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FICHA CATALOGRÁFICA 

Ribeiro, José Moacir Ferreira 

Plecoptera (Insecta) adultos da Reserva Florestal Adolpho Ducke / José Moacir 
Ferreira Ribeiro - 2004. 

93 f : il. 

Dissertação de (mestrado) - INPAIUFAM, 2004. 

1. Amazônia, 2. Insecta, 3. Plecoptera, 4. Reserva Florestal Adolpho Ducke, 5. 
Taxonomia. f 

CDD1ga ed. 595.7 

Sinopse: Estudos taxonômicos de três gêneros de Perlidae (Plecoptera) foram realizados 

de material coletado em seis igarapés da Reserva Florestal Adolpho Ducke (Barro Branco, 

Acará, Bolívia, Tinga, Uberê e Ipiranga), objetivando determinar a fauna de adultos, 

realizando redescrição das espécies e descrição de espécies novas. Foi elaborada uma 

chave de identificação para os gêneros e espécies, assim como a designação de neótipos 

para as espécies com tipos perdidos. 

Palavras-chave: Amazônia, Insecta, Plecoptera, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 
Taxonomia. 



A José da Costa Ferreira (in memoriam), meu avô, 

pelos ensinamentos inesquecíveis, 

Odaisa Ferreira Ribeiro e 

Antônio Bastos Ribeiro, meus 

pais, dedico este trabalho. Vocês que 

sempre me incentivaram a ir em 

busca do meu destino, esteja 

ele onde estiver. 



A Deus, por tudo e todos. 

Ao Dr. José Albertino Rafael pela orientação, ensinamentos, confiança, 

incentivo, amizade e oportunidade de desenvolvimento profissional durante o 

meu mestrado e quem me apresentou aos plecópteros dando-me a 

oportunidade de continuar o estudo do grupo. 

Ao INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), que tornou possível a 

realização desta pesquisa. 

Ao Dr. Cláudio Gilberto Froehlich (USP) especialista no grupo pela 

contribuição durante a realização do mestrado. 

A Dra. Maria José Ferreira Lopes pela amizade e auxílio prestado durante a 

realização deste trabalho. 

A Dra. Neusa Hamada pelas conversas e sugestões para este estudo. 

Ao Dr. Augusto Loureiro Henriques pela amizade, correções e sugestões. 

Ao Dr. Márcio Luiz de Oliveira pelas correções e sugestões no início desta 

pesquisa. 

Ao Dr. Francisco Limeira de Oliveira pela amizade e contribuição nas longas 

horas de pesquisa no laboratório de Dipterologia. 

A Frabrícia dos Santos Ribeiro, minha esposa, que em todos os momentos 

deste trabalho esteve ao meu lado, me apoiando nesta como em todas as 

realizações da minha vida. 

Ao Márcio Cutrim pela ajuda na elaboração das pranchas no programa Adobe 

Photoshop e Core1 Draw. 



Adultos de Perlidae (Plecoptera) que ocorrem na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke foram coletados mensalmente de julho de 2002 a agosto de 2003, em seis 

igarapés: Barro Branco, Acará, Bolívia, Tinga, Uberê e Ipiranga. Uma chave para 

separação dos gêneros e espécies é proposta e novos caracteres morfológicos são 

apresentados. Sete espécies previamente registradas na área de estudo foram 

coletadas e são redescritas a partir dos tipos e outros espécimes. Estão sendo 

designados neótipos para as espécies cujos tipos foram perdidos. Espécies 

estudadas: A. minuta Klapálek (lectótipo), A. marlieri Froehlich (neótipo, presente 

designação), A. manauensis Ribeiro-Ferreira (holótipo), Macrogynoplax delicata 

Ribeiro-Ferreira & Froehlich (neótipo, presente designação), M. poranga Ribeiro- 

Ferreira & Froehlich (neótipo, presente designação), M. pulchra Ribeiro-Ferreira & 

Froehlich (holótipo e parátipos) e Enderleina froehlichi Ribeiro-Ferreira (holótipo). 

Uma espécie nova de Macrogynoplax é descrita, baseada no macho. A localidade- 

tipo de A. amazonica Froehlich é discutida e provavelmente não é a Reserva Ducke. 
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Introdução 1 

A etimologia da palavra "Plecoptera" tem origem grega e significa: pleco = 

dobra ou prega e pferon = asa; refere-se a dobra da área anal na asa posterior. 

