apophorhynchus Williston, 1895a: 184; 1896: 280-281 (chave), figura 2 (cabeça); Lindner,

^  1930a: 125 (diagnose), 126 (chave); Malloch, 1941: 50 (diagnose); Prado, 1966: 213

®  (chave), 248 (diagnose); 1967: 73 (diagnose); Steyskal, 1967: 1 (catálogo); Prado &

^  Papavero, 2002: 1 (catálogo).

J  Espécie-tipo: Apophorhynchusflavidus Williston, 1895 (designação original).

Diagnose: face cona^tubérculo central pontiagudo; arista plumosa; cerdas orbital, ocelar e pós-

ocelar ausentes; verticais interna e externa presentes; gena curta; cerda supra-alar pré-sutural

ausente; escutelo sem cerdas de revestimento, geralmente com 1 par de cerdas apical e 1 par

marginal destacados; 1 cerda na borda superior do espiráculo metatorácico; pernas com

fêmures moderadamente engrossados; tíbias delgadas, tíbia posterior arqueada com 1-4 cerdas

O
dorsais finas e longas; tergitos 2-5 com polinosidade nas margens laterais e posterior, em

O

'1

! %

faixa estreita.

Descrição:

Cabeça: trapezoidal, fronte ampla, pouco côncava; cerdas orbital, ocelar e pós-ocelar

ausentes; verticais interna e externa presentes; ocelos circundados por um triângulo de

polinosidade dourada, que se alonga em direção a margem anterior da fronte; margens laterais

ao triângulo com polinosidade prateada, visível ou não nas femeas, dependendo da incidência

luminosa; face larga com tubérculo facial grande e pontiagudo nas femeas, mais estreita com

tubérculo reduzido e levemente arredondado nos machos; órbita ocular com faixa muito
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®  estreita de polinosidade dourada; polinosidade esparsa, dourada ou prateada, entre e abaixo

^  das antenas; artículos antenais cobertos por polinosidade dourada esparsa; pedicelo com

?  várias cerdas na margem dorsal, uma mais destacada; arista plumosa, com ápice nu; gena

®  curta, com faixa longitudinal de polinosidade dourada e cerdas curtas superiormente e mais

^  longas inferiormente; palpo coberto com polinosidade dourada e esparsa nas faces dorsal e

®  ventral.
<®

^  Tórax: escuto com faixas de polinosidade dourada, cerdas de revestimento curtas e várias

cerdas destacadas; cerda supra-alar pré-sutural ausente. Escutelo com o dorso levemente

convexo e polinosidade dourada nas laterais e na margem apical. Pleura com faixa de

polinosidade dourada que se estende até o anepimero; 1 cerda anepistemal destacada e 1

catepistemal; anepimero sem cerdas distintas; 1 cerda na borda superior do espiráculo

^  metatorácico.

Asa: uniformemente enfuscada, amarelada a castanha, exceto na base, acima da álula, hialina;

ápice de ri e T2+3 levemente mais escurecidos; última seção da R4+5 aproximadamente reta;
O

forquilha do setor radial e final da Sc, aproximadamente com a mesma distância em relação a

-I base da asa; última seção da M levemente convexa na metade basal; CuA2 arqueada,

O  formando ângulo agudo com Ai; álula pequena em relação aos demais gêneros (Figuras 107-

/-> 109).

^  Pernas: femures mais engrossados nos machos que nas fêmeas, principalmente o femur
O

posterior; tíbias delgadas; tíbia anterior com 1 cerda subapical dorsal distintamente

diferenciada; tíbia média com 2-3 cerdas fortes apicais ventrais e tíbia posterior arqueada,

com 1-4 cerdas dorsais finas e longas.

Abdome: tergitos 2-5 com polinosidade prateada ou dourada nas margens laterais e posterior,

em faixa estreita (Figura 7); estemitos cobertos por polinosidade pálida. Terminália feminina
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^  telescopada, membranosa na maior parte; estemito 6 com 5-7 cerdas na margem posterior;
#

segmento 7 membranoso na maior parte; estemito 7 ausente, face ventral com 1-2 pares de

cerdas- um espiráculo no segmento 6; epiprocto alongado, com 1 par de cerdas destacadas na

®  porção basal (Figuras 22, 26 e 30); hipoprocto com 1 par de cerdas basal e uma fenda

^  mediana longitudinalmente, que não atinge o ápice (Figuras 23, 27 e 31); cerco alongado,

®  cerdoso, com cerdas maiores no ápice. Estemito 5 do macho, retangular, com várias cerdas

aleatoriamente distribuídas, maiores na região posterior, próximo à área membranosa;

^  Terminália masculina: epândrio com expansão lateral na região posterior (Figuras 10 e 17);
^  cercos flisionados nos V3 basais, cilíndricos e densamente cerdosos, com cerdas maiores no

^  ápice (Figuras 9-10 e 16-17); surstilos mais longos que os cercos, fiisionados na base, com

^  ápice afilado e curvado para dentro (Figuras 9-10 e 16-17); parâmero bilobado, com pequenas

3  cerdas no ápice; hipândrio com expansão lateral alongada e membranosa (Figuras 12-13 e 19-

^  20); gonópodo com 1 cerda longa destacada, inserida num tubérculo (Figuras 12-13 e 19-20);
^  edeago bastante esclerotinizado, com ápice truncado e duas formações basais cônicas,
O

flisionadas na região central da base (Figuras 12 e 19); apódema do edeago com extremidade

^  livre de margem arredondada; epifalo pequeno e pouco esclerotinizado (Figuras 12 e 19).

O

O

Tamanho: 7,9-10 mm

Distribuição geográfica (Anexo U): Brasil, Bolívia e Peru.

Discussão: difere dos demais gêneros pela ausência das cerdas orbital, ocular e pós-ocular;

por ter uma cerda na borda superior do espiráculo metatorácico; os tergitos 2-5 com

polinosidade nas margens laterais e posterior, em faixa estreita. As espécies deste gênero
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^  podem ser separadas pelos diferentes padrões de coloração das pernas, e, principalmente, pela
ê

§  morfologia das terminálias masculina e feminina.

t

f

®  Chave para as espécies de Apophorhynchus (9)

^  1. Polinosidade dos tergitos dourada; tergito 6 com 1-2 cerdas destacadas póstero-laterais

^  (Figura 30); espermateca com inserção do dueto em pedúnculo fino e longo, com processo

apical curto e grosso (Figura 33) Apophorhynchusflavidus Williston

1'. Polinosidade dos tergitos prateada; tergito 6 com fileira de 4-7 cerdas destacadas póstero-

^  laterais (Figuras 24 e 28); espermateca com inserção do dueto em pedúnculo curto e

^  grosso, com processo apical curto e fino (Figuras 25 e 29) 2

2. Estemito 6 com fileira de 5 cerdas espiniformes póstero-laterais (Figura 23); face ventral

^  do segmento 7 com 2 pares de cerdas no V5 basal (1 par mediano e 1 par lateral) (Figura
^  23) Apophorhynchus amazonensis Prado

^  2\ Estemito 6 com fileira de 6 cerdas espiniformes póstero-laterais (Figura 27); face ventral

^  do segmento 7 com 1 par de cerdas mediano no V5 basal (Figura

27) Apophorhynchus brevipenis sp. n.

26



ê

»

9

9

®  Apophorkynchus amazonensisVnáo, 1966
9
^  (Figuras 7-14, 22-25 e 107)

#

9

9

Apophorhynchus amazonensis Prado, 1966: 248 (chave), 251-252 (descrição Ç, distr.

geográfica), figuras 106-107 (asa, espermateca); 1967: 73-75 (descrição S, distr.

geográfica), figuras 1-7 (terminália (J); Steyskal, 1967: 1 (catálogo); Prado &

^  Papavero, 2002: 1 (catálogo).

Díagnose: pernas amarelo-pálidas a castanho-claras nas fêmeas; nos machos, coloração geral

^  das pernas castanha;-terminália feminina: tergito 6 com 4 cerdas póstero-laterais; estemito 6

^  com 5 cerdas espiniformes póstero-laterais; face ventral do segmento 7 com 2 pares de cerdas

no Vj basal; espermateca. com. processo apical curto e fino; terminália masculina: expansão

póstero-lateral do epândrio reta; ápice do surstilo com margem lateral membranosa serrilhada;

^  parâmero delgado, mais curto que Vi do comprimento do edeago; edeago longo e delgado com

projeções basais afiladas; tubérculo basal da cerda do gonópodo reduzido.

'1

^  Fêmea

Corpo: 8,6 mm Asa: 7,8 mm x 2,3 mm

Cabeça: fronte alaranjada; face e esclerito parafacial amarelados; tubérculo facial pontiagudo
O

amarelo a castanho-brilhante; artículos antenais castanho-amarelados; arista castanho-

alaranjada; polinosidade dourada entre e abaixo das antenas; clipeo castanho brilhante; palpo

amarelado com cerdas curtas, castanhas; gena amarelada com cerdas ruivas.

Tórax: escuto castanho, com as seguintes faixas de polinosidade dourada: 1 acrostical estreita

e incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral que estende-se até o
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®  ápice do escutelo e 1 lateral estendendo-se do lóbulo pós-pronotal até o calo pós-alar; cerdas

^  destacadas: 2 notopleurais, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pós-alar, 1 intra-alar, 1 intra-pós-alar, 1

^  acrostical pós-sutural pré-escutelar; dorsocentral pós-sutural pré-escutelar e pós-pronotal

®  ausentes. Escutelo castanho com 1 cerda apical e 1 subapical marginal; pleura castanha.
®

Asa: tégula com 2-3 cerdas destacadas; enfuscada, castanha, com veias castanho-escuras;

medidas das seções da veia Costa : 11,2 mm; II 1,8 mm; III 1,7 mm; IV 1,6 mm; V 1 mm; VI

0,3 mm.

Pernas: amarelo-pálidas a castanho-claras; coxa anterior amarelada; coxas média e posterior

castanhas, cobertas por polinosidade prateada esparsa; trocânteres amarelados; femures

^  amarelados, com-imia cerda-ventral basal fina e longa. Fêmur anterior: face ventral com 5-8

íiÃ

cerdas espiniformes na V2 apical da margem anterior; margem posterior com 8-10 cerdas, as

5-6 mais apicais espiniformess as demais mais fracas. Fêmur médio: face ventral com 9-11

^  1 . .^  cerdas no A apical da margem anterior e 6-9 cerdas na margem posterior. Fêmur posterior:

^  face ventral com 9-12 cerdas na V2 apical da margem anterior e 6-8 na margem posterior.

Tíbias amareladas; tíbia posterior com manchas castanhas apical e basal, com 2-4 cerdas

dorsais finas e longas. Tarsos com tarsômeros 1 e 2 cobertos por polinosidade esbranquiçada

^  dorsal e intensa pilosidade dourada ventral; demais tarsômeros castanho-escuros.

Abdome: castanho-escuro, com polinosidade dos tergitos prateada. Terminália: tergito 6

esclerotinizado, principalmente nas laterais, cerdoso, com uma fileira de 4 cerdas na região

póstero-lateral (Figuras 22 e 24); estemito 6 com uma fileira de 5 cerdas espiniformes

póstero-laterais (Figura 23 e 24); tergito 7 representado por uma placa cerdosa no V3 basal,

com a margem posterior reta (Figura 22); face ventral do segmento 7 com 2 pares de cerdas

no V5 basal (1 par mediano e 1 lateral) (Figura 23); espermateca cilíndrica, alongada, com
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®  finas estrias transversais, inserção do dueto em pedúnculo curto e grosso, e processo apical

«H curto e fino (Figura 25).

^  Macho

Corpo: 8,5 mm Asa: 6,5 mm x 2 mm

^  Asa (Figura 107); como na fêmea, exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I

^  Imm; II 1,5 mm; in 1,8 mm; IV 1 mm; V 1 mm; VI 0,3 mm; coloração geral das pernas

castanha. Fêmur anterior amarelado a castanho, com 4 cerdas curtas no 73 apical das margens

anterior e posterior da face ventral. Fêmur médio amarelado com polinosidade dourada nas

faces anterior e ventral, castanho nas faces posterior e dorsal, ou inteiramente castanho; face

ventral com 7-9 cerdas curtas na V2 apical da margem anterior e 4-7 cerdas na V2 apical da

margem posterior. Fêmur. posterior dilatado, aproximadamente 2 vezes mais comprido que

^  largo; alaranjado a castanho-escuro; face ventral com 7-12 cerdas curtas na V2 apical da

^  margem anterior e 6-8 na V2 apical da margem posterior. Tíbias anterior e média castanhas

com áreas amareladas; tíbia posterior alaranjada a castanho-escura. Estemito 5 cerca de 3

_  vezes mais largo que longo (Figura 8). Terminália: expansão póstero-lateral do epândrio reta,

^  com borda truncada (Figura 10); cerco longo, com ápice levemente dilatado (Figuras 9-10);

ápice do surstilo com margem lateral membranosa serrilhada (Figuras 10-11); parâmero

*  1^  delgado, mais curto que /2 do comprimento do edeago (Figuras 12-13); edeago longo e
O

"*5 delgado com projeções basais afiladas (Figuras 12-13); tubérculo basal da cerda do gonópodo

' >

reduzido (Figuras 12-13).

Distribuição geográfica (Anexo ü): Brasil (Amazonas e Rondônia) e Peru (Loreto e Madre

de Dios).
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®  Material examinado: BRASIL, Amazonas, P[residente] Figueiredo, [?].1998, arm[adilha]

McPhail [em] araçá (B. Ronchi-Teles), 1$ (INPA); Manaus, IMPA [Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia] Sede, Campus I, 13.iii.2003, arm[adilha] de garrafa Pet [McPhail

modificada] (N. C. Silva-Júnior), IÇ (MPEG); R[eserva] Adolpho Ducke, [AM-010, km 26,

2°53'S 59°59'W], 16.ix.2002, arm[adilha] McPhail [com melaço de cana a 10%], mata, platô

(E. F. Soares & A. L. Pinheiro), 1Ç (INPA); idem, área aberta, platô, 1Ç (MZSP); idem, 2-

9.X.2002, 1(5 (INPA); idem, 19.ii.2003, 19 (MZSP); idem, 15.12003, área aberta, baixio, 1$

(MPEG); E[scola] A[grícola] R[ainha dos] A[p6stolos], BR-174, km 23, 28.V.1997, McPhail

[com melaço de cana a 10%], em araticum (B. Ronchi-Teles), 1(5 (INPA); Manacapuru,

viii.1997, arm[adilha] McPhail (B. Ronchi-Teles), 2Ç (INPA); idem, ii.l998, 2Ç e 2(5

^  (INPA), 2$ (MZSP) e 2$ (MPEG); [Rondônia], Abunã, Rio Madeira, [sem data], Collection

^  C. W. Johnson (MamL.&..Baker), 1(5 (MCZ); PERU, Madre de Dios, Manu, Rio Manu,

1

O

-O

Pakitza, Aguajal, 19.ix.l988 (A. Freidberg), 1? (USNM); idem, 12°7'S 70°58'W, 9-

23.ix.l988,250m, 1(5 (USNM).

Variações: artículos antenais, esclerito parafacial e gena amarelos a castanhos; clípeo

^  amarelo a castanho-brilhante; palpo amarelado a alaranjado; 1 cerda dorsocentral pós-sutural

pré-escutelar presente em alguns exemplares; pleura castanha a castanho-escura. Grande

variação no número e disposição das cerdas escutelares, principalmente nas fêmeas: escutelo

com apenas o par de cerdas apical, sem cerdas subapicais; 1 par de cerdas apical e 1 cerda

subapical no lado direito do corpo; 1 cerda subapical reduzida extranumerária do lado direito.

Catepistemo com 1 cerda extranumerária no lado esquerdo. Fêmur posterior com mancha

castanho-escura no ápice; tíbias anterior e média com manchas castanho-escuras; tíbia

posterior sem manchas castanhas apical e basal; número de cerdas das pernas variável, mas
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®  sempre com o mesmo padrão de distribuição; um macho apresentou-se mais claro na
9
H  coloração geral, tendo sido, por isso, identificado incorretamente como A.flavidus, embora o

^  macho daquela espécie ainda não seja conhecido. Foram observados lá* e 1$ coletados no
9

9  Peru, que apresentaram as seguintes variações (provavelmente relacionadas com a

distribuição geográfica): pernas inteiramente castanhas; terminália feminina: tergito 7 com

placa um pouco mais alargada que nas demais fêmeas; estemito 6 com 5 cerdas espiniformes

póstero-laterais e 1 cerda mais fraca mediana, ao lado da cerda espiniforme mais interna.

Terminália masculina: cerco sem ápice dilatado; projeções basais do edeago pouco mais

engrossadas.

9

Discussão: As fêmeas desta espécie podem ser facilmente separadas das demais pela

morfologia da terminália. feminina, que difere principalmente pelo estemito 6 menos cerdoso

^  e formato do tergito 7. Além disso, a face ventral do segmento 7 possui dois pares de cerdas,

*5 enquanto que nas outras espécies há apenas um. A terminália masculina também é facilmente

. A^  reconhecida pelo seu aspecto geral mais delgado, se comparada a de A. brevipenis sp. n.. As

^  estruturas como um todo (cerco, surstilo, hipândrio, edeago e parâmero) são mais longas e

delgadas.

Observação: A espécie A. amazonensis foi descrita de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas,

^  Brasil, a partir de um único espécime (IÇ). De acordo com Prado (1966), o holòtipo fêmea

foi depositado no Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil (lOC), mas não pôde ser

localizado nesta instituição. Entretanto, segundo o curador da Coleção Entomológica do lOC,

' i Dj. Sebastião Oliveira (com. pessoal), este tipo não está perdido, apenas não pôde ser

'  localizado naquela instituição, sendo necessária uma busca mais acurada. Por este motivo, não

coube designar um neótipo.

31



t

/t^

J

''1

%

i

rv

3

cerc

i 1 hypd

aedapod

epiph

Figuras 7-14, A. amazonensis: 7 (fêmea), padrão de polinosidade do abdome (vista dorsal); 8-14 (macho): 8,
estemito 5 (vista ventral); 9-10, terminália masculina (vista ventral e lateral, mesma escala); 11, surstilo
esquerdo (vista lateral); 12-13, terminália masculina interna (vista ventral e lateral); 14, parâmero esquerdo
(vista lateral interna). Abreviações: aed, edeago; aed apod, apódema do edeago; cerc, cerco; epand, epáidrio;
epiph, epifalo; gon, gonópodo; hypd, hipândrio; pm, parâmero; st, estemito; sur, surstilo.

32



»

í  Apophorhynchus brevipenis sp. n.
'f

(Figuras 15-21, 26-29 e 108)

^  Diagnose: pernas com coloração predominante castanha, mas com diferentes padrões de

manchas amareladas a alaranjadas nos segmentos (principalmente nos fêmures); terminália

feminina: tergito 6 com 7 cerdas finas póstero-laterais; estemito 6 com 6 cerdas espiniformes

póstero-laterais; espermateca com processo apical fino e curto; terminália masculina:

expansão póstero-lateral do epândrio dirigida para a frente; surstilo sem margem lateral

membranosa serrilhada; parâmero engrossado, ultrapassando V2 do comprimento do edeago;

edeago curto e moderadamente..engrossado, com projeções basais arredondadas; tubérculo

basal da cerda do gonópodo desenvolvido.

j

O

Holótipo macho

Corpo: 7,9 nun Asa: 6,8 mm x 2 mm

^  Cabeça: fronte castanha com a margem anterior amarelada; face, tubérculo facial e esclento

^  parafacial amarelados; artículos antenais amarelados; flagelo com a margem dorsal castanha;

O  arista com o V4 basal amarelado, o restante castanho; polinosidade dourada entre e abaixo das
O

antenas; clípeo castanho-brilhante; palpo amarelado com cerdas curtas ruivas e castanhas.

^  principalmente no ápice; gena amarelada com cerdas ruivas.
O
^  Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade dourada: 1 acrostical

estreita e incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral que estende-

se até o ápice do escutelo e 1 lateral estendendo-se do lóbulo pós-pronotal até o calo pós-alar;

^  cerdas destacadas: 2 notopleurais, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pòs-alar, 1 intra-alar, 1 intra-pós-

alar, 1 acrostical pós-sutural pré-escuteiar; pós-pronotal e dorsocentral pós-sutural pré-
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®  escutelar ausentes. Escutelo castanho-escuro com 1 cerda apical e 1 subapical marginal; 1

^  cerda subapical reduzida extranumerária no lado direito do escutelo, entre as outras 2 cerdas;

^  pleura castanho-escura.

%  Asa (Figura 108): tégula com 3 cerdas destacadas; enfuscada, castanha; medidas das seções
%
^  da veia Costa : 11,0 mm; II 1,5 mm; III 1,7 mm; IV 1,2 mm; V 1,0 mm; VI 0,3 mm.