Possuem dois pares de asas articuladas que repousam sobre o abdome face uma 

série de escleritos móveis, separados, localizados na base da asa, por isso são 

agrupados na infraclasse Neoptera (Zwick, 1981). No Brasil são conhecidos 

vulgarmente como plecópteros. São encontrados em quase todos os continentes, 

exceto nas regiões mais frias do globo. Nos países de língua inglesa são conhecidos 

popularmente como "stoneflies" pela associação comum dos imaturos com pedras, 

pedregulhos encontrados no leito dos rios. Na língua alemã são conhecidos como 

"Steinfliegen", significando "moscas das pedras". Seus principais inimigos naturais 

são ninfas de Odonata, coleópteros aquáticos, peixes e pássaros. 

São os insetos voadores mais primitivos, próximo aos ortópteros, em função 

do lóbulo anal das asas e da longa antena multisegmentada. Diferem dos outros 

grupos na textura e venação das asas, peças bucais e coxas reduzidas. 

0 s  plecópteros mais antigos são os protoperlários do período carbonífero 

superior até o permiano. Diferem das formas atuais pelas expansões pronotais bem 

desenvolvidas e pelos ramos principais das veias medianas anteriores e posteriores. 

Assemelham-se as espécies atuais pela presença de cercos e asas semelhantes, 

nas quais as veias RA e MA são parcialmente fundidas (Burmeister, 1839; Hynes, 

1 976). 
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1.2. IMATUROS 

São aquáticos e respiram o oxigênio dissolvido na água através de brânquias 

e, principalmente, através do tegumento (Stewart & Harper, 1996; McCafferty, 1998; 

Buzzi, 2002). 

São muito semelhantes as ninfas de Ephemeroptera. Diferem pela ausência 

do filamento caudal mediano (presente na maioria dos efemerópteros), alongamento 

da antena, presença de garras nas pernas, brânquias filamentosas ramificadas ou 

não (Hynes, 1976; Ward, 1992; McCafferty, 1998). A posição das brânquias varia 

conforme a espécie, podendo ser pleurais, coxais e prosternais (Hynes, 1976, 1998; 

Buzzi, 2002). 

Vivem em habitat bêntico de água bem oxigenada e limpa, nas margens dos 

criadouros, sob pedras, pedregulhos, folhiços. São cursoriais e sempre procuram 

locais onde há alimento. Também podem nadar ativamente e geralmente mudam de 

microhabitat (Hynes, 1 976). 

Muitas espécies apresentam distribuição associada a temperatura da água, 

tipo de substrato e tamanho do curso d'água. Não costumam viver em locais de 

água poluída e poucas espécies vivem em locais de água parada (Stewart & Harper, 

I 996). 

A alimentação da ninfa pode variar com a espécie e estágio de 

desenvolvimento (Hynes, 1976). As formas jovens alimentam-se da flora submersa, 

de matéria vegetal em decomposição ou de outros insetos anfibióticos (McCafferty, 

1998). As ninfas mais velhas alimentam-se de ninfas de Ephemeroptera, larvas de 

Diptera (Culicidae, Simuliidae, Chironomidae) e larvas de Trichoptera (Gorayeb & 

Pinger, 1978; Alencar et a/., 1999; Bobot & Hamada, 2002). Quando predadoras 

costumam ingerir toda a sua presa, podendo ser oportunista ou seletiva e pode 
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correr o canibalismo. As maiores podem atacar as menores, inclusive da mesma 

espécie. 

A emergência do adulto varia de acordo com a espécie e depende de fatores 

que regem a temperatura da água como altitudes e latitudes (McCafferty, 1998). 

Completam o desenvolvimento após 20 a 30 ecdises, variando de acordo com a 

espécie, sexo e temperatura. Ninfas da maioria das espécies menores completam o 

desenvolvimento em um ano, outras demoram de 2 a 3 anos (Hynes, 1976). Quando 

as tecas alares estão bem desenvolvidas abandonam a água e se fixam em algum 

substrato, onde ocorre a última ecdise. 