Pernas: coxas cobertas por polinosidade prateada esparsa e cerdas ruivas; coxa antenor

castanho-escura na V2 basal, o restante amarelado; coxa média e posterior castanho-escuras;

trocânteres amarelados, o posterior castanho dorsalmente. Fêmur anterior: face dorsal

castanha na base, o restante alaranjado, com cerdas distribuídas irregularmente e polinosidade

dourada esparsa; face anterior castanho-escura e face posterior alaranjada com polinosidade

^  1dourada na V2 basal; face ventral amarelada com 1 fileira de 4 cerdas fortes na I2 apical da

margem anterior, s^^uida por 1. cerda castanha longa e fina e várias cerdas ruivas finas e

longas na V2 basal; margem posterior com 4-5 cerdas destacadas na V2 apical. Fêmur médio:

^  faces posterior e dorsal castanho-escuras; faces anterior e ventral amareladas; polinosidade

^  esparsa em todas as faces, exceto na posterior; face ventral com 1 fileira de 9-10 cerdas

curtas e fortes nos V3 apicais da margem anterior, margem posterior com 1 fileira de 6 cerdas

na V2 apical, 5 delas curtas e fortes, a mais basal castanha, fina e longa. Fêmur posterior

aproximadamente 3 vezes mais comprido que largo, castanho-escuro a negro; faces dorsal e

ventral com manchas amareladas basal mente; faces anterior e dorsal com polinosidade

esparsa; margem anterior da face ventral com 8-9 cerdas curtas e fortes na V2 apical, seguidas

de 1-2 cerdas longas e finas próximo à base, e várias cerdas ruivas no V3 basal. Tíbia anterior:

ápice amarelado e face dorsal amarelada, o restante castanho-escuro; mancha alaranjada com

intensa pilosidade de reflexos dourados no ápice da face posterior. Tíbia média castanho-

escura, com ápice amarelado, 2 cerdas apicais ventrais. Tíbia posterior: mesma cor da tíbia

'  )

O
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média, com pequena mancha alaranjada apical na face ventral, 1-2 cerdas dorsais. Tarsos com

polinosidade esbranquiçada nas faces dorsal e anterior dos tarsômeros 1 e 2; tarsos anterior e

posterior com intensa pilosidade dourada nas faces ventral e posterior, restrita à base no tarso

médio; demais tarsômeros castanhos.

^  Abdome: castanho-escuro, polinosidade dos tergitos prateada; estemito 5 cerca de 2 vezes

^  mais largo que longo (Figura 15). Terminália: expansão póstero-lateral do epândrio com

bordo arredondado e levemente curvado para a frente (Figura 17); cerco moderadamente

^  . .
^  longo (Figuras 16-17); surstilo sem margem lateral membranosa serrilhada (Figuras 17-18);

parâmero engrossado, ultrapassando V2 do comprimento do edeago (Figuras 19-21); edeago

curto e moderadamente engrossado, com projeções basais arredondadas (Figura 19); tubérculo

basal da cerda do gonópodo desenvolvido (Figuras 19-20).

O

/r^
)

' )

Fêmea

Corpo: 8,4 mm Asa: 7,9 mm x 2 mm

^  Como no macho, exceto pelo que segue: fronte de coloração mais clara, alaranjada, que

estende-se aproximadamente até a porção média, não estando restrita à margem anterior como

nos machos; o restante da fronte escurecido, castanho-avermelhado a castanho-escuro; muitas

vezes, a fronte apresenta-se quase que inteiramente alaranjada; tubérculo facial brilhante.

^  amarelo ou castanho; flagelo castanho com 1 cerda dorsocentral reduzida presente ou não; 1-2

pós-pronotais fracas presentes ou não (quando 2, a interna é mais reduzida); medidas das

seções da veia Costa: I 1,3 mm; II 1,9 mm; III 1,5 mm; IV 2,0 mm; V 1,0 mm; VI 0,3 mm.

Terminália: tergito 6 esclerotinizado, principlamente nas laterais, cerdoso, com uma fileira de

7 cerdas finas na região póstero-lateral (Figuras 26 e 28); estemito 6 com uma fileira de 6

cerdas espiniformes póstero-laterais (Figuras 27 e 28); tergito 7 representado por uma placa
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cerdosa no 'A basal, com uma pequena reentrância na margem posterior (Figura 26); face

ventral do segmento 7 com 1 par de cerdas mediano no 'A basal (Figura 27); espermateca

cilindrica, alongada, com finas estrias transversais, inserção do dueto em pedúnculo curto e

grosso e processo apical fino e curto (Figura 29).

®  Distribuição geográfica (Anexo n): Brasil (Amazonas).
9

Material-tipo examinado: holótipo macho (INPA), etiquetado: BRASIL, Amazonas,

9  Manaus, R[eserva] [Adolpho] Ducke, [AM-010, km 26, 2°53'S 59°59'W], 6-13.ix.2002 (E. F.

Soares & A. L. Pinheiro) (etiqueta impressa branca)/ arm[adilha] McPhail [com melaço de

cana a 10%], mata, baixio, Ig[arapé] Barro Branco (etiqueta impressa branca)/ Holótipo,

^  Apophorfçmchus brevipems. Marques & Ale-Rocha (etiqueta impressa vermelha).

^  Condição do holótipo: em perfeito estado de conservação; abdome dissecado a partir do

í*, segmento 1, acondicionado em microtubo com glicerina, afixado no alfinete do especime.

1 Parátipos; BRASIL, Amazonas, Manaus, R[eserva] [Adolpho] Ducke, [AM-010, km 26,

2°53'S 59°59'W], 16.ix.2002, arm[adilha] McPhail [com melaço de cana a 10%], mata,

baixio, Ig[arapé] Barro Branco (E. F. Soares & A. L. Pinheiro), lá^ e 39 (INPA); idem,
/'V

rl 16.X.2002, 19 (MZSP); idem, 15.i.[20]03, 19 (MZSP); idem, 10.ix.2002, área aberta, platô,

IÇ (MZSP); idem, 2-9.X.2002, 19 (MPEG); idem, 24.vii.2003, área aberta, baixio, 19

j  (MPEG); E[stação] E[xperimental] [de] F[ruticultura] T[ropical], BR-174, Km 40,

^  06.iii.l997, McPhail em camu-camu (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem, 09.x. 1997, em

sorva, 19, (INPA); Sítio Vida Tropical, R[amal] Água Branca II, AM-010, Km 35,
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^  13 ii 1997 McPhail em goiaba-de-anta (B. Ronchi-Teles), IÇ (IMPA); Presidente Figueiredo,
i

^  AM-240, Km 24, Com[unidade] S[âo] Ftrancis]co de Assis, 02°0rS 59''49'W, 01-11 .ix.2002,

t
isca de banana fermentada (F. Xavier & U. [C.] Barbosa), 1(5 e 29 (INPA).

1!^

Etimologia: do Latim, brevi- curto e penis= pênis, referindo-se ao menor tamanho do edeago

desta espécie em relação ao dei4. amazonensis.

Variações: margem anterior da fronte amarelada a alaranjada; artículos antenais alaranjados;

^  esclerito parafacial e gena amarelados a castanho-escuros; clípeo amarelo a castanho-

^  brilhante; 1-2 cerdas.pós-:pronotais fracas, presentes ou não (principalmente nas femeas),

sendo que um macho apresentou este caráter; é comum a ocorrência de uma cerda

extranumerária reduzida entre o par apical e subapical do escutelo, em um ou ambos os lados

do escutelo (característica observada em machos e femeas); ausência de mancha alaranjada

^  apical na face ventral da tíbia posterior e 1-4 cerdas dorsais; número de cerdas das pernas

bastante variável, mas sempre com o mesmo padrão de distribuição.

Discussão: As femeas desta espécie podem ser facilmente separadas das demais, pela
<rni,

f

)

coloração das pernas, com a cor castanha predominante, enquanto que nas outras espécies as

pernas das femeas são amareladas. A terminália feminina difere pelo número de cerdas do

tergito 6 (7 cerdas finas póstero-laterais) e estemito 6 (6 cerdas espiniformes póstero-laterais).

O  A espermateca é muito semelhante a de A. amazonensis, sendo difícil separar as espécies por

esse caráter. A única diferença é que o processo apical da espermateca é mais curto em A.

brevipenis sp. n., mas é uma diferença muito sutil. Já a terminália masculina distingue-se

bem por apresentar praticamente todas as estruturas menores e mais engrossadas. O cerco é

mais curto, o surstilo não possui margem lateral membranosa serrilhada, o parâmero é mais

engrossado e o edeago também é mais curto e grosso.
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«  « -71 ^ hreviDenis sp. n. (paiátipo macho): 15, estemito 5 (vista ventral); 16-17, termináliaS« t"^eSriaterS, nZ. J^a); IS. surstUo esquerdo (vista lateral); 19-20. tenuiuáüa
...acriiiina interna (vista vential e lateral); 21, parâmero direito (vista lateral externa).
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Figuras 22-25 A amazonensis- 22-24, terminália feminina (22, vistó dorsal; 23, ven^; 24, later^ toifâ)
r« ?s4rmteca Figuras 26-29, A. brevipems sp. n. (paiátipo): 26-28, tennmália feminina (26, vi^
dor^ IrTentral- 2^, lateral direita) e 29, espermateca. Figuras 22-24; 26-28 na mesma escala
Abreviações: epipri epiprocto; hyprct. hipoprocto; st, estermto; tg, tergito.
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Apophorhynchus flavidus Williston, 1895

(Figuras 30-33 e 109)

®  Apophorhynchus flavidus Williston, 1895a: 184 (chave), 186-187 (descrição Ç); Lindner,

^  1930a: 129 (redescrição); Malloch, 1941: 50 (redescrição); Prado, 1966: 248 (chave),

^  249-251 (redescrição, distr. geográfica), figuras 100-105 (cabeça, asa, abdome,

^  terminália Ç); Steyskal, 1967: 1 (catálogo).

^  Diagnose: coloração geral amarelada; pernas amareladas e brilhantes; abdome castanho com

polinosidade. dourada;, terminália. feminina: tergito 6 cerdoso, esclerotinizado na margem

^  anterior, com 1-2 cerdas maiores na região pòstero-lateral; estemito 6 com fileira de 5 cerdas
%

^  espiniformes póstero-laterais e 1 cerda destacada anterior a estas; espermateca com inserção

^  do dueto em pedúnculo fino e longo e processo apical curto e grosso.

Fêmea

Corpo: 8,6 mm Asa: 7,1 mm x 2 mm

Cabeça: fronte e artículos antenais alaranjados; arista amarelada no V4 basal, o restante

^  alaranjado; face e clípeo amarelados, brilhantes; tubérculo facial castanho-brilhante;
/

^  polinosidade prateada entre e abaixo das antenas; esclerito parafacial amarelado; gena e palpo

amarelados, com cerdas ruivas.

Tórax: escuto castanho, com as seguintes faixas de polinosidade dourada: 1 acrostical estreita
•V

>  Q incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral que estende-se até o
' X

ápice do escutelo e 1 lateral estendendo-se do lóbulo pòs-pronotal até o calo pós-alar; cerdas

destacadas: 2 notopleurais, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pós-alar, 1 intra-alar, 1 intra-pós-alar, 1
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®  dorsocentral pós-sutural pré-escutelar reduzida, 1 acrostical pós-sutural pré-escutelar; pós-
ê
0  pronotal ausente. Escutelo castanho, com 1 cerda apical e 1 subapical marginal; pleura

castanha, sem brilho.
9

9  Asa (Figura 109): tégula com 2 cerdas destacadas; uniformemente amarelada; veias castanho-

^  claro à alaranjadas; medidas das seções da veia Costa: I 1,0 mm; II 1,7 mm; III 1,5 mm; IV

®  1,7 mm; V 0,7 mm; VI 0,3 mm.

^  Peraas: coxa anterior amarelada; coxa média castanha e a posterior amarelada dorsalmente, o

9  I^  restante castanho; trocânteres amarelados. Fêmur anterior: face dorsal com cerdas finas na h
%

^  apical; face ventral com 6-8 cerdas espiniformes na V2 apical da margem anterior e 6-7 cerdas

^  na margem postenor.. F«mur. médio:, /s apicais da face ventral com 9 cerdas espiniformes na

margem antenor e 7-9 na margem posterior. Fêmur posterior inteiramente amarelo,

^  engrossado; face dorsal com várias cerdas finas e longas, em série, nos V3 basais; face ventral

^  com fileira de 9-11 cerdas curtas e fortes na V2 apical da margem anterior e 6-8 cerdas fortes
^  na margem posterior. Tíbias delgadas, amareladas e brilhantes; tíbia anterior com 1 cerda

subapical dorsal destacada; tíbia média com 2 cerdas apicais fortes ventrais; tíbia posterior

^  com pequena mancha castanha apical na face anterior e posterior e anel castanho na base, 2-3

^  cerdas dorsais longas e finas. Tarsos com tarsômeros 1-3 amarelados, com intensa pilosidade

O

/

ruiva ventral e posterior; demais tarsômeros castanhos.

^  Abdome: castanho-escuro, com polinosidade dos tergitos dourada. Terminália: tergito 6

cerdoso, esclerotinizado na margem anterior, com 1-2 cerdas maiores na região póstero-lateral

(Figuras 30 e 32); estemito 6 também cerdoso, com uma fileira de 5 cerdas espiniformes

posteriormente e 1 cerda destacada anterior a estas (Figuras 31 e 32); tergito 7 representado

por uma placa cerdosa no V3 basal, com reentrância na margem posterior (Figura 30); face

ventral do segmento 7 membranosa com 1 par de cerdas medianas no V5 basal (Figura 31);
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espermateca cilíndrica, alongada, com estrias transversais, inserção do dueto em pedúnculo

^  fino e longo e processo apical curto e grosso (Figura 33).

#

Macho: desconhecido.

Distribuição geográfica (Anexo E): Brasil (Mato Grosso) e Bolívia (Santa Cruz).

Material tipo examinado (fotos): síntipo fêmea (AMNH), etiquetado: [BRASE^, Maio

Grosso] Chapada [dos Guimarães, sem data, coletor anônimo], Am[erican] Mus[eum of]

Nat[ural] Hist[ory], Depart.-Inv^: Zoology, IST 20359.

^  Observação: O síntipo áeA.JJavidus encontra-se no "American Museum of Natural History"

^  (AMNH), New York, EUA. Entretanto, não foi possível realizar o empréstimo deste

^  espécime. A redescrição de A. flavidus foi feita com base na descrição original, observação de

^  fotos do síntipo e análise de dois espécimes previamente identificados. Como o síntipo foi
obsevado apenas através de fotos e não se teve acesso ao mesmo, este não pôde ser designado

lectótipo.

j

O
Condição do síntipo: em perfeito estado de conservação, não dissecado.

1

Material examinado: BRASE., Mato Grosso, Cuiabá, vii-ix.[l]934, [espécime sem

abdome], n° 333A (J. Lane), IÇ (MZSP); BOLÍVIA, [Santa Cn/z], Prov[íncia] Sara, [sem

data] (Steia Vach), 19 (MCZ).
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Variações: fronte amarelada a alaranjada; artículos antenais amarelos, alaranjados ou

castanhos; face e clipeo brilhantes, amarelos a castanhos; tubérculo facial da mesma cor da

face; esclerito parafacial e gena amarelos a castanho-claros; palpo castanho-claro com cerdas

castanhas e/ou ruivas; cerda dorsocentral pós-sutural pré escutelar ausente; uma femea

apresentou 1 dorsocentral reduzida, situada anteriormente à intra-pós-alar, somente no lado

direito do escuto; escutelo somente com o par de cerdas apicais; tíbias anterior, média e

posterior podendo apresentar manchas castanhas.

%

)

y

'S

"v

Discussão: Pode ser facilmente separada das demais espécies do gênero pela coloração

amarelada e pela polinosidada dourada do abdome. O macho desta espécie é desconhecido,

equanto que a terminália feminina assemelha-se a de A. brevipenis sp. n., diferindo pelo

formato e número de cerdas póstero-laterais do tergito 6, pela presença de 1 cerda destacada

anteriormente às cerdas póstero-laterais do estemito 6 e pela forma da espermateca, que

possui a inserção do dueto em pedúnculo fino e longo, e processo apical grosso.
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5.1.2. Willistoniella Mik, 1895
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9 Willistoniella Mik inclui moscas castanhas, com tamanho de 7 a 11 mm; fronte ampla
9

9  e pouco côncava; 2 pares de cerdas orbitais; ocelares, pós-ocelares, verticais interna e externa
9^  presentes; face carenada medianamente; arista piumosa; pleura com pontuações de

^  polinosidade dourada; escutelo sem cerdas de revestimento, geralmente com 1 par de cerdas

^  apical e 1 par marginal destacados e pernas com fSmures pouco engrossados.

E O gênero de Ropalomeridae mais abundantemente coletado, constituindo

®  freqüentemente mais de 50% dos exemplares encontrados nas coleções. Inclui, atualmente,

^  apenas a espécie Willistoniella pleuropunctata (Wiedemann), com ampla distribuição, do Sul

^  do México ao norte da Argentina (Steyskal, 1967). O holótipo fêmea está depositado no
%

Museu de História Natural de Viena (MHNW).

^  Este trabalho inclui, além da redescrição de W, pleuropunctata, a descrição de W.

^  latiforceps sp. n., W. spatulata sp. n. e W. ulyssesi sp. n.. W. pleuropuncata teve seu registro

^  confirmado para o México, Panamá, Trinidade, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil

^  (Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina). Esta espécie foi registrada pela primeira vez nos seguintes Estados

brasileiros: Tocantins, Sergipe, Maranhão, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Além

disso, uma chave de identificação para fêmeas e machos é fornecida.

45



#

#

9

®  Willistoniella Mik, 1895
#

#  (Figuras 34-80 e 110-113)

®  Rhopalomyia Williston, 1895a: 184 (pré-ocupado, Rübsaamen, 1892). Espécie-tipo:

^  RopalomerapleuropunctataWiQáQmdinxi, 1824.

Willistoniella Mik, 1895: 136 (nome novo para Rhopalomyia Williston); Williston, 1896:

@  280-281 (chave), figura 1 (cabeça); Lindner, 1930a: 125 (diagnose), 126 (chave), 128-

^  129 (redescrição); Malloch, 1941: 50 (diagnose); Frey, 1959: 47 (citação); Prado,

^  1963: 466 (diagnose); 1966: 213 (chave), 247 (diagnose); Steyskal, 1987: 85 (chave);
%

Ramírez-García e Hernández-Ortíz, 1994: 72 (diagnose); Prado & Papavero, 2002: 2

(catálogo).

^  Espécie-tipo: Ropalomera pleuropunctata Wiedemann, 1824 (designação original).

^  Diagnose: fronte ampla, pouco côncava, projetada anteriormente; 2 pares de cerdas orbitais;

ocelares, pòs-ocelares, verticais interna e externa presentes; arista plumosa, com pêlos

^  esparsos; face carenada medianamente; pleura com pequenos pontos de polinosidade dourada

^  no anepistemo; escutelo com extremidade arredondada, um par de cerdas marginais e um par

apical; 6 ou mais cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico; femures pouco

'^1 engrossados em relação aos outros gêneros.

Descrição:

Cabeça: fronte ampla, pouco côncava, projetada anteriormente; faixa estreita de polinosidade

prateada no meio da fronte, nas órbitas oculares, no triângulo ocelar e no esclerito occipital

mediano; 2 pares de cerdas orbitais presentes; ocelar, pós-ocelar, verticais interna e externa
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presentes; uma fileira de cerdas pós-oculares; face com carena mediana central; pedicelo com

1 cerda distinta na margem dorsal; arista plumosa, a metade basal amarelada com pêlos

longos, o restante castanho e nu; gena estriada, com uma faixa longitudinal de polinosidade

prateada que estende-se até a região pós-ocelar; uma fileira de cerdas fortes no esclerito

parafacial, próximo à sutura genofacial; gena e pós-gena cerdosas.

^  Tórax: escuto com faixas de polinosidade dourada e/ou prateada, cerdas de revestimento

^  curtas e várias cerdas destacadas. Escutelo com extremidade arredondada, região discai plana

J  e nua. Subescutelo com ou sem faixa de polinosidade dourada. Pleura com cerdas de

^  revestimento curtas no anepistemo, pontos de inserção das cerdas cercados por polinosidade

^  dourada, 1 cerda.anepistemal destacada e 1 catepistemal; anepímero sem cerdas destacadas; 6
^  ou mais cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico.
0
^  Asa. tégula com 3-6 cerdas destacadas; semi-hialina com tonalidade amarelada desprovida de

manchas distintas; /a basal da ri hialino; V3 distais da ri, sc e parte da r2+3 amarelo mais

^  escuro que o restante da asa; R4+5 sinuosa, côncava distalmente; distância entre a forquilha do

^  setor radial e o final da Sc curta; última seção da M convexa na metade basal; CuA2 reta

^  (Figuras 110-113).
0
^  Pernas, femures pouco engrossados em relação aos outros gêneros, todos com 1 cerda basal

ventral fina e longa. Tíbia anterior com 1 cerda subapical dorsal destacada. Tíbia média com 1

cerda subapical dorsal destacada e 2-3 cerdas fortes apicais ventrais. Tíbia posterior mais

alargada, achatada lateralmente, com a face dorsal laminar e 4-5 cerdas bem diferenciadas na

margem póstero-dorsal.

Abdome: quadriculado com 4 manchas de polinosidade prateadas nos tergitos 2-5 (2 centrais

e 2 laterais). Terminália feminina: telescopada, membranosa na maior parte; tergito 6 pouco

esclerotinizado, com pilosidade esparsa e uma fileira de pequenas cerdas na região póstero-
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®  lateral; segmento 7 parcialmente membranoso; estemito 7 com uma pequena placa basal com

%
^  1 par de cerdas; tergito 7 reduzido a uma placa basal; um espiráculo nos segmentos 6 e 7;

O

O

'■%

epiprocto alongado, com 1 par de cerdas destacadas na porção apical; hipoprocto mais curto

com uma fenda mediana longitudinalmente, que não atinge o ápice (Figuras 52, 56, 74 e 78);

cerco delgado, cerdoso, com cerdas maiores no ápice. Estemito 5 masculino retangular e

cerdoso. Terminália masculina: cercos totalmente flisionados, formando uma peça única

(Figuras 36, 45, 60 e 67); parâmero com o lòbulo externo mais cerdoso que o interno e a

margem interna apresentando uma expansão lateral membranosa (Figuras 41, 50, 65 e 72);

edeago membranoso em sua maior parte, com o ápice piloso, curvo e dobrado para baixo e

uma linha longitudinal esclerotinizada ventral nos V3 basais; epifalo em gancho (Figuras 40,

49, 64 e 71).

Tamanho: 7,3 mm - 11,0 mm

^  Rica, Panamá, Trinidade, Suriname, Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Pem, Brasil,

^  Bolívia, Paraguai e norte da Argentina.

Distribuição geográfica (Anexo III): México, Belize, Guatemala, Honduras, Curaçao, Costa

Discussão: distingue-se facilmente dos outros gêneros pela presença de uma carena mediana

na face, enquanto que todos os demais gêneros possuem um tubérculo hemisférico central.

Além disso, todas as espécies possuem um padrão de polinosidade abdominal característico:

abdome quadriculado com 4 manchas de polinosidade prateadas nos tergitos 2-5. As espécies

deste gênero assemelham-se muito entre si, sendo de difícil separação, quando considera-se

apenas a morfologia externa. Podem, entretanto, ser facilmente separadas pela morfologia das
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9  temiinálias feminina e, principalmente, masculina. Na maioria das vezes, é necessária a
#
^  dissecção para observação destas estruturas. Entretanto, se os espécimes (principalmente

®  machos) forem montados e secados de forma que seja possível a visualização dos surstilos, a

dissecção toma-se desnecessária. Às vezes, quando a fêmea é montada com o ovipositor

distendido, também é possível identificar-se algumas espécies sem a dissecção (por exemplo,

%  W. ulyssesi sp. n.).

^  Chave para as espécies de Willistoniella (c5 e 9)
m

^  1» Tergito 7 da fêmea com uma reentrância na extremidade posterior, em forma de U
®  invertido (Figura 77); estemito 7 da fêmea com uma placa sub-basal grande com cerca de

^  4 saliências consecutivas, formando pequenas ondulações (Figuras 78-79); estemito 5 do
^  macho largo, com 1 cerda longa nos ângulos póstero-laterais (Figura 66); surstilo longo,

ultrapassando a margem posterior do epândrio

(Figuras 67-68) Willistoniella ulyssesi sp. n.

^  V, Tergito 7 da fêmea com uma reentrância na extremidade posterior, em forma de V

(Figuras 51, 55 e 73); estemito 7 da fêmea com uma placa sub-basal longitudinal reduzida

O ou ausente (Figuras 52, 56 e 74); estemito 5 do macho com 1 a 3 cerdas longas nos

ângulos póstero-laterais (Figuras 35, 44, 59); surstilo curto, não ultrapassando a margem

posterior do epândrio (Figuras 36, 45 e 60) 2

2. Estemito 7 da fêmea sem placa sub-basal longitudinal (Figura 74); estemito 5 do macho

com 2 cerdas longas nos ângulos póstero-laterais (Figura 59); surstilo fino com a porção

apical mais alargada, arredondada e cerdosa, lembrando a forma de uma espátula (Figuras

60-62) Willistoniella spatulata sp. n.
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9  2\ Estemito 7 da fêmea com 1-2 placas sub-basais longitudinais (Figuras 52 e 56); estemito 5
9
^  do macho com 2-3 cerdas longas nos ângulos póstero-laterais (Figuras 35 e 44); surstilo

9

O

n

não como acima 3

3, Estemito 7 da fêmea com 1 placa sub-basal longitudinal curta (Figura 52); estemito 5 do

macho com 2 cerdas longas nos ângulos póstero-laterais e uma fileira de 4 cerdas menores

nas margens laterais (Figura 35); surstilo largo, com ápice tmncado (Figuras 36-

38) Willistoniella latiforceps sp. n.

3'. Estemito 7 da fêmea quase imperceptível, com 2 placas sub-basais longitudinais, paralelas,

estreitas e pouco esclerotinizadas (Figura 56); estemito 5 do macho com 3 cerdas longas

nos ângulos póstero-laterais (Figura 44); surstilo delgado, com ápice afilado (Figuras 45-

Willistoniella pleuropunctata (Wiedemann)
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9  Willistoniella latiforceps sp. n.
9

(Figuras 34-41, 51-54 e 110)

Diagnose: face esbranquiçada, amarelada ou ferrugem com manchas castanhas no ápice da

carena e nas extremidades látero-basais, ou somente nestas últimas; terminália feminina:

9  tergito 7 com uma reentrância na extremidade posterior em forma de V; estemito 7 composto

^  por uma pequena placa basal transversal com um par de cerdas e uma placa sub-basal curta

^  longitudinal; estemito 5 do macho com 2 cerdas mais longas nos ângulos póstero-laterais e

®  uma fileira de 4 cerdas menores nas margens laterais; terminália masculina: surstilo bastante

^  engrossado, com ápice truncado..

Holótipo macho

^  Corpo: 11,4 mm Asa: 8,3 mm x 2,7 mm

Cabeça: fronte castanho-escura; cerca de 9 cerdas pós-oculares; face esbranquiçada, com

^  manchas castanhas no ápice da carena e nas extremidades látero-basais; artículos antenais,

^  clípeo, palpo, gena e pós-gena castanho-escuros; gena e pós-gena com cerdas ruivas; 7 cerdas

no esclerito parafacial.

Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade: 1 acrostical prateada
n

esparsa, estreita e incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral

)

dourada que se estende até o ápice do escutelo e 1 lateral dourada estendendo-se do lóbulo

pós-pronotal até o calo pós-alar; cerdas destacadas: 1 pós-pronotal (1 cerda extranumerária

mais interna, reduzida, no lado esquerdo), 3 notopleurais (uma delas reduzida), 1 supra-alar

pré-sutural reduzida, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pós-alar, 2 intra-alares (a anterior reduzida), 1

intra-pòs-alar, 1 dorsocentral pré-escutelar pós-sutural reduzida e 1 acrostical pré-escutelar
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9  pós-sutural. Escutelo castanho-escuro com 1 cerda apical e 1 marginal (Figura 34).
m
^  Subescutelo castanho com faixa de polinosidade dourada. Pleura castanho-escura; mais de 8

®  cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico.

^  Asa (Figura 110): tégula com 4 a 6 cerdas destacadas (variação no mesmo espécime);

medidas das seções da veia Costa: I 1.5 mm, II 2 mm, III 2 mm, IV 1.5 mm, V 0.7 mm e VI

0.3 mm.

m

^  Pernas: coxas cobertas por polinosidade prateada esparsa, com cerdas negras. Trocânteres

®  castanhos. Todos os fêmures sem polinosidade. Fêmur anterior castanho-escuro, com várias
V©

cerdas dorsais desalinhadas; face ventral com uma fileira de 8 cerdas na margem anterior, a

^  • u^  mais basal menor, uma fileira de 9 cerdas na margem posterior. Fêmur médio castanho-claro
nos /a basais e escuro no restante, face ventral com uma fileira de 15-16 cerdas curtas na

^  margem anterior, a cerda basal mais fraca, uma fileira de 15-16 cerdas na margem posterior.

®  Fêmur posterior castanho-escuro, a parte média da face dorsal castanho-clara; face dorsal com

^  inúmeras cerdas irregularmente distribuídas; face ventral com uma fileira de 12 cerdas curtas

na margem anterior e 6-8 na margem posterior, as duas basais menores e mais fracas. Todas

^  âs tíbias castanho-escuras; base das tíbias média e posterior com pequena mancha de

^  polinosidade prateada nas faces anterior e posterior; tíbia posterior direita com 5 cerdas na

^  margem póstero-dorsal, a esquerda com 4 cerdas. Tarsos com tarsômero 1 coberto por
n

polinosidade esbranquiçada dorsal e intensa pilosidade dourada ventral; demais tarsômeros

castanho-escuros.

Abdome: castanho-escuro; estemito 5 com 2 cerdas mais longas nos ângulos póstero-laterais,

uma fileira de 4 cerdas menores nas margens laterais, a mais basal menor; várias cerdas de

tamanhos variáveis uniformemente distribuídas na porção posterior, próximo à região

membranosa (Figura 35). Terminália: cerco moderadamente cerdoso e longo, com cerdas

52



%

®  uniformemente distribuídas nas laterais e no ápice, as do ápice mais longas (Figuras 36- 37);
ti
^  surstilo bastante engrossado, pouco mais longo que o cerco, não ultrapassando a margem

®  posterior do epândrio, truncado apicalmente (Figuras 36-38); epifalo e parâmero engrossados
m
^  (Figuras 40-41); edeago dobrado para baixo no V3 distai, cerca de 2 vezes o comprimento do

-  parâmero (Figuras 39-40).

Fêmea

Corpo: 9,8 mm Asa: 8,1 mm x 2,6 mm

Como no macho, exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I 1.2 mm, 11 2

mm, in 2 mm, IV 1.5. mm, V 0.7 mm e VI 0.3 mm. Terminália: tergito 7 com uma reentrância

na extremidade posterior em forma de V, com projeção que se estende látero-ventralmente,

visível na face ventral (Figuras 51-53); estemito 7 composto por uma pequena placa basal

transversal com um par de cerdas e uma placa sub-basal longitudinal curta (Figura 52);

55 espermateca oval, alongada, com numerosas estrias transversais (Figura 54).

Distribuição geográfica (Anexo ni): Brasil (Amazonas).

O Material-tipo examinado: holótipo macho (INPA), etiquetado: BRASIL, Amazonas,

P[residente] Figueiredo, AM 240, Km 24, Com[unidade] S. Fco. de Assis, 02®0rS 59°49'W,

01-ll.ix.2002 (etiqueta impressa branca)/ isca de banana fermentada (F. Xavier & U.

Barbosa) (etiqueta impressa branca)/ Holótipo, Willistoniella latiforceps. Marques & Ale-

Rocha (etiqueta impressa vermelha).

Condição do holótipo: em perfeito estado de conservação, não dissecado.
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®  Parátipos: BRASIL, Amazonas, Parque Nacional do Jaú, 16-29.vi.2001, arm[adilha]
m
^  Shannon (J. F. Vidal), IcJ (INPA); Manaus, E[stação] E[xperimental] [de] F[ruticultura]

®  T[ropical], BR-174, km 40, 21.iii.[19]97, McPhail [em] araçá-pêra (Ronchi-Teles), IcJ

(INPA); idem, 2.v.[19]97, \S (INPA); idem, IcJ (INPA); idem, 17.vii.[19]97, lá* (INPA);

^  R[eserva] [Adolpho] Ducke, [26 km NE, 2®53'S 59®59'W], 19-24.V.1988, isca de fruta (Y.

Câmara & J. E. Bindá), lá (USNM); idem, 10-15.vi. 1988, 3á (INPA); idem, 05-12.viii.1988,

^  lá (USNM); idem, 27.x-03.xi. 1988, lá (INPA); idem, 16-19.V.1988 (Y. Câmara & F.

Xavier), lá (INPA); idem, 24-28.vi. 1988, lá (INPA); idem, 20-27.viii.1988, lá (INPA);

Embrapa, AM- 010, Km 31, 29.viii.1990, arm[adilha] Shannon, Isc[a de] Fruta, Capoeira (L.

P. Albuquerque & J. E. Bindá), lá (MZSP); idem, 30.X.1991, C[ultura de] Guaraná, lá

(INPA); idem, 29.viii.1990, C[ultura de] Cacau, 1$ (INPA); idem, 14.viii.l991, lá (MZSP);

idem, 18.ix.1990, C[ultura de] Andiroba, 19 (INPA); Presidente Figueiredo, iv.2001,

arm[adilha] McPhail (Ronchi-Teles), 2á (INPA); idem, lá (FMNH); idem, lá (MCZ);

©  Com[unidade] S[ão] F[rancis]co de Assis, AM-240, Km 24, 02° 01'S 59° 49'W, 01-

^  11 .ix.2002, isca de banana fermentada (F. Xavier & U. Barbosa), 39 e 2á (INPA).

Etimologia: do Latim, lati= largo e forceps= fórcepes, referindo-se ao surstilo, que é bem

O  Faz-se aqui uma referência ao trabalho de Prado (1966), no qual o autor chama os surstilos de

largo em relação aos das outras espécies deste gênero.

'"5
"forcipes inferiores".

Variações: fronte castanha; 8-11 cerdas pós-oculares; face com coloração esbranquiçada,

amarelada ou ferrugem, com manchas escuras no ápice da carena e nas extremidades látero-

basais, ou somente nestas últimas; um exemplar macho apresentou mancha escura no meio da
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carena; artículos antenais castanhos ou alaranjados; flagelo mais escuro na margem dorsal ou

^  com polinosidade dourada na face interna; gena castanho-clara; 6-9 cerdas no esclerito

®  parafacial, sendo comum variação num mesmo exemplar; escuto com 2-3 cerdas notopleurais
9
^  e 1-2 pòs-pronotais; faixa acrostical de polinosidade prateada ausente; mais de 8 cerdas na
m

borda superior do espiráculo metatorácico; observou-se um exemplar fêmea com 2 supra-

#  alares pós-suturais, a anterior mais reduzida e 1 escutelar extranumerária subapical na metade

^  direita do escutelo. Todos os femures inteiramente castanhos; número de cerdas destacadas

®  das pernas variável, mas sempre com o mesmo padrão de distribuição; a maioria dos

^  exemplares com 4 cerdas na margem pòstero-dorsal da tíbia posterior.

Discussão: esta espécie assemelha-se a W. pleuropunctata, em relação à coloração da face,
<g>
^  uma vez que não possui muitas manchas distintas. Entretanto, geralmente a coloração da face

^  é mais clara, esbranquiçada, auxiliando na sua separação. O aspecto geral é igual ao das

^  demais espécies, diferindo apenas pela terminália de ambos os sexos. O macho apresenta

cerco, epifalo e parâmero semelhantes aos de W. ulyssesi sp. n.; entretanto seu surstilo é

^  bastante engrossado, o que a distingue de qualquer outra espécie do gênero. A terminália

^  feminina assemelha-se a de W. pleuropunctata, diferindo pela forma do estemito 7, composto

por uma pequena placa basal transversal com um par de cerdas e uma placa sub-basal

longitudinal curta, bem visíveis, ao contrário do que ocorre em W. pleuropunctata.

'  "5
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Figuras 34-41, Willistomella latiforceps sp. n. (parátipo macho): 34, escutelo; 35, esternito 5 (vista ventral);
36-37 termináiia masculina (vista ventral e lateral, mesma escala); 38, surstUo esquerdo (vista lateral); 39-40,
terminália masculina interna (vista ventral e lateral); 41, parâmero esquerdo (vista lateral interna).



%

®  Willistoniella pleuropuncíaía ÇWíedema.nTi, 1824)
9

(Figuras 42-50, 55-58 e 111)

9

Ropalomerapleuropuncíaía Wieáemsinn, 1824: 18; 1828: 572 (redescrição).

Rhopalomera vittifrons [sic] Rondani, 1848: 81.

Ropalomera substituta [sic] Walker, 1858: 225.

^  Rhopalomera pleuropunctata\ Giglio-Tos, 1894: 43; Frey, 1921: 101-103 (redescrição),

®  Figura 77; Aldrich, 1905: 600.

^  Rhopalomyia pleuropunctata Williston, 1895a: 184-186.

^  Willistoniella pleuropunctata\ Hendel, 1923: 203 (citação, distr. geográfica); 1933: 214

^  (citação, distr. geográfica); Lindner, 1930a: 128-129 (redescrição, distr. geográfica);
©
^  1930b: 282 (citação); Aldrich, 1932: 11 (distr. geográfica); Fischer, 1932: 449

(descrição do pupário). Figuras 13-19 (pupário); Steyskal, 1957: 71, Figura 5A-D

<5 (terminália (J); 1987: 943, Figuras 4, 7-8 (cabeça, terminália cJ), Figuras 5-6

^  (identificação errônea = W. ulyssesi sp. n.); Hennig, 1958: 581-590, Figuras 104, 114,

123, 136 (protoráx ventral, fronte, asa, pós-abdome 9)i Frey, 1959: 47 (citação, distr.

geográfica); Prado, 1963: 466-469 (redescrição). Figuras 27-36 (asa, terminália c? e 9,

. . .espermateca). Figuras 25-26 (identificação errônea = W. ulyssesi sp. n.); 1966: 247
O

O  (citação, distr. geográfica). Figuras 98-99 (pós-abdome e terminália parâmero);

-'5
1967: 73 (citação); Baez, 1985: 80 (citação, distr. geográfica); Ramirez-García &

^  Hemández-Ortiz, 1994: 72-75 (diagnose, distr. geográfica), 83 (chave). Figuras lE-F,

4C, 7F (cabeça, perna, espermatecas). Figuras 7A-E (identificação errônea = W.

ulyssesi sp. n.); Prado & Papavero, 2002: 2 (catálogo).
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Diagnose: face com coloração uniforme variando do amarelo ao castanho-escuro;

eventualmente, a carena e as laterais da face apresentam-se avermelhadas. Terminália

feminina, tergito 7 com uma reentrância na extremidade posterior em forma de V; estemito 7

quase imperceptível, com uma pequena placa basal transversal com um par de cerdas e duas

placas sub-basais longitudinais, paralelas, estreitas e pouco esclerotinizadas; estemito 5 do

macho com 3 cerdas longas nos ângulos póstero-laterais; terminália masculina: surstilo

delgado, com ápice atilado.

Holótipo fêmea

Corpo. 8 mm g g ^ 2 mm

©  Cabeça: fronte castanha; uma cerda extranumerária curta presente entre as cerdas pós-

^  oceares, 11 cerdas pós-oculares; face amarelada, margem inferior acastanhada; artículos

2  antenais alaranjados; flagelo alaranjado mais escuro na margem dorsal; clípeo castanho; palpo
castanho-escuro; gena e pós-gena castanha com cerdas ruivas; 7 cerdas no esclerito parafacial.

r^  Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade: 1 acrostical prateada
esparsa, estreita e incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral

^  dourada que se estende até o ápice do escutelo e 1 lateral dourada estendendo-se do lóbulo

®  pós-alar; cerdas destacadas: 1 pós-pronotal, 2 notopleurais, 1 supra-

pós-sutural, 1 pós-alar, 2 intra-alares (a anterior reduzida), 1 intra-pós-alar, 1 dorsocentral

pré-escutelar pós-sutural reduzida, 1 acrostical pós-sutural adiante do escutelo; supra-alar pré-

sutural ausente. Escutelo castanho-escuro com 1 cerda apical e 1 marginal de cada lado e 1

cerda extranumerária menor, lateral à cerda marginal, no lado direito (Figura 42). Subescutelo

castanho com faixa de polinosidade dourada. Pleura castanho-escura; 7 cerdas na borda

superior do espiráculo metatorácico.

■
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Asa (Figura 111): tégula com 3 cerdas destacadas; medidas das seções da veia Costa: I 1.2

mm, II2 mm, III 1.5 mm, IV 1.5 mm, V 0.5 mm e VI 0.2 mm.

Pernas: coxas com polinosidade prateada esparsa, com cerdas ruivas. Trocânteres castanhos.

Todos os fêmures sem polinosidade. Fêmur anterior castanho; fêmur médio e posterior

castanho-claros. Fêmur anterior com várias cerdas dorsais distribuídas irregularmente;

margem anterior da face ventral com uma fileira de 7 cerdas, sendo a mais basal menor e mais

fraca, margem posterior com uma fileira de 8-10 cerdas curtas. Fêmur médio com uma fileira

de 14 cerdas curtas na margem anterior da face ventral e uma de 13 cerdas na margem

posterior, sendo as 3 cerdas basais mais fracas. Fêmur posterior (Figura 43) com várias cerdas

dorsais distribuídas irregularmente, uma fi leira de 11 cerdas curtas no V3 apical da margem

anterior ventral e 5 cerdas na margem posterior. Tíbia anterior castanha com anel amarelo na

porção média; tíbia média castanha com mancha amarelada nos apicais e tíbia posterior

castanha com 4 cerdas na margem póstero-dorsal; base das tíbias média e posterior com

pequena mancha de polinosidade prateada nas faces anterior e posterior. Tarsos com

tarsômero 1 coberto por polinosidade esbranquiçada dorsal e intensa pilosidade dourada

ventral; demais tarsômeros castanho-escuros.

Abdome: castanho-escuro; terminália: tergito 7 com uma reentrância na extremidade

posterior em forma de V, com projeção que se estende látero-ventralmente, visível na face

ventral (Figuras 55-57); estemito 7 quase imperceptível, composto por uma pequena placa

basal transversal com um par de cerdas e duas placas sub-basais longitudinais, paralelas,

estreitas e pouco esclerotinizadas (Figura 56); espermateca alongada com numerosas estrias

transversais (Figura 58).
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Macho

Corpo: 8,0 mm Asa: 6,5 mm x 2,0 mm

Como na fêmea, exceto pelo que segue; medidas das seções da veia Costa: I 1.2 mm, II 1.5

mm, III 1.3 mm, IV 1 mm, V 0.5 mm e VI 0.3 mm. Estemito 5 curto, com 3 cerdas longas nos

ângulos póstero-laterais e várias cerdas mais curtas de tamanhos variáveis uniformemente

#  distribuídas na porção posterior, próximo á região membranosa (Figura 44). Terminália: cerco

esparsamente cerdoso, curto, base arredondada com cerdas distribuídas irregularmente nas

laterais (Figuras 45-46); surstilo delgado, com ápice afilado, pouco mais longo que o cerco,

não ultrapassando a margem posterior do epândrio (Figuras 45-47); epifalo e parâmero

estreitados (Figuras 49-50); edeago longo, dobrado para baixo no V3 distai, cerca de 2,5 vezes

©  o comprimento do parâmero (Figuras 48-49).