1.3. ADULTOS 

Os adultos são de vida aérea. Geralmente são encontrados próximos aos 

criadouros naturais (rios, lagos, riachos), sobre pedras, troncos e arbustos. A 

longevidade é altamente variável entre as espécies. Vivem de dois a três dias a 

cinco semanas, aproximadamente. Espécies neárticas, entretanto, frequentemente 

possuem grande longevidade no inverno (Stewart & Harper, 1996). Algumas 

espécies são encontradas ao longo do ano, outras apenas no inverno, podendo ser 

diurnas, crepusculares ou noturnas (McCafferty, 1998). 

O corpo é achatado dorsoventralmente e mole devido a fraca esclerotinização 

do tegumento (Borror & DeLong, 1969). Geralmente possuem cores sombrias que 

variam entre o preto e tons de amarelo-ocráceo (Hynes, 1976; McCafferty, 1998). 

Espécies de Enderleina Jewett, por outro lado, destacam-se pela coloração 

alaranjada do prótorax e asas castanho-claras. A coloração toma-se esmaecida nos 

espécimes preservados em álcool. 

Cabeça prognata, achatada, trapezoidal, amplamente articulada ao prótorax, 

com dois olhos compostos bem desenvolvidos e dois ou três ocelos, em alguns 



Introdução 4 

casos ausentes. Antenas filiformes, longas e multisegmentadas. Aparelho bucal 

mastigador rudimentar: bem desenvolvido em algumas espécies e em outras 

atrofiados e, neste caso, os adultos não se alimentam, mas bebem água (Borror & 

DeLong, 1969) como por exemplo, nos Systellognatha (Pteronarcidae, 

Peltroperlidae, Perlidae, Chloroperlidae e Perlodidae). 

Protórax largo e móvel, achatado dorso-ventralmente, sub-retangular ou 

elipsóide, sendo o meso e metatórax subiguais entre si. Pernas cursoriais, coxas 

bem afastadas, tarsos trímeros que terminam em um par de garras e um empódio. 

Dois pares de asas membranosas hialinas a fortemente enfuscadas, as vezes 

manchadas. Asas anteriores alongadas e quando em repouso ficam mantidas 

horizontalmente sobre o corpo; as posteriores são mais curtas e dobram-se em 

forma de leque sobre o abdome quando estão em repouso. Em algumas espécies 

são reduzidas (braquípteras) ou ausentes, em um ou ambos os sexos (Burmeister, 

1839; Borror & DeLong, 1969; Stewart & Harper, 1996; McCfferty, 1998). 

Abdome alongado e achatado dorsoventralmente, composto de onze 

segmentos, sendo dez distintos e visíveis. A porção posterior do oitavo esternito da 

fêmea e do nono do macho, forma uma placa subgenital. O 11' esternito dos 

machos possui um par de paraproctos e um par de cercos, os últimos longos e 

multisegmentados. Em alguns adultos ocorre redução dos cercos para um ou dois 

segmentos. Quando longos, podem agir na estabilidade do corpo durante o vôo e, 

quando curtos, podem ajudar na cópula (Hynes, 1976; Stewart & Harper, 1996; 

McCfferty, 1 998). 
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Durante o acasalamento, os machos batem o abdome no substrato com um 

padrão de freqüência característico para cada espécie. As vibrações são captadas 

apenas por fêmeas virgens da mesma espécie, que respondem ao chamado de 

imediato. Tal comportamento é chamado de "drumming behavioi' (Stewart, 1977). 

Este comportamento ocorre em vários gêneros de pelo menos cinco famílias 

(Pteronarcidae, Perlidae, Perlodidae, Taenopterygidae e Capniidae) e as fêmeas 

acasaladas não respondem mais ao chamado (Hynes, 1976). 

As fêmeas são ovíparas e põem de 1.500 a 6.000 ovos na água, soltos ou 

fixados a algum substrato. Alguns Perlidae e Perlodidae emergem com os ovos 

formados e a ovipostura ocorre 2 a 3 dias após o acasalamento; em outras famílias 

as fêmeas desenvolvem os ovos durante muitos dias após a cópula (Burmeister, 

1839; Hynes, 1976). Em muitas espécies os ovos acumulam-se no ápice do abdome 

formando uma massa arredondada; quando o abdome é mergulhado na água 

corrente os ovos destacam-se e deslocam-se para o fundo ou prendem-se a algum 

substrato, por meio de um filamento que se desenrola a partir do pólo micropilar 

(Hynes, 1976; Buzzi, 2002). Também podem ser colocados com envoltórios 

gelatinosos, no lado inferior das pedras nos cursos de água. 0 s  ovos de muitas 

espécies desenvolvem-se dentro de semanas. Outros entram em verdadeira 

diapausa em função da baixa temperatura, como em Perlidae e Perlodidae. Em 

outras ocorre uma pseudodiapausa em dois períodos, antes e depois do inverno 

(Hynes, 1976). 