^  Distribuição geográfíca (ANEXO III): México, Belize, Guatemala, Honduras, Curaçao, Costa

Rica, Panamá, Trinidade, Suriname, Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Brasil

^  (Roraima, Pará, Amazonas, Tocantis, Rondônia, Sergipe, Maranhão, Bahia, Mato Grosso,

Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa

Catarina), Bolívia, Paraguai e Argentina.

^  Observação: Como o gênero era, até então, monotípico, e como a identificação de W.

pleuropimctata geralmente era feita com base na presença de carena mediana na face (caráter

genérico), muitos exemplares deste gênero foram incorretamente identificados. O estudo das

terminálias feminina e, principalmente, masculina irá provavelmente acarretar mudanças na

ampla distribuição de W. pleuropunctata.
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®  Materíal-tipo examinado: holótipo fêmea (NHMW), etiquetado: ''Willistoniella

#  pleuropunctata Wied., det. Lind."; "'pleuropunctata det. Wied."; "Coll. Winthem";

^  "Holotype" (etiqueta manuscrita vermelha).

®  Observação: A localidade-tipo é indeterminada, constando, segundo alguns autores (Aldrich,

^  1932; Steyskal, 1967), apenas como "América do Sul". Entretanto, o holótipo não apresenta

nenhuma etiqueta indicando local e data de coleta, estas provavelmente foram perdidas.

@  Porém, sabe-se que Wiedemann, autor da espécie, estudou exemplares provenientes dos

^  seguintes países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, México e Brasil (Região Amazônica,

®  Ceará, Pernambuco e Bahia), o que confirma que o holótipo seja proveniente da América do

Sul (Papavero, 1971).

^  Condição do holótipo: cerdas ocelares, arista direita e tarsos anteriores de ambas as pernas

©
^  quebrados; escuto com grande área danificada pelo alfinete; várias cerdas do escuto estão

©  faltando; asa direita e pernas média e posterior direitas perdidas; abdome cortado a partir do

Q  segmento 4, para dissecção da terminália, acondicionada em tubo com glicerina.

Material examinado: MÉXICO, Colima, Vulcano, [sem data] (L. Conrad), 19 (INPA);
O

PANAMÁ, C[anal] Z[om], [Parque Nacional] Barro Colorado, 3l.xii.[19]37, "fhiit fly trap",

n*^ 3797 (J. Zetek), 19 (USNM); idem, Corozal, [sem data], 19 (USNM); TRINIDADE,
■'O

Simla, 12.ii.1966 (W. D. Duckworth), 1(? (USNM); VENEZUELA, [Bolivar], Sabana E. B.,

Akuriman Gran, xi-xii.l940 (P. J. Anduze), \<S (USNM); BRASIL, Roraima, Boa Vista,

Tapajós, 30.VÍ. [sem ano] (R. C. Shannon), 19 (USNM); Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 21-

30.xi.1987, armadilha de Shannon (J. A. Rafael e equipe), 19 (INPA); Pará, S. J. Pirabas,

25.vii.1978 (M. F. Torres), \S (MPEG); C. Araguaia, 28.xi.1978 (F. F. Ramos), Io (MPEG);
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#  \<S (MPEG); Bragança, Tracuateua, 31.viii.l988, [coletor anônimo], \S (MPEG); idem, 02-
m

%

Seure, 24.ii.1979 (P. Eremita), Ic? (MPEG); Belém, Faz. Velha, 18.viii.l970 (T. Pimentel),

04.xi.1990, arm. suspensa, 16m (I. S. Gorayeb), 23 (MPEG); idem, (F. F. Ramos), le?

®  (MPEG); E. F. Bragança, Km 16, 23.vii.[19]56 (E. Lobato), It? (MPEG); Guamá, 09.v.[19]56
9
^  (E. Lobato), \3 (MPEG); Belém, Mocambo, 17.iii.l978 (M. F. Torres), l3 (MPEG);

Inhangapi, Castanhal, 27.xi.1971 (T. Pimentel), 1? (MPEG); Tucuruí, Puraquequara,
9

@  ll.viii.l980, [n°] 5630 (eq[uipe] Nunes de Mello), 1$ (INPA); idem, 12.viii.l980, [n°] 5631,
0^  19 (INPA); idem, 14.viii.l980, [n°] 5633, 19 (INPA); Unt. Amaz. Taperinha b. Santarém,

^  1 l-20.vi.[?]27 (Zemy), \3 (NHMW); Amazonas, Manaus, Colônia Sto. Antônio, 08.vii.I970
m

(T. Pimentel), \3 (MPEG); Parque Nacional do Jaú, 16-29.vi.2001, armadilha Shannon (J. F.

®  Vidal), 19 (INPA); Manaus, R[eserva] [Adolpho] Ducke, AM-010, km 26, 2®53'S 59''59'W],

^  20-27.vii. 1988, isca de fhita (Y. Câmara & F. Xavier), 2$ (D>JPA); idem, 03-10.xi.l988 (Y.

®  Camâra & J. F. Vidal), 19 (INPA); Embrapa, AM-010, Km 31, 25.X.1990, arm[adiiha]
®  Shannon, isc[a de] fruta, C[ultura de] guaraná (L. P. Albuquerque & J. E. Bindá), 19 (INPA);

<5 idem, 31.X.1990, lá' (INPA); idem, 28.xii.1990, lá (INPA); idem, 17.V.1991, 29 (INPA);

idem, 17.vii.1991, lá (INPA); C[ampus] Univ[ersitário], 24.iii.1979 (J. A. Rafael), 29

(INPA); Conj. Campus Elisios, i-ii.2002, Arm. McPhail (B. Ronchi-Teles), lá (INPA);
"1

Conj[unto] Jardim Europa, Bairro Ponta Negra, 15-23.xi.2002, Arm. de garrafa Pet [Mcphail

modificada], em cópula (A. P. C. Marques), lá e 19 (INPA); E[stação] E[xperimental] [de]

F[ruticultura] T[ropical] BR-174, km 40, 16.Í.1997, McPhail [em] araçá-boi (B. Rochi-Teles),

7á (INPA); idem, Roçadão, [arm. McPhail em] goiaba, 49 (INPA); idem, 27.ii.1997, araçá-

boi, lá (INPA); idem, 6.iii.l997, araçá-pêra, lá (INPA); idem, 24.iv. 1997, araçá-pêra, 2á

(INPA); idem, 02.v. 1997, araçá-pêra, lá (INPA); idem, 08.V.1997, araçá-boi, lá (INPA);

idem, 22.V.1997, araçá-pêra, 2á (INPA); idem, araçá-boi, 2á (INPA); idem, 28.v. 1997,
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•  goiaba, ScJ (ESTPA); idern, 05.vi.l997, goiaba, 9(5 (INPA); idem, araçá-pêra, 2(5 (IMPA);

idem, 09.vi.1997, araçá-pêra, 1<5 (IMPA); idem, 17.vii.l997, sorva, 1(5 (INPA); idem,

®  04.ix.1997, araçá-pêra, 2(J (INPA); idem, 16.x. 1997, goiaba, 16^ (INPA); E[scola] A[grícoIa]

9  R[ainha dos] A[póstolos], BR-174 km 23, 16.Í.1997, McPhail [em] bacuri (B. Ronchi-Teles),

^  Ic? (INPA); idem, araticum, 23 (INPA); idem, 30.Í.1997, bacuri, 3c? (INPA); idem,

®  21.iii.l997, abiu, 1(? (INPA); idem, 28.v. 1997, araticum, 1(? (INPA); idem, abiu, Ic? (INPA);

^  idem, bacuri, Ic? (INPA); idem, 10.vii.l997, bacuri, 3c? (INPA); idem, 21.viii.l997, bacuri,

®  \3 (INPA); idem, 23.x. 1997, abiu, Ic? (INPA); idem, bacuri, Ic? (INPA); Presidente

^  Figueiredo, iv.2001, armadilha McPhail (B. Ronchi-Teles), 11Ç (INPA); Com[unidade] S[ão]

^  F[ran]c[isc]o de Assis, AM-240, Km 24, 02^01 'S 59°49'W, 01-1 l.ix.2002 (F. Xavier & U. C.

©  Barbosa), 19 (INPA); Tocantis, Palmas, Chácara São José, 10°17'14"S 48°20'2r'W,
©

20.viii.2002, arm[adilha] McPhail (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem. Chácara Coquinho,

®  10 15 63 S 48°18'20"W, 23.viii.2002, McPhail em acerola, 19 (INPA); Rondônia^ Nova

O

.í

«5 Califórnia, Projeto Reca, 10.v. 1997, arm. McPhail (B. Ronchi-Teles), 19? (IMPA); Abunã,
<0^  Rio Madeira, [sem data], CoIIection C. W. Johnson (Mann & Baker), 1(5 (MCZ); Sergipe,

'O Estância, xii.1929 (R. C. Shannon), 1(5 (USNM); Maranhão, Rosário, Igarapé Paraqueú, 20-

22.xi.[19]70 (Berla), 1? (MZSP); Mato Grosso, Mun[icipio] Três Lagoas, Faz. Floresta, 13-

O

O

o  (INPA); Distrito Federal, Brasilia, ix.[19]69 (H. Ebert), 1? (INPA); Goiás, Goianesia,

20.ix.1964, Exp. Dpto. Zool., 2? e 1(5 (MZSP); Rio Paraqui, xi.[l]935 (Worontzou), 13

ix.[19]69 (H. Ebert). 1(5 (INPA); Espirito Santo, iii.1940, R. C. Shannon CoIIection, 16'

(USNM); idem, iv. 1940, Serviço Febre Amarela M. E. S., Bras., [coletor anônimo], 26^

(USNM); Baixo Guandu, ix.l970 (P. C. Elias), 19 e Ic? (MZSP), 19 e Ic? (INPA); Rio de

Janeiro, Serviço Febre Amarela, M. E. S., Bras., xii.1937, 19 (INPA); idem, ix.l938,

Yel[low] Fev[er] Serv[ice], M. E. S., Brazil (R. C. Shannon), Ic? (INPA); idem, Angra,
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•  Japuíba, 23.iii.[l]940 (Lopes & Lane), IcJ (USNM); Minas Gerais, Viçosa, xi.[l]958 [coletor

9

9

m

9

anônimo], Ic? (MZSP), IS (INPA); São Paulo, [sem data] (Bruno Pohl), \S (MCZ);

Araçatuba, Córrego azul, ii.l945 (M. P. Barretto), 8$ e 86' (MZSP); idem, iii.1947, 16

(MZSP); idem. Rio Jacarecatinga, x.[19]61 (Lane & Rabello), 56 (MZSP); Santos, [sem data]

[coletor anônimo], 2$ e 16 (MZSP); Faz. Itaquerê, Nova Europa, 26.Í.1964 (K. Lenko), 2$

®  (IMPA), 46 (MZSP); idem. Boa Esperança do Sul, I8.xii.l964, 1$ e 16 (MZSP);
m
^  Avanhandava, Barra Mansa, ii.[l]946 (Barretto), 2$ e 86 (MZSP); Ribeirão Preto, Rio

®  Tamanduá, 10.xii.l955 (M. P. Barretto), 16 (MZSP); Porto Cabral, R[io] Paraná, 20-

®  31.iii.l944 (Trav. Fo., Carrera & E. Dente), 36 (INPA); idem, 01-25.iv.l944, 1$ e 16

^  (MZSP); Peruíbe, xii.1946 (M. Carrera), 1$ (MZSP); Mun[icípio] Cajuru, Cássia dos

®  Coqueiros, ix.l954 (M. P. Barretto), IÇ (MZSP); idem, xi.l955, 1$ (MZSP); idem, ii.l947,
©

1$ e 26 (MZSP); S. Amaro, 08.v.[19]44 (Dias-Ramalho), 16 (MZSP); Barueri, 02.xii.l955

J  (K. Lenko), 16 (MZSP); Itaporanga, N. B. Antonina, i.[l]946 (Barretto), 19 (MZSP); [Santa
©  Catariná\, Nova Teutônia, 27°11'B [S] 52°23'L [W], ii.l967 (Fritz Plaumaim), 19 (INPA);

-  idem, 111.1967, 16 (INPA); idem, viii.1967, 19 e 16 (INPA); idem, x.l967, 16 (MZSP);

©  idem, i.1966, 300-500m, 19 (MZSP); idem, xii.1969, I6 (MZSP); idem, iii.1970, 19
Ql
0  (MZSP); idem, iii.1971, IÇ (MZSP); idem, xi.l971, !(? (MZSP); idem, ii.l972, 19 (MZSP);

idem, 11.1973, 16 (FMNH); idem, iv.l973, 19 e 16 (FMNH); idem, ii.l974, IQ e I6
O
rj (FMNH); idem, ii. 1975, 19 (FMNH); idem, i. 1977, 29 (FMNH); idem, ii. 1977, 19 (FMNH);

idem, [sem data], 19 (FMNH); PERU, [Ucayali], Pucallpa, [?].1950 (Peter Hocking), 16

(FMNH); BOLÍVIA, [Santa Cruz], Prov[íncia] Sara, [sem data] (Steinbach), I6 (MCZ);

PARAGUAI, [Bogueron], Chaco, [sem data] (Fiebrig), I6 (NHMW); Concepcion,

25.vii.1933, (Alb Schulze), 19 (USNM); [GuairS], Viliarrica, [?].x.[sem ano] (F. Schade), 16

(MCZ); idem, i.1937, 156 (USNM); idem, vi.l937, 69 e 36 (USNM); idem, vii.1937, 19 e

O

.V
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^  36' (USNM); idem, ii.l939, 56 (USNM) e 3? (INPA); idem, 18.iii.l939. [coletor anônimo].

46 (USNM); idem. xi.l937, 26 (INPA); idem. xii.1937. 16 (INPA); idem. viii.1938. 1$ e

(O

,r>

16 (USNM); idem. 08.iv,[19]39. 16 (USNM); idem. 10.iv.[19]39. 156 (USNM); idem.

#  30.iv.[I9]39. 16 (USNM)

®  Variações: face com coloração uniforme variando do amarelo ao castanho-escuro. na maioria

^  dos exemplares; eventualmente, a carena e as laterais da face apresentam-se avermelhadas;

^  coloração dos artículos antenais variável, com tons alaranjados, ferrugem ou castanhos;

@  flagelo inteiramente castanho, com polinosidade dourada nas faces interna e externa; clípeo,

^  palpo e gena seguindo o padrão de coloração da face; uma cerda extranumerária entre as pós-

®  ocelares pode estar presente; faixa acrostical de polinosidade prateada ausente; foi observado

^  um exemplar com uma cerda extranumerária entre as cerdas apicais do escutelo. Todos os

_  femures inteiramente castanho-escuros, podendo apresentar polinosidade esbranquiçada

esparsa nas faces anterior e dorsal, e número de cerdas variável, mas sempre com o mesmo

padrão de distribuição. Tíbias inteiramente castanhas.

O

o
Discussão: O holótipo femea foi examinado e redescrito pela primeira vez. Coletou-se um

casal em cópula, o que permitiu a correta associação entre macho e femea. No que dizO

O

O  respeito ao padrão de coloração da face, fV. pleuropiinctata pode algumas vezes confundir-se
'O

com W. tdyssesi sp. n. e 1^. latiforceps sp. n., considerando-se que este é um caráter muito

variável. Com relação à terminália masculina, W. pleuropimctata assemelha-se muito à W.

ulyssesi sp. n., entretanto seu surstilo sempre é mais curto (não ultrapassando a margem

posterior do epândrio) e mais delgado do que o de W. ulyssesi sp. n., podendo assim, ser

facilmente separada desta espécie. Além disso, o epândrio tem formato mais arredondado, a
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®  termináliã, como um todo, é menor e a base dos cercos é arredondada, diferindo de todas as
%
^  outras espécies do gênero. A separação das femeas toma-se difícil sem a dissecção da

®  termináliã, que apresenta o segmento 7 bastante membranoso, em vista ventral, com os
#

®  escleritos do estemito 7 muito pouco esclerotinizados e quase imperceptíveis, o que a

#
di

a

©

©

©

©

o

o

o

Ts

O

stingue das femeas das demais espécies.
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Figuras 42-50, Willistoniella pleuropunctata: 42 (holótipo fêmea), escutelo (vista dorsal); 43-50 (macho): 43,
perna posterior esquerda; 44, estemito 5 (vista ventral); 45-46, terminália masculina (vista ventral e lateral,
mesma escala); 47, surstilo esquerdo (vista lateral); 48-49, terminália masculina interna (vista ventral e
lateral); 50, parâmero esquerdo (vista lateral interna).
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Figuras 51-54 W. lattforceps sp. n. (paiátipo): 51-53, termináüa feminina (51, vista dorsal; 52, vential; 53,
lateral direita) e 54, espermateca. Figuras 55-58, W. pleuropunctata: 55-57, terminália feminina (55, vista
dorsal; 56, ventral; 57, lateral direita) e 58, espermateca. Figuras 52-53; 55-56 na mesma escala.
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^  Willistoniella spatulata sp. n.
m
^  (Figuras 59-65, 73-76 e 112)

%

9  Diagnose: face amarelada ou castanha com mancha castanho-escura e larga cobrindo toda a

^  carena ou ainda face inteiramente castanha a negra; terminália feminina: tergito 7 com uma

reentrância na extremidade posterior em forma de V; estemito 7 composto apenas por uma

pequena placa basal transversal com um par de cerdas. Estemito 5 do macho com 2 cerdas

mais longas nos ângulos póstero-laterais; terminália masculina: surstilo delgado com a porção

apical alargada e cerdosa, lembrando a forma de uma espátula.

^  Holótipo macho

(g Corpo: 10,3 mm Asa: 7,6 mm x 2,3 mm

Cabeça: fronte castanho-escura; cerca de 9 cerdas pòs-oculares; face amarelada com uma

O  larga mancha castanha cobrindo toda a carena; artículos antenais castanho-escuros; flagelo

O^  com polinosidade dourada esparsa na face interna; clípeo, palpo, gena e pós-gena também

^  castanho-escuros; gena e pós-gena com cerdas ruivas; 7 cerdas no esclerito parafacial.

(1^ Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade: 1 acrostical prateada

O esparsa, estreita e incompleta, limitando-se à região pré-sutural; 1 dorsocentral dourada que se

O  estende até o ápice do escutelo e 1 lateral dourada estendendo-se do lòbulo pós-pronotal até o

O
calo pós-alar; cerdas destacadas: 2 pòs-pronotais (a mais interna reduzida), 2 notopleurais (1

'  ' extranumerária reduzida no lado direito, ao lado da notopleural mais anterior), 1 supra-alar

pré-sutural reduzida, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pós-alar, 2 intra-alares (a anterior reduzida), 1

intra-pós-alar, 1 dorsocentral pré-escutelar pós-sutural reduzida e 1 acrostical pós-sutural

adiante do escutelo. Escutelo castanho-escuro com 1 cerda apical e 1 marginal. Subescutelo
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®  castanho com faixa de polinosidade dourada. Pleura castanho-escura; cerca de 6-8 cerdas na
m

borda superior do espiráculo metatorácico.

Asa (Figura 112): tégula com 4 cerdas destacadas; medidas das seções da veia Costa: I 1.2

mm, n 1.7 mm, III2 mm, IV 1.3 mm, V 0.5 mm e VI 0.3 mm.

Pernas: coxas com polinosidade prateada esparsa, com cerdas negras. Trocânteres castanhos.

®  Fêmures castanho-escuros, sem polinosidade. Fêmur anterior com várias cerdas dorsais
m
^  desalinhadas, margem anterior da face ventral com uma fileira de 8-9 cerdas, as 2 basais

& menores, margem posterior ventral com uma fileira de 10 cerdas. Fêmur médio com uma

fileira de 16-17 cerdas curtas na margem anterior da face ventral, a cerda basal mais fraca e

®  .^  uma fileira de 14 cerdas na margem posterior ventral. Fêmur posterior com várias cerdas

^  dorsais desalinhadas, uma fileira de 11-12 cerdas curtas na margem anterior da face ventral e
0
@  10 cerdas na margem posterior. Tíbias castanho-escuras; tíbia posterior com 4 cerdas na

0 margem póstero-dorsal; base das tíbias média e posterior com pequena mancha de
O

o  polinosidade prateada nas faces anterior e posterior. Tarsos com tarsômero 1 coberto por

polinosidade esbranquiçada dorsal e intensa pilosidade dourada ventral; demais tarsômeros
O

o

^  castanho-escuros.

O

o

0  Abdome: castanho-escuro; estemito 5 com 2 cerdas mais longas nos ângulos póstero-laterais;

O
várias cerdas de tamanhos variáveis uniformemente distribuídas na porção posterior, próximo

à região membranosa, 2 cerdas maiores na parte central (Figura 59); terminália: cerco

moderadamente cerdoso, com cerdas uniformemente distribuídas nas laterais e no ápice, as do

ápice mais longas (Figuras 60-61); surstilo delgado com a porção apical mais alargada e

cerdosa, lembrando a forma de uma espátula, pouco mais longo que o cerco, não

ultrapassando a margem posterior do epândrio (Figuras 60-62); parâmero estreitado (Figura
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#  65); epifalo moderadamente engrossado (Figura 64); edeago dobrado para baixo no V3 distai,
%
^  cerca de 2 vezes o comprimento do parâmero (Figuras 63-64).

9

9  Fêmea

Corpo: 11 mm Asa: 7,0 mm x 2,3 mm

®  Como no macho, exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I 1.3 mm, II 1.7

^  mm, in 2 mm, IV 1.2 mm, V 0.6 mm e VI 0.3 irrni. Terminália: tergito 7 com uma reentrância

^  na extremidade posterior em forma de V, com projeção que se estende látero-ventralmente,

@  visível na face ventral (Figuras 73-75); estemito 7 composto apenas por uma placa basal

O

n

I  •ü

transversal com um par de cerdas (Figura 74); espermateca arredondada com numerosas

@  estrias transversais (Figura 76).

^  Distribuição geográfica (Anexo III): Honduras, Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador e

0  Brasil (Pará e Amazonas).

Ô

O

^  Material-tipo examinado: holótipo macho (INPA), etiquetado: BRASIL, Amazonas, Beruri,
©

Est[rada] do INCRA km 3, 03°56'62"S 61°2r02"W, 28.ix-09.x.2002 (etiqueta impressa

branca)/ (F. X. Filho & U. Barbosa) (etiqueta impressa branca)/ Holótipo, Willistoniella

'3 spatulata. Marques & Ale-Rocha (etiqueta impressa vermelha).

Condição do holótipo: em perfeito estado de conservação, não dissecado.
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#  Parátipos: HONDURAS, Manatee, in 4.jan.l902, in coroa palm, IÇ (NHMW); [Cortés\

#^  Tela, Lancetilia creek, 16.iii.l923 (T. H. Hunbbell), 1$ (INPA); [PANAMÁ], [Panamál

®  [Parque Nacional] Campana, ix.l937, "fruit fly trap", n° 3964 (J. Zetek), 1? (USNM);
#
0  Cfanal] Z[one], New Gatun, 08.x. 1917 (Harold Morrison), 1$ (INPA); VENEZUELA,

T[erritorio] Ffederal] Afmazonas], 1 Km E. San Carlos de Rio Negro, 10-12.iii.1984 (O.

@  Flint & J. Lounton), \(S (USNM); COLÔMBIA, Boyaca, Muzo, alt. 900 m, vii.1936, A. H.

^  Sturtevant Collection 1970 (J. Bequaert), 1$ (USNM); EQUADOR, [Bolívar]^ Balzapamba,

®  [sem data] (R. Haensch S.), 1? (NHMW); BRASIL, Pará, Tucunií, Vila Brava, 22.vi. 1980,

Q  [n®] 5558 (eq[uipe] Nunes de Mello), 23 (INPA); Marajó, Breves, Rio Caruacá, 05.viii.l988

®  (J. Dias), 23 (MPEG); idem, isca [de] abacaxi, \3 (MPEG); idem, 06.viii.l988, l3 (MPEG);
O  idem, 08.viii.l988, l3 (MPEG); idem, 09.viii.l988, Ic? (MPEG); idem, isca [de] melão, l3

0  (MPEG); idem, 5.viii.l988 (R. Santos), l3 (MPEG); Benevides, Est. Neópolis, Sítio D.

^  Doca, [?].vii.l991 (W. Overal), l3 (MPEG); Serra Norte, NI, 29.vi.1984, c[oleta] noturna
&

[coletor anônimo], l3 (MPEG); Marudá, 20.xi.l971 (T. Pimentel), l3 (MPEG); Amazonas,

O  . . . .Rio Unini, Comunidade Democracia, 14.vi.l996 (R. Ferreira), 2Ç (INPA); idem, Paraná do
O

O  Bacaba, 13-19.vi.l996, 1$ (INPA); Presidente Figueiredo, iv.2001, arm[adilha] McPhail (B.
©
0  Ronchi-Teles), 11c? (INPA); idem, l3 (MCZ); Com[unidade] S[ão] F[rancis]co de Assis,

^  AM-240, Km 24, 02^01'S 59**49'W, 01-ll.ix.2002, isca de banana fermentada (F. Xavier &
O

'' P U. Barbosa), 2? (INPA); Beruri, Est[rada] do INCRA, Km 3, 03°56'62"S 61°2r02"W,

28.ÍX-09.X.2002 (U. Barbosa & X. Filho), 8Ç (INPA); Manaus, Colônia Sto. Antônio,

08.vii.1970 (T. Pimentel), Ic? (MPEG); idem, 10.vii.l970, Ic? (MPEG); idem, ll.vii.l970,

13 (MPEG); idem, Conj[unto] Jardim Europa, Bairro Ponta Negra, 15-23.xi.2002,

arm[adilha] de garrafa Pet, em còpula (A. P. C. Marques), IcJ e 19 (INPA); idem, Conj[unto]

Campus Elisios, i-ii.2002, arm[adilha] McPhail (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem, Campus

O

'  ;

..
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Parátipos: HONDURAS, Manatee, in 4.jan.l902, in coroa palm, 1? (NHMW); [Cortês],

Tela, Lancetilla creek, 16.iii.l923 (T. H. Hunbbell), 19 (INPA); [PANAMÁ], [Panamá],

[Parque Nacional] Campana, ix.l937, "fhiit fly trap", n® 3964 (J. Zetek), 19 (USNM);

C[anal] Z[one], New Gatun, 08.x. 1917 (Harold Morrison), 19 (INPA); VENEZUELA,

T[erritorio] Ffederal] A[mazonas], 1 Km E. San Carlos de Rio Negro, 10-12.iii.1984 (O.

Flint & J. Lounton), IcJ (USNM); COLÔMBIA, Boyaca, Muzo, alt. 900 m, vii.1936, A. H.

Sturtevant Collection 1970 (J. Bequaert), 19 (USNM); EQUADOR, [Bolívar], Balzapamba,

[sem data] (R. Haensch S.), 19 (NHMW); BRASIL, Pará, Tucuruí, Vila Brava, 22.vi. 1980,

@  [n®] 5558 (eq[uipe] Nunes de Mello), 2$ (INPA); Marajó, Breves, Rio Caruacá, 05.viii.l988

®  (J. Dias), 2(5 (MPEG); idem, isca [de] abacaxi, \S (MPEG); idem, 06.viii.l988, \S (MPEG);
©  idem, 08.viii.l988, 1<5 (MPEG); idem, 09.viii.l988, \S (MPEG); idem, isca [de] melão, \S

0  (MPEG); idem, 5.viii.l988 (R. Santos), 1(5 (MPEG); Benevides, Est. Neópolis, Sítio D.

®  Doca, [?].vii.l991 (W. Overal), 1(5 (MPEG); Serra Norte, NI, 29.vi.1984, c[oleta] noturna

[coletor anônimo], 1(5 (MPEG); Marudá, 20.xi.l971 (T. Pimentel), 1(5 (MPEG); Amazonas,

^  Rio Unini, Comunidade Democracia, 14.vi. 1996 (R. Ferreira), 29 (INPA); idem, Paraná do

O  Bacaba, 13-19.vi.l996, 19 (INPA); Presidente Figueiredo, iv.2001, arm[adilha] McPhail (B.

'■ }

O

' ' )

Ronchi-Teles), 11(5 (INPA); idem, 1(5 (MCZ); Com[unidade] S[ão] F[rancis]co de Assis,

^  AM-240, Km 24, 02®0rS 59®49'W, 01-ll.ix.2002, isca de banana fermentada (F. Xavier &

U. Barbosa), 29 (INPA); Beruri, Est[rada] do INCRA, Km 3, 03®56'62"S 61®21'02"W,

28.ÍX-09.X.2002 (U. Barbosa & X. Filho), 89 (INPA); Manaus, Colônia Sto. Antônio,
v'

1  08.vii.1970 (T. Pimentel), 1(5 (MPEG); idem, 10.vii.l970, 1(5 (MPEG); idem, ll.vii.l970,

1(5 (MPEG); idem, Conj[unto] Jardim Europa, Bairro Ponta Negra, 15-23.xi.2002,

arm[adilha] de garrafa Pet, em cópula (A. P. C. Marques), 1(5 e 19 (INPA); idem, ConJ[unto]

Campus Elisios, i-ii.2002, arm[adilha] McPhail (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem, Campus
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#  Univ[ersitário], 20.viii.l978, ãnn[adilha] Malaise (J. A. Rafael), 1(J (IMPA); idem,

^  09.tx.l978, IÇ e IcJ (INPA); idem, 07.X.1978, 2$ (INPA); idem, 04.xi.l978, \(3 (INPA);

®  idem, 25.XÍ. 1978, 2$ e 2(J (INPA); idem, 2.xii. 1978, 1Ç e Ic? (INPA); idem, 9.xii. 1978, 1 $

^  (INPA); idem, 13.Í.1979, 1$ (INPA); idem, 21.iv.l979, Iç? (INPA); idem, 9.xii.l979, IcJ

(INPA); idem, 23.xii.1979, \â (INPA); idem, 29.vi.1982, 1$ (INPA); idem, 17-19.V.1988,

arm[adilha] Shannon, isca [de] fezes (Márcia Castilho & J. Elias Bindá), (INPA); idem,

19-2l.v. 1988, arm[adilha] p[ara] Diptera, isca [de] fruta, 3(? (INPA); R[eserva] [Adolpho]

Ducke, [AM-010, km 26, 2°53'S 59®59'W], 8.xi.l977 (L. P. Albuquerque), 1<S (INPA); idem.

®  21.xi.2001, armadilha Shannon, palmeiras de buriti (J. F. Vidal), 4Ç (INPA); idem, 29 e IcJ

^  (FMNH); idem, 6.viii.2002, arm. McPhail, área aberta, baixio (E. F. Soares & A. L. Pinheiro),

®  1$ (INPA); idem, platô, 5$ (INPA); idem, 6-16.ix.2002, baixio, 3$ (INPA); idem,
©

10.ix.2002, platô, 29 (INPA); idem, 6-13.ix.2002, platô, 19 (INPA); idem, 10.ix.2002, mata,

platô, 49 (INPA); idem, baixio, Ig[arapé] Barro Branco, 19 (INPA); idem, 6-16.ix.2002, 19

y

3  (INPA); idem, 24-28.vii.2000, clareira, [armadilha Shannon], isca de fruta (R. Ale-Rocha, J.

^  F. Vidal & A. P. Marques), lõ (INPA); idem, 21-25.viii.2000, 1<? (INPA); idem, 25-

29.ix.2000, 1(5 (INPA); idem, 21-25.V.2001, 19 e 2(5 (INPA); idem, 29 (MZSP); idem, 23-
©
0^ 27.vii.2001, 49 (INPA); idem, 21-25.V.2001, mata, 19 (INPA); idem, 16-19.V.1988, isca de

^  fruta (Y. Câmara & F. Xavier), 1(5 (INPA); idem, 24-28.vi. 1988, 1(5 (INPA); idem,

©  03 .xi. 1988, arm[adilha isca] de fezes, 24 m (Y. Câmara & J. E. Bindá), 2(5 (INPA); idem,
4r^

lO.xi. 1988, 8 m, Ic? (INPA); idem, 03-10.xi. 1988, isca de fruta (Y. Câmara & J. F. Vidal), \S

(INPA); idem, 16.iii-06.iv.l989, 1(5 (INPA); Embrapa, AM- 010, Km 31, 10.ix.l990,

arm[adilha] Shannon, Isc[a] [de] Fruta, C[ultura] [de] Andiroba (L. P. Albuquerque & J.

Bindá), 1(5 (INPA); idem, 28.viii.1991, 19 (INPA); idem, 3.ix.l991, 19 (INPA); idem,

ll.ix.1991, 29 (MPEG); idem, 17.ix.l991, l5 (INPA); idem, 3.ix.l990, C[ultura de] Cacau,
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16^ (USNM); idem, 31.X.1990, 1(? (IMPA); idem, Ic? (MZSP); idem, 28.xi.1990, 1(5 (INPA);

idem, 22.ix.1991, 19 (INPA); idem, 2.X.1991, 29 (INPA); idem, 19 (MCZ); idem, 6.xi.l991,

19 e lá' (INPA); idem, 12.xii.l991, 29 (INPA); idem, 26.xii.1991, 19 (INPA); idem.m

®  31.X.1990, [em] C[ultura de] Guaraná, 1(5 (INPA); idem, 30.Í.1991, 1(5 (INPA); idem.

14.viii.l991, 19 (INPA); idem, 25.ix. 1991, 19 (INPA); idem, 28.viii.1991, Capoeira, 19

(INPA).

®  Etimologia: do Latim, spatula = espátula, daí o epíteto específico 'spatulatá* referindo-se ao

formato do surstilo, que é fino e alargado somente no ápice, assemelhando-se ao formato de

uma espátula.

Variações: fronte homogeneamente castanho-clara ou com a margem anterior alaranjada; 8-

^  10 cerdas pós-oculares presentes; face inteiramente escura, castanha a negra, ou castanha com
©

©  mancha escura e larga cobrindo toda a carena; artículos antenais amarelados, alaranjados ou

castanhos; flagelo unicolorido ou mais escuro na margem dorsal; gena castanho-clara; 6-9

cerdas no esclerito parafacial; faixa acrostical de polinosidade prateada ausente; a maioria dos
©
((<^ exemplares com apenas 2 notopleurais; 1-2 pós-pronotais; pernas castanho-claras; número de

cerdas das pernas variável, mas sempre com o mesmo padrão de distribuição; tibia posterior

com 5 cerdas póstero-dorsais em alguns exemplares.

Discussão: Com relação à coloração da face, assemelha-se à W. tilyssesi sp. n., mas

^  geralmente a mancha castanha que cobre a carena é mais larga e na maioria das vezes a face

toda é mais escura, com tons castanhos, e não amarelada como naquela espécie. A terminália

]  masculina assemelha-se a de W. idyssesi sp. n., no aspecto geral, entretanto, o macho possui
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V  surstilo em forma de espátula, delgado com o ápice arredondado e um pouco mais alargado, o

A  que o toma inconfundível; a terminália feminina é parecida com a de W. latiforceps sp. n.,

A porém em W. spatulata sp. n. o estemito 7 não possui uma placa sub-basal longitudinal,
9

sendo formado apenas por uma placa basal transversal com um par de cerdas. Além disso a

9

9
(#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

■O
9
f)
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'  )

espermateca é um pouco menor, aproximadamente arredondada, com estriações.
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Figuras 59-65, Willistoniella spatulata (parátipo macho): 59, estemito 5 (vista ventral); 60-61, terminália
masculina (vista ventral e lateral, mesma escala); 62, surstüo esquerdo (vista lateral); 63-64, terminália
masculina interna (vista ventral e lateral); 65, parâmero esquerdo (vista lateral interna).
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#  WilUstoniella ulyssesi sp. n.
m

m

©

O

(Figuras 66-72, 77-80 e 113)

WilUstoniella pleuropunctata\ Prado, 1963: 468, figuras 25-26 (cabeça c?) (identificação

errônea); Steyskal, 1987: 943, figura 5-6 (terminália Ç) (identificação errônea);

®  Ramírez-García & Hemández-Ortiz, 1994: 72-75, figuras 7A-E (terminália S)

0  (identificação errônea).

(®

@  Díagnose: face geralmente amarelada com faixa castanha estreita e contínua na carena.

margens laterais também castanhas; faixa da carena podendo ser descontínua ou mais larga e

raramente (principalmente femeas) sem manchas distintas na face; terminália feminina:

@  tergito 7 com uma reentrância na extremidade posterior, em forma de U invertido; estemito 7

composto por uma pequena placa basal transversal com um par de cerdas e uma placa sub-

O  basal maior com cerca de 4 saliências consecutivas, formando pequenas ondulações. Estemito

0  5 do macho, largo, com 1 cerda mais longa nos ângulos pòstero-laterais; terminália masculina:

surstilo delgado, longo, com ápice afilado.
0

O

O
^  Holótipo macho

7  Corpo: 11 mm Asa: 7,5 mm x 2,5 mm

Cabeça: fronte castanha, a margem anterior alaranjada; cerca de 9 cerdas pós-oculares; face

amarelada com uma faixa castanha estreita e contínua na carena, as margens laterias também

castanhas; artículos antenais alaranjadas; clípeo castanho; palpo castanho-escuro; gena e pós-

gena castanhas com cerdas ruivas; 9 cerdas no esclerito parafacial.
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m  Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade: 1 acrostical prateada

^  esparsa, estreita e incompleta, limitando-se à região pré-sutural do escuto; 1 dorsocentral

dourada que se estende até o ápice do escutelo e 1 lateral dourada estendendo-se do lóbulo
m

pós-pronotal até o calo pós-alar; cerdas destacadas: 2 pós-pronotais (a mais interna reduzida),

(@

o

O

o

o

'.o

'' J

2 notopleurais, 1 supra-alar pré-sutural reduzida, 1 supra-alar pós-sutural, 1 pós-alar, 2 intra-

®  alares (a anterior reduzida); 1 intra-pós-alar (1 extranumerária no lado esquerdo), 1

0  dorsocentral pré-escutelar pós-sutural reduzida e 1 acrostical pós-sutural adiante do escutelo.

Escutelo castanho-escuro com 1 cerda apical e 1 marginal. Subescutelo castanho com faixa de

polinosidade dourada. Pleura castanho-escura; cerca de 8 cerdas na borda superior do

espiráculo metatorácico.

Asa (Figura 113): tégula com 4 cerdas destacadas; medidas das seções da veia Costa: I 1.8

mm, n 2 mm, III 1.8 mm, IV 1.5 mm, V 0.7 mm e VI 0.3 mm.

Pernas: coxas cobertas por polinosidade prateada esparsa, com cerdas negras. Trocânteres

castanhos. Fêmures inteiramente castanhos, sem polinosidade. Fêmur anterior com várias

cerdas dorsais desalinhadas; margem anterior da face ventral com uma fileira de 10 cerdas,

sendo a mais basal menor e mais fraca, margem posterior com uma fileira de 9 cerdas curtas.
0

Fêmur médio com uma fileira de 13 cerdas curtas na margem anterior da face ventral e outra

de 15 cerdas na margem posterior. Fêmur posterior com várias cerdas dorsais desalinhadas;

O  uma fileira de 10 cerdas curtas na margem anterior da face ventral e 10 cerdas na margem

posterior. Tíbias castanhas; tíbia posterior com 4 cerdas destacadas na margem póstero-dorsal;

base das tíbias média e posterior com pequena mancha de polinosidade prateada nas faces

anterior e posterior. Tarsos com tarsômero 1 coberto por polinosidade esbranquiçada dorsal e

intensa pilosidade dourada ventral; demais tarsômeros castanho-escuros.
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®  Abdome: castanho-escuro; estemito 5 largo, com 1 cerda mais longa no ângulo póstero-

^  lateral, e cerdas pouco menores ao redor desta; várias cerdas de tamanhos variáveis (mais

longas que em JV. pleuropunctatá) uniformemente distribuídas na porção posterior, próximo à
#

região membranosa (Figura 66). Terminália: cerco moderadamente cerdoso e longo, com

^  cerdas uniformemente distribuídas nas laterais e no ápice, estas últimas mais longas (Figuras

®  67-68); surstilo delgado, com ápice afilado, mais longo que o cerco, ultrapassando a margem

0  posterior do epândrio (Figuras 67-69); epifalo e parâmero engrossados (Figuras 71-72);

®  edeago dobrado para baixo no V3 distai, cerca de 2 vezes o comprimento do parâmero (Figuras

®  70-71).

®  Fêmea:

(0 Corpo: 10,2 mm Asa: 7,8 mm x 2,5 mm

Como no macho, exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I 1.3 mm, II 2
0

O  mm, III 2 mm, IV 1.6 mm, V 0.6 mm e VI 0.3 mm. Coloração da face como no macho ou,

como o observado na maioria, a face inteiramente amarela, castanha ou avermelhada, sem

manchas bem definidas. Terminália: tergito 7 com uma reentrância na extremidade posterior,

0  em forma de U invertido (Figura 77); estemito 7 composto por uma pequena placa basal com

um par de cerdas e uma placa sub-basal maior com cerca de 4 saliências consecutivas,

formando pequenas ondulações, bem visíveis em vista lateral (Figuras 78-79); espermateca

alongada com numerosas estrias transversais (Figura 80).

Distribuição geográfica (Anexo III): México, Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica,

Panamá, Trinidade, Venezuela, Equador, Pem, Bolívia, Paraguai, Brasil (Acre, Roraima,

Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná).
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#
^  Material-tipo examinado: holótipo macho (INPA), etiquetado: BRASIL, Amazonas^

m

#
Manaus, R[eserva Adolpho] Ducke, [AM-010, km 26, 2°53'S 59®59'W], 24-28.vil.2000,

9

[armadilha Shannon], isca de fruta, mata (etiqueta impressa branca)/ (R. Ale-Rocha, J. F.

Vidal & A. P. Marques) (etiqueta impressa branca)/ Holótipo, Willistoniella ulyssesi^ Marques

& Ale-Rocha (etiqueta impressa vermelha).

®  Condição do holótipo: tíbia e tarso da perna anterior esquerda quebrados; as demais pernas e

o restante do espécime em perfeito estado de conservação; terminália não dissecada.