A viviparidade é rara entre os plecópteros. Ocorre, por exemplo, em Capnia, 

um gênero norte-americano (Hynes, 1976; McCafferty, 1998; Buzzi, 2002). 
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1.5. HISTÓRICO PARA A REGIÃO NEOTROPICAL COM ÊNFASE AO BRASIL 

A Ordem Plecoptera foi classificada primeiramente por Linnaeus (1758) em 

Neuroptera, juntamente com representantes das atuais Ordens Odonata, 

Ephemeroptera, Trichoptera, Neuroptera e Megaloptera. 

As primeiras descrições de Plecoptera do Brasil, e também para a Região 

Neotropical, foram realizadas por Burmeister (1839) descrevendo Semblis gracilis, 

Perla dilaticollis e P. polita. 

Dois anos mais tarde Pictet (1841) publicou uma grande revisão com base em 

material de museus europeus, descrevendo 17 espécies da Região Neotropical no 

gênero Perla, das quais seis com registros no Brasil. 

A primeira lista de Plecoptera do Museu Britânico foi elaborada por Walker 

(1852), onde são descritas quatro espécies para o gênero Perla da Região 

Neotropical. 

Em 1868, Brauer descreveu duas espécies no gênero Gripopteryx: G. 

tesselata e G. reticulata ambas do Brasil, Rio de Janeiro, e os tipos estão no Museu 

de Viena. G. reticulata continua no gênero, G. tesselata foi transferida para Tupiperla 

(Froehlich, 1998). 

Enderlein (1909) criou diversos gêneros novos entre eles Macrogynoplax, 

descrevendo a espécie M. guayanensis da Guiana e Neoperla laticeps, do Pará, 

considerada mais tarde, sinônimo desta por Enderlein. No mesmo trabalho, esse 

autor descreveu 12 espécies no gênero Anacroneuria como Neoperla, sendo uma do 

Brasil, A fuscicosta. 

Importantes trabalhos sobre a sistemática da família Perlidae para a Região 

Neotropical foram publicados por Klapálek (1 904, 1909, 191 4, 191 6), propondo os 

gêneros Anacroneuria, Kempnyia, Eutactophlebia, Onychoplax, Inconeuria, 
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Microplax (= Klapalekia) e descrevendo seis espécies de Kempnyia e uma de 

Eutactophlebia do Brasil. 

Em 1913, Banks descreveu sete espécies de Perlidae para a Região 

Neotropical sendo uma do Brasil: Neoperla posticata de Abunã, Rio Madeira, 

Rondônia. Banks (1920) descreveu Neoperla remota de Nova Friburgo, RJ 

pertencente ao gênero Kempnyia, foi coletada por Bescke e o tipo encontra-se no 

Museum of Comparative Zoology, Harvard University. 

Um tratamento mais atualizado para o gênero Anacroneuria foi proposto por 

Needham & Broughton ( I  927), que descreveram duas espécies da América Central 

e México A. annulicauda e A. nigrocincta, e uma para o Brasil A. dilaticolis, Chapada 

dos Guimarães. Entretanto, outras espécies brasileiras foram identificadas 

erroneamente por estes autores (Froehlich, inf. pessoal). 

Outros importantes trabalhos para a Região Neotropical foram as publicações 

de Navás que publicou vinte e cinco artigos entre 191 1 e 1936, dos quais nove 

incluem espécies brasileiras, sendo quatro espécies de Gripopterygidae, nove de 

Neoperla e quatro de Perla. Suas descrições foram escritas em latim e de modo 

sucinto e muitos de seus tipos perderam-se (Froehlich, inf. pessoal). 