9

®  Parátipos: MÉXICO, Vera Cruz, Tejeria, 04.vii.[19]41, IcJ (EMPA); GUATEMALA,
9
@  [Izabal], Pto. Barrios, 20.iv.l924, lá' e 1$ (MCZ); HON[DURAS], [Cortês], Tela,

^  Lacentilla, 13.viii.[19]31 (D. M. Bates), lá (EMPA); PANAMA, C[cmal] Z[om], [Parque
0

0  Nacional] Barro Colorado, 01.viii.l924 (N. Banks), lá (MCZ); idem, 24.vii.1924, lá
0
^  (MCZ); idem, Corozal, [sem data] (J. Zetek), lá (FMNH); idem, Tabernilla, [?].vi.[sem ano]

^  (August Busck), 2á (USNM); idem, Ancon, Emg., 05.v.[19]26 (J. Zetek), 6á (USNM); idem,

07.v.[19]26, lá (USNM); BRASIL, Roraima, Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 21-30.xi.l987,

inseticida (fogging) (J. A. Rafael e equipe), 1$ (EMPA); idem, armadilha Shannon, 2á

(EMPA); idem, l-4.iii.1988, arm. de Shannon (eq[uipe] J. A. Rafael), IÇ e 3á (EMPA); i4cre.

Rio Branco, P[ar]q[ue] Zoobotânico, UFAC, 13.v. 1997, McPhail (B. Ronchi-Teles), IÇ

(EMPA); Pará, Oriximiná, Bôca do Cuminá-Miri, 19-26.Í.1968, Exp. Perm. Amaz., 1? e lá

(MZSP); Faz. Taperinha próx[imo a] Santarém, 01-1 l.ii. 1968, Exp. Perm. Amaz. lá

(MZSP); idem, xi.l969, 19 (MZSP); Tucuruí, Vila Brava, 22.vi.1980, [n°] 5558 (eq[uipe]

Nunes de Mello), 19 e ̂ á (INPA); idem, 2á (INPA); idem, 27.vi.1980, [n°] 5577, lá

0

O

O

n
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•  (INPA); idem, Jatobal, 4.viii. 1980, [n°] 5559, 2$ e 23 (INPA); Tucuruí, viü. 1980, [n°] 5639,
#
0  2$ (E^A); Tucuruí, Ig. do Pitinga, 10.iv.[19]81, [n°] 5749, 1$ (INPA); Tucuruí, R[io]

m Tocantins

»

«

#

, próxpmo] [a] cid[ade] N. dos Patos, ll.iv.[19]81, [n°] 5765, 19 (INPA); idem,

[n°] 5766, 19 (INPA); Tucuruí, Bagagem, 4.viü. 1980, [n°] 5611, 19 (INPA); idem,

6.viii.l980, [n°] 5614, 19 (INPA); idem, Puraquequara, 11.viü. 1980, [n°] 5630, 59 (INPA);

idem, 12.viii.l980, [n^ 5631, 199 (INPA); idem, 13.viii.l980, [n^5632, 19 (INPA); idem,

14.viii.l980, [n°] 5633, 49 (INPA); Serra Norte, Est. Serraria, 07.viii.l984 (M. Zanuto), lá'

(MPEG); idem, 07.vi. 1983, isca de carne (W. França), 19 (MPEG); idem. Caldeirão, 03-

05.vii.1986, armadilha Shannon, 19 e lá (MPEG); idem, Salobo, 21-23.X.1984, armadilha

^  suspensa, 20m, 19 (MPEG); idem. Manganês, 11-13.X.1986, armadilha Shannon (M.

®  Martins), 2á (MPEG); idem, 13.x. 1986, lá (MPEG); idem, N2, 08.x. 1986, armadilha
0
^  Shannon (J. Dias), lá (MPEG); idem. Fofoca, 07-10.ix.l985, armadilha suspensa, l,5m (W.

França), lá (MPEG); Amazonas, P[arque] N[acional] [do] Jaú, 16-29.vi.2001, armadilha
©

©  Shannon (J. F. Vidal), 19 (INPA); idem. Rio Unini, Sitio Nunes, 0r40'3r'S 61°46'34"W,
0
^  20-23.xi. 1995, Terra Firme, armadilha Malaise (A. L. Henriques & J. F. Vidal), 19 (INPA);

®  idem, armadilha Suspensa, 15 m, lá (INPA); [Parque Nacional do Jaú], Rio Unini, Paraná do
0

Bacaba, 12-17.vi.l996 (R. Ferreira), lá (INPA); Beruri, Est[rada] do INCRA, Km 3,

^  03°56'62"S 6r21'02"W, 28.ix-09.x.2002 (U. Barbosa & X. Filho), 2$ (IMPA); idem, 4$

(INPA); idem, 49 (INPA); idem, em cópula, 19 e lá (INPA); Embrapa, AM- 010, Km 31,

10.ix.1990, arm[adiiha] Shannon, Isc[a] [de] Fruta, C[uitura] [de] Andiroba (L. P.

Albuquerque & J. E. Bindá), lá (INPA); idem, 16.x. 1990, 19 (INPA); idem, 10.ix.l990, 2á

(INPA); idem, 20.ii. 1991, 19 (INPA); idem, 15.iii.l991, 19 (INPA); idem, ll.ix.l991, 19 e

lá (INPA); idem, 17.ix.l991, 19 (FMNH); idem, 26.iii.1992, 19 (INPA); idem, 3.ix.l990,

C[ultura] [de] Cacau, 19 (INPA); idem, lá (FMNH); idem, 26.ix.1990, 29 (INPA); idem.

o

o

r%
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9

9

' j

21.xi.1990, \S (INPA); idem, 5. xii.1990, l3 (INPA); idem, 12.xii.l990. 1? (IMPA); idem.

16.1.1991, l3 (INPA); idem, 2.iv.l991, 1$ (IMPA); idem, 24.V.1991, 1$ (INPA); idem,

*  17.vii.1991, 1? (FMNH); idem, I4.viii.l991, 23 (INPA); idem, 1$ (INPA); idem, 3.ix.l99I,
9

9  1$ (INPA); idem, 9.X.199I, 1$ e \3 (INPA); idem, I2.xii.l991, 1? (INPA); idem.

14.xii.1991, 13 (INPA); idem, 6.ii.l992, 1? (INPA); idem, 10.ix.l990, C[ultura] [de]

®  Guaraná, I? e lá' (INPA); idem, 5.xii.l990, IÇ (INPA); idem, 28.xii.1990, lá (INPA);

9  idem, 27.ii.1991, 1$ (INPA); idem, 29.viii.1990, Capoeira, I? (INPA); idem, 3.ix.I990, 1?

(INPA); idem, 31.X.I990, 1? e lá (INPA); idem, 5.xii.I990, 1$ (INPA); idem, 26.xii.1990,

®  lá (INPA); idem, 24.V.1991, lá (INPA); idem, 28.viii.1991,1$ (INPA); idem, 9.X.I991,1?
#
^  (INPA); idem, 13.xi.l991, 1$ (INPA); Manaus, Campus Univ[ersitário], 19.iii.l979 (J. A

^  Ducke, [26 km NE, 2°53'S 59°59'W], 6.iii.2002, arm. McPhail, área aberta, platô (E. F.

Rafael), IcJ (INPA); idem, 04.xi.l978, ar[madilha] Malaise, IÇ (INPA); R[eserva] [Adolpho]

Soares & A. L. Pinheiro), \S (MCZ); idem, 10.ix.2002, 2$ (INPA); idem, 6.viii.2002, baixio,

®  1$ (INPA); idem, 6-16.ix.2002, 19 (INPA); idem, 6-I3.ix.2002, mata, baixio, Ig[arapé]

^  Barro Branco, 19 (INPA); idem, 10.ix.2002, mata, platô, 19 (INPA); idem, 24.xi-

®  08.xii.I988, isca de fhita (Y. Câmara & J. F. Vidal), 19 (INPA); idem, 12-19.Í.1989, \S

(INPA); idem, 16-23.ii. 1989 (Y. Câmara & J. E. Bindá), \3 (INPA); idem, 21.xi.2001, arm.

O
Shannon, palmeiras de buriti (J. F. Vidal), 29 (INPA); idem, 8.xi.l977 (L. P. Albuquerque),

^  23 (INPA); idem, 24-28.vii.2000, clareira, [armadilha Shannon], isca de fruta (R. Ale-Rocha,

J. F. Vidal & A. P. Marques), 19 (INPA); idem, 25-29.ix.2000, \3 (INPA); idem, 23-

27x2000, 16^ (INPA); idem, 21-25.V.2001, 19 (INPA); idem, 23-27.vii.2001, 29 (INPA);
n

idem, 19-23.iii.2001, mata, 19 (INPA); idem, 21-25.V.2001, 19 (INPA); idem, 23-

27.vii.2001, 29 (INPA); [Estação Experimental de Fruticultura Tropical], BR-174, km 40,

Roçadão, 16.Í.1997, [armadilha McPhail em] goiaba (Ronchi-Teles), 19 e 1(5 (INPA);
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®  Presidente Figueiredo, iv.2001, arm. McPhail (B. Ronchi-Teles), 29 (INPA); idem, 29
«

^  (MCZ); Rondônia, Nova Califórnia, Projeto Reca, lO.v.1997, Arm. McPhail (B. Ronchi-

#

#

#  10°19'26"S 64°33'88"W, 20-27.X.1995, arm. Malaise, K] 0018331 (J. F. Vidal & L. S.

»

m

Teles), 59 (INPA); Nova Mamoré, Parque Estadual de Guajará-Mirim, Rio Formoso,

Aquino), 19 (INPA); Calama, 19-2l.xi. 1975, Exp. Perm. Amaz., iS (MZSP); Forte Príncipe

®  da Beira, 19.xi-03.xii.l967 (G. R. Kloss), 19 (MZSP); Rio de Janeiro, Meyer, [?].1933 (G.

^  Fairchild) Ic? (MCZ); Paraná, Paranaguá, iii.1937 (G. Fairchild) 19 (MCZ); PERU, Loreto,

4Ê
^  20 Km, Ucayali, R. Calleria, Colonia Calleria, 10.ix-30.ix.l961 (B. Malkin), 19 (FMNH);

&  idem. Madre de Dios, Manu, Rio Manu, 250 m, Pakitza, 12° 7'S, 70° 58'W, 9-23.ix. 1988

^  (Amnon Freidberg), 29 (USNM); BOLÍVIA, [Santa Cruz], Prov[íncia] Sara, [sem data]

(Steinbach), 19 (INPA).

Outros espécimes examinados: BELIZE, Toledo, Blue Creek Village, 07.vi.l981, Malaise

®  trap (W. E. Steiner et. al), 1(5 (INPA); HONDURAS, [Cortês], Tela, Lancetilla creek,

^  16.iii.l923 (T. H. Hubbell), 1(5 (INPA); idem, Guaimas district, 03.v. 1923, 19 (USNM);

®  idem, 02.V.1923, 15 (USNM); Progreso, 25.iii.1923, (T. H. Hubbell), \S (USNM); Manatee,
0

4.Í.1902 (J. I. Neey), 1(5 (USNM); COSTA RICA, [Alajuelá], Higuito San Mateo, [sem data]

O^  (Pablo Schild), 19 e 1(5 (USNM) e 1(5 (INPA); PANAMA, C[anal] ZfoneJ, Corozal, [sem

data] (J. Zetek), 1(5 (USNM) e 1(5 (INPA); idem, 02.viii.l922, "from trunk of cocoanut

palm", 1(5 (USNM); VENEZUELA, T[erritorio] F[ederal] Amaz[onas]. Cerro de Ia Neblina,

Basecamp, 0°50'N 66°9'44", 140m, 13-20.ii.l984 (D. Davis & T. McCabe), 19 (INPA);
O

idem, Zulia, Los Angeles dei Tucuco, 15-16.iv. 1981 (E. E. Grissel), rain forest vegetation, 1(5

(INPA); idem, Valle Seco, Carabobo, i.[19]40 (P. Anduze), 1(5 (USNM); TRINEDADE,
O

'  Aripo Savana, 26.x. 1918, A-841 (Harold Morrison), 19 (INPA); BRASIL, [Roraima], Boa
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®  Vista, Mu[nicípio] Castanhal, 14.1.1965 (H. Schubart), IÇ (MPEG); Amapá, Serra do Navio,

^  02.X.1957 (J. Lane), 1$ (INPA); idem, 05.X.1957, 19 (MZSP); Pará, 09.ix.l982, em resina

#  03.vi.1984, armadilha suspensa, 2m, 19 (MPEG); idem, 03-05.vi.l984, armadilha Malaise,

no tronco do taperebazeiro (I. S. Gorayeb), 2<S (MPEG); Tucuruí, Rio Tocantins, Saúde, 01-

#

9

O

j

19 (MPEG); idem, margem esquerda [do] Rio Arapari, 27.[?].1984 (T. Pimentel), \3

^  (MPEG); Vigia, Campina, ilha de mata, 07.xii.l988, armadilha suspensa, 2m (W. França), 19

^  (MPEG); Paragominas, Faz. Cachoeira do Rio Vermelho, 15-18.1.1991, armadilha Malaise (J.

®  Dias), 19 (MPEG); Marajó, Breves, R. Caruacá, 5.viii.l988 (R. Santos), \S (MPEG); idem,
W

^  12.viii.l988 (J. Dias), 19 (MPEG); Ourém, Faz. Gavião Real, 27.x. 1990, armadilha Malaise

^  (P. Tadeu), 19 (MPEG); Benevides, Est. Neópolis, Sítio D. Doca, [?].vil. 1991 (W. Overal),

®  It? (MPEG); idem, ll.iv.l973 (A. Souza), IÇ (MPEG); Carajás, Est. Fofoca, 25.iv.1983,

0  arm. suspensa, isca de firuta (Mascarenhas e equipe), 19 (MPEG); Gorotire, Xingu,

a

©

©  (MZSP); idem, 1 Km W "Tarumã Falls", 02.iii.1981, lOOm (C. Young), 19 (MPEG);

14.xi.1977 (D. A. Posey), 19 (MPEG); Amazonas, Manaus, ix.l962 (K. Lenko), 19 e lá*

^  Puruzinho, Rio Madeira, 14-17.xi/ 3-6.xii.1975, Exp. Perm Amaz., 19 (MZSP); Tapurucuara,

^  Rio Negro, 22.11.1962 (J. & B. Bechyné), 19 (MPEG); Acre, Porto Acre, Humaitá, 15.vi a
©

^  02.vii.[19]92, armadilha suspensa, 11.6 m (Gorayeb, Pena Henriques Edmar), 19 (MPEG);

Rondônia, Ouro Preto do Oeste, linha 212, lote 36, gleba 21-B, 02.ix. 1986 (F. F. Ramos), 19

©  (MPEG); Ji-Paraná, 17-20.xi.l984, armadilha suspensa, 16m, \S (MPEG); Goiás, Jatai,

^  i.1955 (M. Carrera, A. Machado, F. S. Pereira, E. Dente & Milgar Loureiro), 19 (INPA);

'  E[spirito'\ S^cmto], Itaguaçu, x.1970 (P. C. Elias), 19 (MZSP); idem. Conceição da Barra,

iv.[19]72, 19 (MZSP); Rio de Janeiro, viii.1938. Serviço Febre Amarela M. E. S., Bras.,

[coletor anônimo], 29 e 7c?, USNM; idem, ix.l938, I09 e 12c? (USNM); idem, Yel[low]

Fev[er] Srv[ice], M. E. S. Brazil (R. C. Shannon), 39 e 6c? (USNM); idem, x.1938, 59 e 11c?
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9

(USNM); idem, i.1939, l9 (USNM); idem, ii.l939, 1? e 2c? (INPA); idem, iii.1939, 1? e lá'

(INPA); idem, ix.l938 (R. C. Shannon), 1$ e 2á (USNM); idem, i.[19]39, 3á e 3$

(USNM); idem, Mangaritiba, viii.[19]38-ii.[19]39 (R. C. Shannon), 12á (USNM); idem,

Xerém, vii.[19]69 (H. Ebert), 1? (MZSP); EQUADOR, Napo, Lago Agrio, 8 Km W,

28.viii.1975, "Malaise trap" (Langley & Cohen), IÇ (INPA); idem, Province, Tena,

®  23.V.1977 (D. L. & S. S. Vincent), 1? (USNM); PERU, S. E. Cusco, Avispas, ix.l962 (L. E.

0  Pena), 1? e lá (MZSP); [Loreto], Iquitos, iii-iv.l931 (R. C. Shannon), 2? e lá (USNM) e

®  1$ (INPA); BOLÍVIA, Beni, Rurrenabaque, 22.x. 1921, Mulford Bio. Expl. (W. M. Mann),

&  lá (INPA); idem, nr. mouth. Rio Mapiri, 22.ix.1921, IÇ (USNM); PARAGUAI, [Guairá],
$
^  Villarica, ii.l939 (F. Schade), lá (USNM).

#

Etimologia: o nome ulyssesi é uma homenagem ao técnico Ulysses C. Barbosa, que coletou

um casal em cópula, permitindo assim, que fosse feita a correta associação entre macho e

®  femea.

a

^  Variações: fronte inteiramente castanha; 7-9 cerdas pós-oculares presentes; coloração da face

muito variável, a maioria dos exemplares como no holótipo, podendo ainda a faixa da carena

O
ser descontínua ou mais larga; um número menor de exemplares apresentou a face com

^  coloração inteiramente amarelada ou castanha, sem manchas distintas; artículos antenais

,*55

O

n

n

n

n

ferrugíneos a castanhos; flagelo mais escuro na margem dorsal; faixa acrostical de

polinosidade prateada do escuto ausente; 6-9 cerdas no esclerito parafacial; número de cerdas

das pernas variável, mas sempre com o mesmo padrão de distribuição; um exemplar fêmea

apresentou 1 cerda dorsocentral extranumerária no lado direito do corpo; a expansão lateral
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®  membranosa do parâmero com uma pequena reentrância no ápice, característica observada em
m
^  poucos exemplares.

#  Discussão: esta espécie confunde-se algumas vezes com W. pleuropunctata e W, spatulata sp.

#
IP n., no que diz respeito à coloração da face. Nos casos em que a mancha da carena e das

®  laterais da face é bem definida, pode ser facilmente separada. Entretanto, às vezes a mancha

O

O

o

o

o

o

n

o

n

^  da carena é mais larga, similar a de W. spatulata sp. n. Existem ainda, exemplares com a face

inteiramente amarelada ou castanha, sem manchas distintas, semelhantes à W. pleuropunctata^

®  embora estes sejam em número menor (geralmente fêmeas). Para uma separação mais segura

®  . . .^  da espécie, é necessário recorrer à morfologia da terminália. O macho distmgue-se por possuir

^  o surstilo mais longo que o de W. pleuropunctata, ultrapassando a margem posterior do

^  epândrio; no aspecto geral, a terminália é maior do que em W. pleuropunctata, e o epândrio

tem formato distinto; o epifalo e parâmero são muito semelhantes aos de W. pleuropunctata,

porém um pouco mais engrossados. W. ulyssesi sp. n. é a única espécie do gênero na qual a

^  fêmea possui ondulações no estemito 7, sendo por isso, facilmente separada das demais

fêmeas.
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Figuras 66-72, Willistoniella ulyssesi sp. n. (parátipo macho): 66, estemito 5 (vista ventral); 67-68, terminália
masculina (vista ventral e lateral, mesma escala); 69, surstilo esquerdo (vista lateral); 70-71, terminália
masculina interna (vista ventral e lateral); 72, parâmero esquerdo (face lateral interna).
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©

©

©

O

O

77

i

Figuras 73-76, Willistoniella spatulata sp. n. (parátípo): 73-75, terminália feminina (73, vista dorsal; 74,
ventral; 75, lateral direita) e 76, espermateca. Figuras 77-80, Willistoniella ulyssesi sp. nu (parátipo); 77-79,
terminália iíeminma (77, vista dorsal; 78, ventral; 79, lateral direita) e 80, espermateca. Figuras 73-75; 77-79 na
mesma escala.

88



#

#

9

9

9

9

5.1.3. Kroeberia Líndner, 1930

Kroeberia Lindner, 1930, é um gênero de moscas castanhas, de tamanho médio, com

fronte pouco côncava; face com tubérculo centrai arredondado; arista nua ou com pêlos

microscópicos; cerdas orbitais ausentes; ocelares, pós-ocelares, verticais interna e externa

presentes; escutelo cerdoso e pernas com os femures bastante engrossados.

^  Atualmente é monotípico, incluindo apenas a espécie-tipo Kroeberia fuliginosa,

descrita de exemplar do Rio Grande do Sul, Brasil, e também registrada nos estados do Mato
W

Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Amazonas, Acre e Roraima (Fischer, 1932; Prado,

#
^  1966; Ale-Rocha & Marques, no prelo). Ocorre também no México, Panamá e Venezuela

®  (Steyskal, 1967; Baez, 1985).
m
^  Neste trabalho uma nova espécie é descrita, Kroeberia minor sp. n., e K fuligirtosa é

^  identificação para fêmeas e machos é fornecida.