Grande contribuição taxonômica sobre a fauna amazônica não brasileira, vem 

sendo dada por Stark e colaboradores. Inicialmente Stark (1989) descreveu três 

espécies da Venezuela no gênero Enderleina Jewett; posteriormente com duas da 

Venezuela e uma do Suriname (Stark & Zwick, 1989); 130 de Anacroneuria no 

neotrópico, sendo 31 da Venezuela (Stark, 1995); sete de Macrogynoplax, sendo 

duas da Venezuela e cinco do Peru, Suriname e Guiana (Stark, 1989; 1996); 27 da 

Costa Rica e Panamá (Stark, 1998); 10 da Venezuela, Guiana e Suriname (Stark, 
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1999); uma da Guiana (Stark, 2000); 25 do Equador (Stark, 2001a); 39 da Bolívia e i 
Peru (Stark & Sivec, 1998) e uma da Colômbia e Peru (Stark et a/., 2001 ). 

Os seguintes autores brasileiros contribuíram com a fauna da Amazônia 

brasileira, a maioria fauna da Reserva Ducke, Manaus, Amazonas: Ribeiro-Ferreira 

(1 996), que descreveu uma espécie de Enderleina; Ribeiro-Ferreira & Froehlich 

(I 999), descreveram três espécies de Macmgynoplax; Ribeiro-Ferreira & Froehlich I 
(2001), três espécies de Anacroneuna; Froehlich (2002) em um trabalho com várias I 

I, 

espécies de Anacroneuria do sul do Brasil e norte da Argentina, descreveu três 

espécies da Amazônia, no gênero Anacroneuria. Recentemente Froehlich (2003) 

além de descrever mais três espécies novas de Anacroneuna, fez mais dois 

registros para a Amazônia brasileira. 

0 s  plecópteros foram separados em duas subordens por Klapálek e Enderlein 

(1909), utilizando como critério as peças bucais. A forma dos palpos maxilares 

subcilíndricas, Klapálek chamou de Setipalpia ou Subulpalpia e a filiforme de 

Filipalpia. Enderlein discordou e propôs outro critério, baseado na ausência ou 

presença de mandíbulas nos adultos, designando as subordens: Systellognatha e 

Holognatha. Em 1839, Burmeister já havia caracterizado as duas subordens por 

ambos critérios: mandíbulas desenvolvidas e palpos filiformes e curtos em um grupo, 

e mandíbulas pouco desenvolvidas e palpos alongados e setáceos no outro, 

caracterizando assim a sinonímia dos dois sistemas de classificação. Somente 

depois de um século, Frison (1935) observou que nem todos os plecópteros que 

tinham palpos longos exibiam mandíbulas reduzidas nos imagos. Em 1965 Illies 
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separou os Filipalpia em uma terceira subordem, Archiperlaria, em função de sua 1 

grande primitividade. 

Para Zwick ( I  974) apenas a subordem Setipalpia possui caracteres derivados i 

(redução de mandíbulas e alongamento dos tarsos). As subordens Filipalpia e 

Archiperlaria estariam unidas com base em caracteres primitivos. 
i 
I 

A classificação atual baseia-se nos trabalhos de Illies (1 966), Zwick ( I  973, 1 

1974, 2000) com base na metodologia filogenética, Nelson (1 996) e Froehlich (1 990, 
i I, 
I 

1993, 1994). O quadro I mostra a distribuição de cada família, número de gêneros e 1 I 
\ I  

espécies. 

Da primeira subordem, somente a família Gripopterygidae ocorre no Brasil 

distribuída da região Central até o Sul do País. Da segunda subordem apenas a 

família Perlidae ocorre no Brasil distribuída em todo o território brasileiro. 

A ordem é composta por 16 famílias e cerca de 2000 espécies descritas no 

mundo (Zwick, 1973, 1974, 2000; Hynes, 1976). A maior parte dessas famílias 

encontra-se restrita a zona temperada de ambos os hemisférios (Illies, 1965). 

Na Região Neotropical existem cinco famílias com 280 espécies distribuídas 

em 10 gêneros (Stark, 2001b). No Brasil existem duas famílias (Perlidae e 

Gripopterygidae) com cerca de 120 espécies descritas. Na Amazônia brasileira I1I 
ocorre somente a família Perlidae com onze espécies registradas em Anacroneuria, I ~ 
quatro em Macrogynoplax e duas em Enderleina (Froehlich, 2003). Destas, oito 

espécies foram registradas para a Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), área 

alvo deste estudo e localidade-tipo da maioria delas. 

I 

1 
0 
E 

I 
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Quadro I - Táxons superiores da Ordem Plecoptera e distribuição geográfica (Illies, 

1965, 1966; Nelson, 1996; Froehlich, 1990, 1993, 1994; Zwick, 1973, 

1974, 2000). 