©

©

©

©
©

©

registrada pela primeira vez no Estado de Goiás, Brasil. Além disso, uma chave de
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m

®  Chave para as espécies de Kroeberia (<? e Ç)

m

9

9

9

1. Arista nua; escutelo com 2 cerdas discais destacadas, sendo 1 mediana e 1 no V3 basal

(Figura 81); estemito 5 do macho aproximadamente quadrado, com 5 cerdas detacadas no

ângulo póstero-lateral (Figura 83); surstilo fortemente esclerotinizado, margens interna e

®  apical com projeções dentiformes (Figuras 84-86); epifalo alongado e afilado, com
9
^  extremidade apical levemente pontiaguda (Figuras 87-88); parâmero com lóbulo apical

9
^  interno levemente pontiagudo (Figuras 88-89); espermateca alongada com finas

9  estriações transversais (Figura 102) Kroeberia fuliginosa Lindner
#  . 1 .
0  1*. Arista com pêlos microscópicos; escutelo com 1 cerda subapical e 1 discai no A distai

®  (Figura 90); estemito 5 do macho retangular, com uma fileira de 5-6 cerdas laterais, a
9

®  posterior mais longa (Figura 92); surstilo fracamente esclerotinizado, margem interna lisa

e 1-3 projeções dentiformes na margem apical, base com projeção lateral arredondada

9  (Figuras 93-95); epifalo curto e engrossado, com a extremidade apical arredondada

^  (Figuras 96-97); parâmero com lóbulo intemo tmncado (Figuras 96-98); espermateca

®  arredondada sem estriações transversais (Figura 106) Kroeberia ntinor sp. n.

r-v

90



#

#

®  Aroeôena Lindner, 1930
9
^  (Figuras 81-106 e 114-115)

9

9

9  Kroeberia Lindner, 1930a: 125 (chave), 127; Aldrich, 1932: 9 (redescrição); Malloch, 1941

9

9
50 (diagnose); Prado, 1966: 213 (chave), 252 (diagnose); Steyskal, 1967: 1 (catálago);

9  Ramírez-García & Hemández-Ortiz, 1994: 75-76 (diagnose); Prado & Papavero,
9
^  2002: 1 (catálogo).

m
.  Espécie-tipo: Kroeberia fuliginosa Lindner, 1930 (designação original).
9

#^  Diagnose: espécies de í^anho médio; fronte pouco côncava; face com tubérculo central

9  arredondado; arista nua ou com pêlos microscópicos; cerdas orbitais ausentes; ocelares, pós-
m
@  ocelares, verticais interna e externa presentes; escutelo cerdoso, com cerdas espiniformes no

disco; 5-7 cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico; pernas com os femures
©

9  bastante engrossados.

©

©

©

©
Descrição:

©

©

Cabeça: trapezoidal; fronte ampla, com duas manchas pequenas irregulares de polinosidade

prateada situadas anteriormente à região ocelar; cerdas ocelar, pòs-ocelar, verticais interna e

©  externa presentes; tubérculo facial arredondado; órbitas oculares com faixa muito estreita de
©
^  polinosidade prateada na região inferior, alargando-se próximo à base das antenas; escapo e

©  pedicelo com várias cerdas, pedicelo com 1-2 cerdas maiores na margem dorsal; flagelo sem
©

cerdas, com polinosidade dourada esparsa nas faces externa e interna; arista nua ou com

pilosidade microscópica; gena ampla, cerdosa, com faixa longitudinal de polinosidade

dourada; pós-gena com várias cerdas.
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®  Tórax: escuto com faixas de polinosidade prateada, cerdas de revestimento curtas, e várias

M  cerdas destacadas. Escutelo com o dorso convexo e várias cerdas curtas na região discai

(Figuras 81 e 90). Subescutelo com polinosidade prateada. Faixa de polinosidade prateada

estendendo-se da propleura até o metaepímero; anepistemo com 1-3 cerdas destacadas,

cercadas por cerdas mais fracas; catepistemo com 1 cerda destacada; 5-7 cerdas na borda

^  superior do espiráculo metatorácico.
9

Asa: semi hialina com ou sem tonalidade amarelada uniformemente distribuída, sem manchas

^  distintas; R4+5 quase reta, levemente côncava próxima ao ápice; forquilha do setor radial e

final da Sc separados por uma distância equivalente ao comprimento do setor radial; última

#

#

m

9

9

9

seção da M quase reta, levemente convexa na metade basal; CuA2 levemente arqueada

(Figuras 114 e 115).

9

Pernas: femures engrossados, com uma cerda fina e longa na base da face ventral, com

polinosidade prateada esparsamente distribuída nas faces anterior e dorsal, mais acentuada no

®  femur posterior; tíbias anterior e média com 1 cerda subapical dorsal distintamente

^  diferenciada; tíbia média com 3 cerdas fortes apicais ventrais; tíbia posterior mais alargada,

®  achatada lateralmente, com a face dorsal laminar e 6-8 cerdas longas e destacadas na margem

pòstero-dorsal (Figuras 82 e 91).

Abdome: abdome com os tergitos 2-5 cobertos por fina polinosidade, esparsamente

distribuída. Terminália feminina telescopada, membranosa na maior parte; segmento 7

.  2 .

parcialmente membranoso, tergito 7 representado por uma placa nos /s basais, com um par de

cerdas na porção basal (Figuras 99 e 103); estemito 7 reduzido a uma pequena placa basal

r) com um par de cerdas (Figuras 100 e 104); um espiráculo nos segmentos 6 e 7; hipoprocto

^  cerdoso, com uma fenda mediana longitudinal que não atinge o ápice (Figuras 100 e 104);
' )

^  cerco cerdoso, com cerdas maiores no ápice. Terminália masculina; cercos bastante cerdosos,
-

'  i
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9

®  longos e finos, fiisionados somente na base e providos de longas cerdas no ápice (Figuras 84-
9
A  85 e 93-94); edeago cilíndrico, membranoso na porção apical (Figuras 87-88 e 96-97); epifalo

9

9
curto e quase reto; parâmero bilobado, com os lóbulos diferenciados (Figuras 87-89 e 96-98).

9

n

Tamanho: 9,7 - 12,5 mm

^  Distribuição geográfica (Anexo IV): México, Panamá, Venezuela e Brasil.

9

m

m  Discussão: difere dos demais gêneros por ter cerdas ocelares, pós-ocelares, verticais interna e
#

externa presentes; escutelo cerdoso, com cerdas espiniformes no disco; 5-7 cerdas na borda

®  superior do espiráculo metatorácico. As espécies dessse gênero são facilmente separadas por

caracteres morfológicos externos, não sendo, necessariamente, preciso dissecar a terminália

(em ambos os sexos).
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®  KroeberiafuUginosalÀnáiíeT^ 1930
m
^  (Figuras 81-89, 99-102 e 115)

m

%

m

Kroeberia fuliginosa AÀriámi, 1930a: 127-128; Aldrich, 1932: 9 (redescrição); Fischer, 1932:

450 (diagnose), figuras 10-11 (antena, escutelo); Prado, 1966: 253-256 (redescrição,

®  distr. geográfica), figuras 108-118 (cabeça, asa, perna, espermateca, terminália cJ);
9
0  Steyskal, 1967: 1 (catálogo); Baez, 1985: 79 (distr. geográfica); Ramírez-García &

9
Hemández-Ortiz, 1994: 76-77 (redescrição, distr. geográfica), 84 (chave), figuras 2A-

m  B, 4E, 8A-F (cabeça, perna, espermateca, terminália S)\ Prado & Papavero, 2002: 1
m
^  (catálogo).

#
9  Diagnose: arista nua; escutelo com 1 cerda apical e 2 discais (1 mediana e 1 no k basal);

@  . ._  terminália feminima: espermateca alongada com finas estriações transversais. Estemito 5 do
©

®  macho aproximadamente quadrado, com 5 cerdas destacadas no ângulo pòstero-lateral;

©^  terminália masculina: surstilo fortemente esclerotinizado, margens interna e apical com

©  projeções dentiformes; epifalo alongado e afilado, com extremidade apical levemente
©

^  pontiaguda; parâmero com lóbulo apical interno levemente pontiagudo.

©

©

©  Holótipo macho
©

Corpo: 9,8 mm Asa: 8,7 mm x 3,2 mm

Cabeça: fronte castanho-escura; face amarelada; esclerito parafacial amarelo com cerdas
©

n) castanhas; antena alaranjada; pedicelo com 2 cerdas maiores na margem dorsal; arista nua.

com a base amarelada, o restante castanho; clípeo alaranjado; palpo castanho; gena e pós-gena

amareladas com cerdas ruivas.
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#

#

®  Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade prateada: 1 acrostical
9
^  estreita, 1 dorsocentral e 1 lateral mais largas, esta última estendendo-se do lóbulo pós-

pronotal até o calo pós-alar; cerdas de revestimento curtas e pretas; cerdas destacadas: 2 pós-

pronotais (a mais interna menor), 2 notopleurais, 1 supra-alar pré-sutural, 1 supra-alar pós-

sutural, 1 pós-alar, 2 intra-alares (a anterior mais reduzida), 1 intra-pòs-alar, 2 dorsocentrais

^  pré-escutelares pós-suturais e 1 acrostical pré-escutelar pós-sutural. Escutelo castanho-escuro,
9

9  base com duas pequenas manchas de polinosidade prateada nas laterais; 1 cerda apical, 2
9^  discais (1 mediana e 1 no 73 basal) e várias cerdas menores pretas na região discai. Propleura,

anepistemo e anepímero castanhos e sem brilho; anepistemo com 2-3 cerdas robustas

^  cercadas por cerdas mais fracas; catepistemo alaranjado com 1 cerda destacada; um tufo de 6

®  cerdas desenvolvidas no anepímero e numerosas cerdas mais finas; 7 cerdas na borda superior

9

9

9

Asa: tégula com 4 cerdas destacadas; semi-hialina com tonalidade amarelada uniformemente

@  do espiráculo metatorácico.

m

©  distribuída, sem manchas distintas; medidas das seções da veia Costa: 11.5 mm, II 2.7 mm, III
©
0  2 mm, IV 1.5 mm, V 0.5 mm e VI 0.3 mm.

Pernas: coxas e trocânteres alaranjados; coxa anterior com polinosidade prateada e cerdas
©

ÍS ruivas; femures engrossados, alaranjados na base, o restante castanho-escuro. Fêmur anterior:

©
^  com inúmeras cerdas dorsais longas distribuídas irregularmente; face ventral com uma fileira

^  de 9 cerdas diferenciadas na metade apical da margem anterior, cercadas por cerdas mais
©

longas e finas, margem posterior com 8 cerdas curtas na metade apical. Fêmur médio: face

dorsal com várias cerdas distribuídas irregularmente na margem anterior; face ventral com
1^.

^  uma fileira de 16 cerdas curtas na margem anterior e 14 cerdas curtas na margem posterior.

^  Fêmur posterior (Figura 82): numerosas cerdas dorsais sem formar série definida e várias
'" I

cerdas ventrais curtas aleatoriamente distribuídas. Tíbias castanho-escuras, face anterior da

{
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#

tíbia posterior com polinosidade prateada. Tarsos anterior e médio com os tarsômeros 1 e 2
9
A  amarelados, os demais castanhos. Tarso posterior castanho.

Abdome: castanho-escuro, com os tergitos 2-5 cobertos por fina polinosidade, podendo haver
#

reflexos metálicos em tons azul, verde, rosa ou amarelo; estemito 5 do macho

^  aproximadamente quadrado, com 5 cerdas longas no ângulo póstero-lateral, cercadas por

#
^  apical providas de projeções dentiformes (Figuras 84-86); epifalo alongado e afilado, com o

cerdas menores (Figura 83); surstilo fortemente esclerotinizado, com as margens interna e

/

^  ápice levemente pontiagudo (Figuras 87-88); parâmero com o lóbulo apical externo

m  arredondado, o interno levemente pontiagudo (Figuras 87-89).

Fêmea

Corpo: 12,5 mm Asa: 9 mm x 3.5 mm

Asa (Figura 115); como no macho exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I
©

©  1.7 mm, II 3 mm, III2 mm, IV 1.5 mm, V 1 mm e VI 0.5 mm. Pequenas cerdas presentes na

0  margem distai e 1 par de cerdas delgadas próximo da base do tergito 7 (Figura 99); cerdas

^  maiores na porção membranosa do segmento 7 (Figura 100); espermateca alongada com finas
©

^  estriações transversais (Figura 102); epiprocto com 1 par de cerdas destacadas na porção

apical (Figuras 99 e 101).

Distribuição geográfica (Anexo IV): México, Panamá, Venezuela e Brasil (Acre, Amapá,

Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul).
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Material-tipo examinado: holótipo macho (NHMW), etiquetado: "[BRASIL], Stieglmayr,

iH Rio Gr[ande] do Sul, [sem data]", "Ropalom. do gen. cd det. Hendel", "Krõebería fuliginosa

S Lind.", "Type Lindner 1928" (etiqueta branca). Parátipos: idem, \S (NHMW), etiquetado:
m

#  "Cotype Lindner 1928" (etiqueta branca); IÇ (NHMW), etiquetado: "Brasilien, [sem data]".
9

9

9

9

9

9

9

©

©

"femoratis/ Alte Sammlung", ''Kroeberia fuliginosa Ç Lind.", "Cotype Lindner 1928'

(etiqueta vermelha).

^  Condição do holótipo: coberto com hifas secas; perna anterior direita montada em triângulo

9  de papel preso no mesmo alfinete do espécime; abdome não dissecado; montagem não

1^ permitindo a visualização de várias cerdas das pernas; as estruturas muito danificadas ou

pouco visíveis foram descritas a partir de outros espécimes machos, comparados com o

holótipo.

m

©  Material examinado: MÉXICO, Jalisco, Est. Biol. Chamela, 22.vii.1988 (E. Ramírez), \S

(USNM); idem, 7.ix.l989, IÇ (USNM); [Oaxaca\ Tehuantepec, [sem data, sem cabeça], \S

(USNM); [PANAMÁ], [Panamã\^ [Parque Nacional] Campana, x-xi.l937, "fruit fly trap", tl

9  4075, lote n® 38-16492 (J. Zetek), 19 (USNM); BRASIL, Roraima, Ilha de Maracá, 20-

©
^  30.iii.l987, arm[adilha] Malaise (Luis S. Aquino), 1(? (INPA); Amazonas, Embrapa, AM-010

©  km 31, 12.xii.1991, arm[adilha] Shannon, isca de fruta, capoeira (L. P. Albuquerque & J.
©

Bindá), 29 (INPA); idem, 19.ii. 1992, 19 (INPA); idem, 12.xii.l991, C[ultura de] andiroba,

29 e \S (INPA); idem, 6.xi.l991, C[ultura de] cacau, 29 (INPA); idem, 6.ii.l992, 19

(INPA); idem, 15.Í.1992, C[ultura de] guaraná, 19 (INPA); R[eserva] Adolpho Ducke [AM

^  010 km 26], 9-16.X.2002, arm. McPhail, área aberta, baixio (E. F. Soares & A L. Pinheiro),

19 e 1(5* (INPA); idem, 16.X.2002, platô, 19 (INPA); idem, 2-9.X.2002, mata, platô, lá*
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®  (INPA); idem, 24.xi-01.xii, 1988, isca de fruta (Y. Gamara & J. F. Vidal), 19 (INPA); idem,
•

16.iii-06.iv.l989, 1$ (INPA); idem, 12-19.Í.1989 (Y. Gamara & J. E. Binda), 29 (INPA);

9

#

#  isca de fruta, 20 m, 1<S (INPA); idem, 24-28.vi. 1988, isca de fruta (Y. Gamara & F. Xavier),

m

®  39 (INPA); E[scola] A[grícola] R[ainha dos] A[póstolos], BR-174 km 23, 13.ii. 1997,
•
0  arm[adilha] McPhail, em abiu (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem, 20.ii.l997, em abiu, 1<S

®  (INPA); E[stação] E[xperimental de] F[ruticultura] T[ropical], BR-174, km 40, 22.V.1997,
9

9  arm[adilha] McPhail, em araticum (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA); idem, em ingá, \3 (INPA);

#
^  idem, 28.V. 1997, em goiaba, \S (INPA); GEPLAG, iv.2001, arm[adilha] McPhail (B.

idem, 27.ÍV-09.V.1989, 19 (INPA); idem, 10-15.vi. 1989, 19 (INPA); idem, 10-17.viii.1989,

\(S (INPA); idem, 16.vi.2003, arm[adilha] McPhail modificada, 15 m (A. P. Tregue-Gosta),

9

9

m

m

' - j

Ronchi-Teles), 19 (INPA); Acre, Gruzeiro do Sul, Rio Moa, 07°37'02"S 72°46'15''W, 19-

28.xi. 1996, arm[adilhal de Malaise, 19 (INPA); Mato Grosso, Maracajú, vii.1937. Serviço

Febre Amarela, M.E.S., Bras., 19 (USNM); Mun[ícipio] Três Lagoas, F[azenda] Floresta, 13-m

m

©  20.ix.1964, Exp. Dpto. Zool., "Shannon's traps", 1(J (MZSP); Goiás, Gorumbá, F[azenda]

Monjolinho, [sem data] (Barretto), 2S (MZSP); Rio de Janeiro, x.1938, "Yel[low] Fev[er]

Serv[ice]" [= Serviço Febre Amarela], M.E.S. Brazil, RG Shannon, 29 (USNM); São Paulo,

Anhembi, Faz[enda] B. Rico, 14.ii.l969, W. Kempf, J. G. Magalhães (L. T. F. & N.

Kuhlmann), Ric. Trav. [?], 19 (MZSP).

Variações: Goloração da face variável, podendo ser amarela, castanha ou preta; coloração da

antena com tons amarelados ou castanhos; clípeo, palpo e gena seguindo o padrão de

coloração da face; esclerito parafacial com muitas cerdas ruivas, em algumas fêmeas; gena e

pós-gena com cerdas ruivas e/ou pretas; escutelo com 1 cerda apical e 3 discais; catepistemo

castanho a castanho-escuro; 5-7 cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico; tégula
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#

m

#  o mesmo padrão de distribuição.

9

Discussão: K. fuliginosa assemelha-se a K. minor sp. n. no aspecto geral, sendo, entretanto.

com 3-5 cerdas destacadas; número de cerdas dos fêmures bastante variável, mas sempre com

»

9

»

m

0

®

m

m

m

@

m

0

um pouco maior que esta última. Difere de K. minor sp. n., principalmente, pela arista

totalmente nua; pela disposição das cerdas escutelares; pelo formato da espermateca, alongada

e com estriações transversais; e pelo aspecto geral da terminália masculina, principalmente o

surstilo que é muito esclerotinizado e com margens denteadas, o epifalo afilado com o ápice

levemente pontiagudo e o parâmero com o lóbulo apical externo arredondado e o interno

levemente pontiagudo.
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#

#

m

m

m

m

•

9

9

#

9

Figuras 81-89, Kroeberia fuliginosa (macho): 81, escutelo (vista dorsal); 82, perna posterior esquerda; 83,
estemito 5 (vista ventral); 84-85, terminália masculina (vista ventral e lateral, mesma escala); 86, surstilo
esquerdo (vista lateral); 87-88, terminália masculina interna (vista ventral e lateral); 89, paiâmero esquerdo
(vista lateral interna).
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®  Kroeberia minor sp. n.

(Figuras 90-98, 103-106 e 114)

#

#  Díagnose: arista com pêlos microscópicos; escutelo com 1 cerda apical, 1 subapical e 1 discai

®  1 . .^  no k distai; terminália feminina: espermateca arredondada, sem estriações transversais.

®  Estemito 5 retangular, com uma fileira de 5-6 cerdas laterais, a posterior mais longa;

^  terminália masculina: surstilo fracamente esclerotinizado, margem interna lisa e 1-3 projeções

®  dentiformes na margem apical, base com projeção lateral arredondada; epifalo curto e

%  engrossado, com a extremidade apical arredondada; parâmero com lóbulo apical externo

SI
^  arredondado e o interno truncado.

m

m

#

a

Holótípo macho

Corpo: 9,7 mm Asa: 7,6 mm x 2,6 mm

Cabeça: fronte castanho-escura; face amarelada; esclerito parafacial amarelo com cerdas

^  castanhas; antena alaranjada; pedicelo com 1 cerda maior na margem dorsal; arista com pêlos

®  microscópicos, a base amarelada, o restante castanho; clípeo amarelado; palpo alaranjado;

^  gena e pós-gena amarelada com cerdas ruivas.

Tórax: escuto castanho-escuro, com as seguintes faixas de polinosidade prateada: 1

^  dorsocentral e 1 lateral mais larga, que se estende do lóbulo pós-pronotal até o calo pós-alar;

^  cerdas de revestimento curtas e pretas; cerdas destacadas: 1 pós-pronotal, 2 notopleurais, 1

supra-alar pré-sutural, 1 pós-alar, 1 intra-alar, 1 intra-pós-alar, 1 dorsocentral pré-escutelar

reduzida e fraca e 1 acrostical pré-escutelar pós-sutural. Escutelo castanho-escuro, com 1

cerda apical, 1 subapical marginal, 1 discai no V3 distai e várias cerdas menores pretas na

região discai. Propleura, anepistemo e anepímero castanhos e sem brilho; anepistemo com 1
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#

m

cerda robusta cercada por cerdas mais fracas; catepistemo castanho com 1 cerda destacada;

m

m

anepímero com numerosas cerdas fracas aleatoriamente distribuídas; 7 cerdas na borda

superior do espiráculo metatorácico.#

#

#  Asa (Figura 114): tégula com 6 cerdas destacadas; semi-hialina sem tonalidade amarelada

^  uniformemente distribuída ou manchas distintas; medidas das seções da veia Costa: 11.5 mm,
®  II 2.3 mm, III 1.7 mm, IV 1.5 mm, V Imm, VI 0.3 mm.

0  Pernas: coxas com polinosidade prateada e cerdas ruivas; trocânteres alaranjados a castanhos;

femures engrossados; femures anterior e médio com os V3 basais alaranjados, o restante#

m  castanho-escuro; fêmur posterior castanho-escuro, alaranjado somente na face dorsal. Fêmur

anterior: com inúmeras cerdas dorsais longas distribuídas irregularmente; face ventral com

duas fileiras irregulares de aproximadamente 20 cerdas curtas na metade apical da margem

com várias cerdas distribuídas irregularmente na margem anterior; face ventral com uma

m

m  anterior, margem posterior com uma fileira de 9-10 cerdas curtas. Fêmur médio: face dorsal
m

®  fileira de 15 cerdas curtas na margem anterior e uma de 8 cerdas na margem posterior. Fêmur

^  posterior (Figura 91): face dorsal com numerosas cerdas sem formar série definida; face

®  ventral com uma fileira de 8-10 cerdas curtas no terço apical da margem anterior e cerca de 6
9
^  cerdas na margem posterior. Tíbia anterior: face anterior castanho-escura, face posterior

9  pilosidade ventral. Tarsos anterior e médio alaranjados com cerdas pretas dorsalmente e

alaranjada com várias cerdas ruivas; tíbia média castanho-escura; tíbia posterior com intensa

ruivas ventralmente; tarsômero 1 do tarso posterior com intensa pilosidade ventral de reflexos

dourados.

m  Abdome: castanho-escuro, com os tergitos 2-5 cobertos por fina polinosidade esparsa

prateada; estemito 5 do macho retangular, 2,5 vezes mais largo que longo, com uma fileira de

5-6 cerdas laterais, a cerda posterior mais longa (Figura 92); surstilo fracamente
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#

esclerotinizado, com a margem interna lisa e 1-3 projeções dentiformes na margem apical,

base com projeção lateral arredondada (Figuras 93-95); epifalo curto e engrossado, com a

®  extremidade apical arredondada (Figuras 96-97); parâmero com o lóbulo apical externo
#

arredondado e o interno truncado (Figuras 96-98).

Fêmea

#  Corpo: 10,5 mm Asa: 7,8 mm x 2,5 mm

9

9

curta que em K. Juliginosa; espermateca arredondada, sem estriações transversais (Figura

cerdas na porção apical (Figuras 103 e 105).

Como no macho, exceto pelo que segue: medidas das seções da veia Costa: I 1.5 mm, II 2

W  mm, ni 1.6 mm, IV 1.7 mm, V I mm, VI 0.3 mm. Coxas cobertas por polinosidade prateada e

9
A  com cerdas pretas e ruivas, menores que no macho; tíbias castanho-escuras; terminália mais

9

9

9  106); tergito 7 com 1 par de cerdas próximo da base (Figura 103); epiprocto com 1 par de

m

#
^  Distribuição geográfíca (Anexo IV): Brasil (Pará e Amazonas).

m

®  Materíal-tipo examinado: holótipo macho (INPA), etiquetado: BRASIL, Amazonas,

<9

^  armadilha de óleo, l-20m, mata (J. Vidal) (etiqueta impressa branca)/ Holótipo, Kroeberia

^  minar. Marques & Ale-Rocha (etiqueta impressa vermelha).

m

^  Condição do holótipo: em perfeito estado de conservação, não dissecado.
m

[Manaus], R[eserva Adolpho] Ducke [AM-010, Km 26, 2®53'S 59°59'W], 16.iv. 1992,
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m

#  Parátipos: BRASIL, Pará, Serra Norte, Salobo, 11-14.viii. 1984, [coletor anônimo],

•

m

m
^  Ic? (IN?A); R[eserva] [Adolpho] Ducke [AM 010 km 26], 01-07.xii.1988, isca de fhita (Y.

#  isca de fhita, (Y. Gamara & F. Xavier), 1$ (IN?A); idem, 01-08.ix.l988, isca de fruta (Y.
•

m

m

9
^  arm[adilha] McPhail, área aberta, baixio (E. F. Soares & A. L. Pinheiro), IcJ (INPA); idem,

»

9

9  E[scola] A[grícola] R[ainha dos] A[póstolos], BR-174, km 23, 28.V.1997, arm[adilha]

^  McPhail, em araticum (B. Ronchi-Teles), IÇ (INPA); idem, 21.viii. 1997, 2Ç (INPA); idem,

23.x. 1997, em bacuri, 1(J (INPA); E[stação] E[xperimental de] F[ruticultura] T[ropical], BR-

arm[adilha] suspensa, 20 m, I(? (MPEG); Amazonas, Embrapa AM-010 km 31, 10.ix.l990,

arm[adilha] Shannon, C[ultivo de] andiroba, isca de fruta (L. P. Albuquerque & J. E. Binda),

Gamara & J. F. Vidal), 1(5 (INPA); idem, 22-29.xii.1988, 2$ (INPA); idem, 19-26.viii.1988,

Gamara & J. E. Binda), 1? (INPA); idem, 06-I2.Í.1989, 1$ (INPA); 06-20.X.1994,

arm[adilha] suspensa, torre, 30m (J. A. Rafael & J. Vidal), 1$ (INPA); idem, 9-16.x.2002,

16.V.2003, arm[adilha] McPhail modificada, 25 m, platô (A. P. Tregue-Gosta), 19 (INPA);

9

9

m

m

m

m

m

^  174, km 40, 10.iv.l997, arm[adilha] McPhail, em araçá-boi (B. Ronchi-Teles), 19 (INPA);

m

9

^  Etimologia: do Latim, minar = pequeno (a), refere-se ao menor tamanho desta espécie em

idem, 10.vii.1997, em araçá-pêra, 19 (INPA); idem, 17.vii.I997, em sorva, 19 (INPA).

relação a K. fidiginosa.

Variações: grande variação na coloração da face, de branca à preta, com cores intermediárias,

como ferrugem e castanho-escuro; coloração da antena também variável, com tons

alaranjados, ferrugem ou castanho-escuro; clípeo, palpo e gena seguindo o padrão de

coloração da face; gena e pós-gena com cerdas ruivas e/ou pretas. Escuto, às vezes, com 1

faixa acrostical de polinosidade prateada, muito estreita, quase imperceptivel; cerda acrostical
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#

reduzida em alguns exemplares; catepistemo castanho a castanho-escuro; escutelo com 1
m
A  cerda apical, 1 subapical marginal, e 1 discai no V] distai, esta última reduzida; 5-7 cerdas na

9

9

9  inteiramente castanhos; número de cerdas dos fSmures bastante variável, mas com o mesmo

9

9

9

9

9

9

9

9

9  microscópicos; número menor de cerdas destacadas do escuto; disposição e número das
m

m

#  terminália feminina curta; espermateca arredondada e sem estriações; surstilo pouco
9
^  esclerotinizado, com 1-3 pequenos dentes somente no ápice e projeção lateral arredondada na

#

9
externo arredondado e o interno truncado.

9

9

9

9

9

9
9

m

9

9
m

9

borda superior do espiráculo metatorácico. Tégula com 4-6 cerdas destacadas. Fêmures

padrão de distribuição; tíbias inteiramente castanhas com cerdas pretas; tarsos com coloração

variável, amarelada a castanha, os posteriores geralmente mais escuros.

Discussão: assemelha-se bastante a K. fuliginosa no aspecto geral e coloração, diferindo

principalmente pelas seguintes características: tamanho menor; arista com pêlos

cerdas escutelares, possuindo 1 cerda apical, 1 subapical marginal e 1 discai no V3 distai;

base; epifalo curto e engrossado, com ápice arredondado e parâmero com o lóbulo apical
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#
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m

9

lí

Figuras 90-98, Kroeberia minor sp. n. (parátípo macho); 90, escutelo (vista dorsal); 91, perna posterior
esquerda; 92, estemito 5 (vista vential); 93-94, terminália masciüina (vista ventral e lateral, mesma escala); 95,
suntilo esquerdo (vista lateral); 96-97, terminália masculina interna (vista ventral e lateral); 98, parâmero direito
(vista lateral interna).
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m

m
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m

«

«

9

9

9

9

9

9

9

9

9

#

9

9

9

9

9

9

9

9

m

m

9

m

9

m

'mmm

wM

m

m

Figuras 99-102, K. fuliginosa: 99-101, temünália feminina (99, vista dorsal; 100, ventral; 101, lateral direita)
e 102, espermateca. Figuras 103-106, K. minor sp. n. (paiátipo); 103-105, terminália feminina (103, vista
dorsal; 104, ventral; 105, lateral direita) e 106, espermateca. Figuras 99-101; 103-105 na mesma escala.
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m

9

9

9

9  5.1.4. Lenkokroeberia Prado, 1966
9

9

9

9

9  ocelares e orbitais ausentes; face com tubérculo central pontiagudo; arista nua; escutelo

9

9

9

9
Atualmente o gênero inclui duas espécies conhecidas: a espécie-tipo L. chryserea

9

9

9  Salobra, Mato Grosso, Brasil e de uma fêmea de Araçatuba, São Paulo (o autor não designou

9

9

9

9

9  A espécie L ciliata, descrita da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil, foi

m

c#

%  Embora ambas as espécies ocorram no Mato Grosso, são registradas para o sul do Estado,
m

m

m

m  Ale -Rocha & Marques (trabalho no prelo). Até o momento, para a mesma região, haviam sido

m

m

^  Kroeberia, Ropalomera e Apophorhynchus (Prado & Papavero, 2002). Com o registro de

A

m

m  Foram examinados cinco espécimes deste gênero, provenientes dos Estados do

É um gênero de moscas grandes, com tamanho de 9 a 12 mm; fronte côncava; cerdas

piramidal, cerdoso, com 3 a 4 pares de cerdas discais e 1 par apical destacados e pernas com

os femures engrossados.

Prado, 1966 e L. ciliata (Williston, 1895). L. chryserea foi descrita a partir de um macho de

holótipo). É registrada para o Brasil, Venezuela e México (Steyskal, 1967; Baez, 1985;

Ramírez-García & Hemández-Ortíz, 1994).

registrada também para a Bolívia (Steyskal, 1967). Apenas a fêmea desta espécie é conhecida.

estando, portanto, fora dos limites da Amazônia Legal brasileira.

O gênero Lenkokroeberia foi registrado pela primeira vez na Amazônia brasileira por

registradas nove espécies de ropalomerídeos distribuídas em quatro gêneros: Willisíoniella,

Lenkokroeberia, este número sobe para cinco, ampliando a distribuição geográfica do gênero

no Brasil.

m

m

Amazonas e São Paulo, Brasil. Entretanto, as descrições originais de L. chryserea e L. ciliata

e as fotos do holótipo de L. ciliata não foram suficientes para a separação das espécies deste
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m

m

#

m

m

m

(H identificação ao nível especifico, sem a análise dos holótipos. Para confirmar a identificação

gênero. As espécies ainda não estão bem definidas, o que toma muito complicada a

m

m
dos exemplares examinados e permitir uma correta identificação ao nível específico, seria

se mostrado raro, sendo seus representantes dificilmente coletados. Isto viria, provavelmente.

e L. ciliata.

^  necessário a dissecção do material-tipo de ambas as espécies.
m
^  Faz-se necessário o estudo de um maior número de exemplares deste gênero, que tem

m

m

%  esclarecer muitas dúvidas, confirmando ou não a validade de ambas as espécies: L. chryserea

m

m

m

#

#

m

m

m

m

m

s

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

.f0i
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m

m

m

m

(Figura 116)

1985: 79 (distr. geográfica); Ramírez-García & Hemández-Ortiz, 1994: 77 (diagnose).

»

m

m

m

m

m  Lenkokroeberia Vva.áo, 1966

m

m

m

#
^  LenkokroeberiaVvdiáo^ 1966: 213 (chave), 261 (diagnose); Steyskal, 1967: 2 (catálogo); Baez,

m

#  Espécie-tipo: Lenkokroeberia chryserea Prado, 1966 (designação original).

Diagnose: fronte côncava; face com tubérculo hemisférico central; cerdas orbital e ocelar
m

ausentes; cerda pós-ocelar, verticais interna e externa presentes; arista nua; escutelo piramidal,

«

#

#  superior do espiráculo metatorácico e pernas com os femures engrossados.
#

m

m

#

(9 Cabeça: fronte ampla, côncava, com 2 pequenas manchas de polinosidade dourada situadas

m

^  ocelar, verticais interna e externa presentes; placa occipital com polinosidade dourada;
m

m

m

m

^  pequeno e pontiagudo, da mesma cor da face ou mais escuro; esclerito parafacial cerdoso;

cerdoso, com 3 . 2l.4 pares destacados de cerdas discais e 1 par apical; 1 a 3 cerdas na borda

Descrição:

anteriormente ao triângulo ocelar e 2 posteriores a este; cerdas ocelar e orbital ausentes; pós-

artículos antenais cobertos com polinosidade esparsa; arista nua; face ampla, cerca de 2 vezes

mais alta que larga; polinosidade prateada esparsa entre e abaixo das antenas; tubérculo facial

gena ampla com faixa de polinosidade dourada e cerdas curtas superiormente e maiores na

^  porção inferior; clípeo brilhante; palpo com polinosidade esparsa nas faces interna e externa.
m

Tórax: escuto com as seguintes faixas de polinosidade dourada: 1 acrostical estreita, podendo

alagar-se na região pré-escutelar; 1 dorsocentral e 1 lateral que se estende do lóbulo pós-

pronotal até o calo pós-alar; cerdas de revestimento curtas e as seguintes cerdas destacadas: 1-
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#

m

m  2 pós-pronotais (se houver 2, a mais interna reduzida), 2 notopleurais, 1 supra-alar pós-

9

#

#

41»

sutural, 1 intra-pós-alar, 2 intra-alares (a anterior reduzida), 1 pós-alar, 1 dorsocentral pós-

^  sutural pré-escutelar, 1 acrostical pós-sutural pré-escutelar; supra-alar pré-sutural ausente.

^  Escutelo piramidal, levemente sulcado no dorso, com polinosidade dourada no centro,

m

m

#  pequenas protuberâncias e 1 cerda apical robusta; pleura com mancha escura ao redor do
m

m

m

#
00 até o anepimero e catepistemo; 1-2 cerdas destacadas no anepistemo (se houver 2, a mais

#

m

m

m
^  Asa (Figura 116): tégula com 3-6 cerdas destacadas; semi-hialina, com tonalidade amarelada.

estendendo-se até o ápice e nas laterais; 3-4 cerdas escutelares discais fortes, implantadas em

espiráculo mesotorácico e cobrindo parte do anepistemo; propleura com polinosidade

prateada; faixa de polinosidade dourada cobrindo o anepistemo inferiormente, estendendo-se

superior menor e mais fracaX-cercadas por numerosas cerdas fracas; 1 cerda forte no

anepimero; 1 cerda catepistemal; 1-3 cerdas na borda superior do espiráculo metatorácico.

mais forte na porção basal; R4+5 pouco sinuosa, aproximadamente reta; forquilha do setor

^  radial e o final da Sc separados por uma distância equivalente ao comprimento do setor radial;

'if^  última seção da M reta; CuA2 reta a levemente arqueada.

^  Pernas: femures engrossados e moderadamente cobertos por cerdas longas; tíbias anterior e

^  média delgadas, com carena dorsal e 1 cerda subapical dorsal destacada; tíbia média com 3

'm

m

#  laminar, anel esbranquiçado na base, carena dorsal densamente ciliada e 1 fileira de 5-7

cerdas apicais ventrais; tíbia posterior alargada, achatada lateralmente, com a face dorsal

cerdas finas e longas na margem póstero-dorsal.

^  Abdome: tergitos 2-5 com polinosidade prateada ou dourada. Terminália masculina: cercos

fúsionados somente no V3 basal; surstilo denteado; epifalo curvo e forte; parâmero bilobado.

Terminália feminina: ovipositor telescopado; estemito 7 bem visível; espermateca globosa,

com pedúnculo na inserção do dueto.
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1

1

m

%  Tamanho: 9-12 mm

m

%
H  São Paulo) e Bolívia.

m

m

'% Discussão: separa-se dos outros gêneros pelas cerdas ocelar e orbital ausentes; escutelo

Distribuição geográfíca (Anexo V): México, Venezuela, Brasil (Amazonas, Mato Grosso e

%

m

m

m

m

m

m

m

%

%

#

m

m

m

m

m

m

m

cerdoso, com 3-4 pares destacados de cerdas discais e 1 par apical e 1-3 cerdas na borda

superior do espiráculo metatorácico.

!>0
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Figuras 107-116, asas: 107, Apophorhynchus amazonensis (macho); 108, A. brevipenis sp. n. (parátipo
macho); 109, A. Jlavidus (fêmea); 110, Willistomella latiforceps sp. n. (parátipo macho); 111, ÍV.
pleuropunctata (fêmea); 112, W. spatulata sp. n. (parátipo macho); 113, W. ulyssesi sp. n. (parátipo macho);
WA.Kroeberiaminor^p. n. (parátipo macho); 115,/:. Jiiligmosa {íèmQ3)\ \\6, Lenkokroeberia sp. (macho).



m

m

®  6. Conclusões
m

#

m

m

m
H  espécies, das quais cinco representam novos táxons para a ciência, o restante sendo

^ Após terem sido revisados três gêneros {Apophorhynchus Williston, 1895; Wülistoniella

Mik, 1895 e KroeberiaX,màxíQX^\9'iO) da família Ropalomeridae, foram reconhecidas nove

m

m

0

redescrição das espécies já conhecidas.

^ Os cinco novos táxons são:

H

m

m

m

- Apophorhynchus brevipenis sp. n.;

^  - Willistoniella latifurcep^ sp: ir.; W. spatulata sp. n. e W. ulyssesi sp. n.;

m

m

m

%

m

#

m

fêmea desta espécie, através de um casal coletado em còpula e comparado com o holótipo.
m

Grande quantidade de material, tanto na bibliografia como nas coleções, havia sido

- Kroeberia /winor sp. n.

^ O gênero Willistoniella possui espécies de difícil separação, identificadas somente com

base na morfologia da tenninália, principalmente masculina.

^ O holótipo de W. pleuropunctata é redescrito e é feita a correta associação entre macho e

erroneamente identificado como W. pleuropunctata. Isto, provavelmente, porque esta era a

única espécie do gênero e a redescrição do holótipo ainda não havia sido feita.

m

^ As espécies de Apophorhynchus diferem externamente somente na coloração das pernas.

O caráter definitivo para sua separação é a morfologia da terminália. Apenas a fêmea de A.

14



muitas vezes dispensando a dissecção da terminália. Diferem, por exemplo, no tamanho,

S  flavidus é conhecida, sendo necessária a descrição do macho, para uma melhor caracterização
*
^  desta espécie.

»

9
H  As espécies do gênero Kroeberia são identificadas facilmente, por caracteres externos,

9

9

9  pilosidade da arista e número e disposição das cerdas do escuto e do escutelo. Além disso, a
9
^  terminália, de ambos os sexos, são bem diferentes de uma espécie para a outra.

9

9
A análise de Lenkokroeberia revelou uma certa confusão entre as espécies L. ciliata e L.

9

9

9  fundamentada principalmente na coloração dos exemplares, caráter este muito váriavel, como
9

observado nos demais gêneros. Para uma melhor definição destas espécies, seria necessário

9

9

9  possível, de ambas as espécies. Entretanto, além da dificuldade em conseguir o empréstimo
9

9

9  maneira de coletá-las.
9

9

m

9

9  -A. amazonensis Prado, 1966 para Brasil (Rondônia) e Peru (Madre de Dios);

9

9

m

m

chryserea. Estas, parecem ainda não estar bem definidas, pelo fato de sua separação estar

coletar um maior número de exemplares do gênero e compará-los com o material-tipo, se

destes tipos, as moscas deste gênero são raras, ainda não tendo sido descoberta a melhor

São registradas novas ocorrências para:

- W. pleuropimcata para Brasil (Tocantins, Sergipe, Maranhão, Distrito Federal, Goiás e

Minas Gerais);

- K. fuliginosa para Brasil (Goiás).
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(Boquerón, Concepcion e Guairá).

»

m

#

m  ̂ Por fim, as seguintes espécies tiveram seus registros confirmados:
m
A  - W. pleuropunctata para México (Colima), Panamá (Canal Zone), Trinidade, Venezuela

®  (Bolivar), Brasil (Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Espirito Santo, Rio de

H  Janeiro, São Paulo e Santa Catarina), Peru (Ucayali), Bolívia (Santa Cruz) e Paraguai

m

9

- K. Juliginosa para México (Jaiisco e Oaxaca), Panamá (Panamá) e Brasil (Roraima, Amapá,
#
H  Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul).

#

m

m

m

#

#

«

#
«

9

#

9

9

9

9

9

9

9

9

m
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8. Anexos
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Anexo I. Distribuição geográfica da família Ropalomeridae. Fonte: modificado de Price
(1997: 418).
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• A. amazonensis

★ A. brevipenis sp. n.

■ A.flavidus

Anexo n. Distribuição das espécies de Apophorhynchus Williston, 1895.
Fonte: modificado de Fox (2004).
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* W. latiforceps sp. it

W. pleuropunctata

W spaíulata sp. n.

♦ W. ulyssesi sp. n

Anexo ni. Distribuição das espécies de Willistoniella Mik, 1895. Fonte;
modificado de Fox (2004).
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• K. fuliginosa

■ K. minor sp. n.

Anexo IV. Distribuição das espécies de Kroeberia Lindner, 1930. Fonte:
modificado de Fox (2004).
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• L. crhyserea

• L. ciliata

• Lenkokroeberia sp.

Anexo V. Distribuição das espécies de Lenkokroeberia Prado, 1966. Fonte:
modificado de Fox (2004).
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