1- SUBORDEM ANTACTOPERLARIA 

Superfamilia Eusthenoidea 
Família Eustheniidae. Distribuição: Chile, Austrália, Nova Zelândia. 5 Gêneros e 16 

espécies. 
Família Diamphipnoidea. Distribuição: sul dos Andes (Chile). 2 gêneros e 5 espécies. 

Superfamília Gripopterygoidea 
Família Austroperlidae. Distribuição: Chile, Nova Zelândia e Austrália. 10 gêneros e 

15 espécies. 
Família Gripopterygidae. Distribuição: América do sul (Chile, Argentina, Brasil, 

Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru), Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia, Ilhas de Campbell 
e Auckland. 43 gêneros e 235 espécies. 

2- SUBORDEM ARCTOPERLARIA 

Grupo Systellognata 

Superfamília Pteronarcyoidea 
Família Pteronarcidae. Distribuição: Região Neártica (Canadá e EUA) e oeste da 

Região Paleártica (ausentes da Europa). 2 gêneros e 12 espécies. 
Família Styloperlidae. Distribuição: Leste da Região Paleártica. 2 gêneros e 7 

espécies 
Família Peltoperlidae. Distribuição: Região Neártica, oeste da Região Paleártica 

(ausentes da Europa) e Região Oriental. 10 gêneros e 50 espécies. 

Superfamília Perloidea 
Família Perlodidae. Distribuição: Regiões Neártica, Paleártica Oriental. 46 gêneros e 

250 espécies. 
Família Perlidae. Distribuição: Todo o mundo exceto a Austrália. 46 gêneros e 400 

espécies. 
Família Chloroperlidae. Distribuição: Regiões Neártica, Paleártica e Oriental. 18 

gêneros e I 10 espécies. 

Grupo Eutholognatha 

Superfamília Leuctroidea 
Família Capniidae. Distribuição: Regiões Neártica, Paleártica e Oriental. 17 gêneros 

e 300 espécies. 
Família Scopuridae. Distribuição: Leste da Região Paleártica. 1 gênero e 1 espécie. 
Família Leuctridae. Distribuição: Regiões Holártica e Oriental. 11 gêneros e 170 

espécies. 
Superfamília Nemouroidea 

Família Taeniopterygidae. Distribuição: Região Holártica. 9 gêneros e 75 espécies. 
Família Notonemouridae. Distribuição: Região Etiópica (África do sul, Madagascar), 

Australiana (Austrália, Nova Zelândia, Tasmânia) e Neotrópica (Argentina, Chile). 24 
gêneros e 99 espécies. 

Familia Nemouridae. Distribuiçáo: Regiões Neártica, Paleártica e Oriental. 17 
gêneros e 400 espécies. 
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1.7. IMPORTÂNCIA 

0s  plecópteros têm importância como organismos de teste a venenos e 

poluentes dissolvidos na água. São utilizados como indicadores biológicos para 

determinar a qualidade da água, por sua sensibilidade a diminuição no teor de 

oxigênio contido na água (Zwick, 1980). 

Têm papel importante na cadeia alimentar aquática representando um elo 

entre os produtores e os consumidores primários, servindo de alimento a diversas 

espécies de vertebrados e invertebrados. Os pescadores frequentemente utilizam os 

plecópteros como modelo para iscas artificiais. 

Ward (1992) assinala os estragos que a espécie Taenionema pacificum 

(Banks) da família Taeniopterygidae vem causando nas fruteiras e pomares 

localizados próximos a rios encachoeirados do noroeste dos Estados Unidos. 

São predadores de insetos, inclusive aqueles de interesse médico, como os 

imaturos de Simuliidae (Diptera), que são vetores da oncocercose e mansonelose 

(Gorayeb & Pinger, 1978; Alencar et al. , 1999; Bobot & Hamada, 2002). 

1.8. RESTRIÇOES NO ESTUDO DE PLECÓPTEROS AMAZONICOS 

O estudo da plecopterofauna amazônica apresenta uma série de dificuldades, 
, 

principalmente a ausência de chaves para a identificação. Para o nível de espécie, 

não há chaves para identificação de imaturos e, para adultos, só há a chave para 

Macrogynoplax, publicada por Froehlich (2003). Para o nível de gênero existem 

chaves para adultos e imaturos. A chave de Froehlich (1984) para imaturos dos 

gêneros de Anacroneuria, Kempnyia e Macrogynoplax do sul do Brasil aplica-se 

parcialmente a fauna amazônica e a chave de Hamada & Couceiro (2003) para os 

gêneros Anacroneuria, Macrogynoplax e Enderleina está direcionada a fauna 
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amazônica. Stark (2001b) publicou uma chave para separação dos adultos de 

Anacroneuria, Macrogynoplax, Kempnyia, Pjctetoperla, Inconeuria, Enderleína, 

Nigroperla e Klapalekia da região neotropical, e se aplica aos gêneros amazônicos. 

Outra dificuldade está na obtenção de tipos depositados em museus na 

Europa ou na América do Norte. 

Também, a difícil associação entre os sexos, com espécies descritas ora em 

machos, ora em fêmeas e, algumas vezes com associações errôneas. As espécies 

dificilmente são coletadas em cópula e a associação muitas vezes é apenas 

tentativa. 

As descrições antigas são de pouca utilidade com espécies descritas 

inadequadamente o que, também, dificulta consideravelmente o estudo do grupo 

(Zwick, I 973). 
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Estudar as espécies que compõem a fauna de Plecoptera nos principais 

igarapés da Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), com base nos adultos. 

e Redescrever as espécies seguindo um padrão uniforme; 

Descrever eventuais espécies novas; 

Elaborar chave de identificação para os gêneros e espécies; 

Designar neótipos para as espécies cujos tipos estão perdidos; 

Incrementar o acervo da coleção de invertebrados do INPA em relação a 

fauna de Plecoptera e distribuir duplicatas aos principais museus brasileiros. 
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Este estudo foi realizado na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Fig. I ) ,  

localizada na rodovia AM-010, km-26, estrada que liga Manaus a Itacoatiara, com a 

seguinte coordenada geográfica: 02°53'S-59059' W. 

Possui uma área de 100 km2 e pertence ao Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia (INPA) desde 1963. Estudos nessa área estavam restritas a parte 

noroeste/norte, que corresponde a menos de 115 da área total e onde foram 

realizadas as primeiras coletas botânicas na década de 1950. Até 1972, a área foi 

parcialmente destinada a experimentos de silvicultura com plantios de espécies de 

importância econômica. Mais tarde foi declarada Reserva Biológica para manter 

sua cobertura vegetal intacta. Hoje é uma das áreas da floresta amazônica mais 

bem conhecida cientificamente e encontra-se ameaçada devido a sua proximidade 

com a cidade de Manaus, que já faz limite com a face oeste da Reserva. 

O relevo é ondulado com variação altitudinal de 80 m entre as partes mais 

altas e mais baixas. Um divisor (platô central) atravessa a Reserva ao meio no 

sentido Norte - Sul, caracterizando a formação de duas bacias hidrográficas. A oeste 

do platô drena os igarapés Barro Branco, Acará e Bolívia, todos afluentes do igarapé 

do Tarumã cuja foz é o rio Negro. A leste do platô drena os igarapés Tinga, Uberê e 

Ipiranga, todos afluentes do igarapé do Puraquequara cuja foz é o rio Amazonas 

(Fig. 1). Todos os igarapés nascem dentro da Reserva e apresentam águas limpas, 

negras ou claras, com exceção de um afluente do Bolívia, que nasce no ambiente 

urbano e tem água poluída (Ribeiro et a/., 1999). 

A vegetação é de terra-firme e a cobertura vegetal formada por floresta 

tropical densa com uma variedade de espécies associadas, com árvores podendo 
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atingir 40 metros de altura. Há ainda áreas alteradas, com vegetação cortada 

frequentemente e onde se encontram praticamente apenas ervas ruderais e 

capoeiras, embora alteradas que apresentam estrutura florestal com diferentes 

estágios de sucessão (Ribeiro et a/., 1999). 

Recentemente a Reserva foi cortada por um sistema de trilhas nas direções 

Norte-Sul e Leste-oeste, com quadrantes de 1 km2, que facilitam a sua exploração. 
il 
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3.2. MÉTODO DE COLETA DE ADULTOS E IMATUROS 

Os adultos foram coletados com armadilhas de interceptação de vôo a cada 

sete dias, totalizando quatro amostras mensais, de julho de 2002 a agosto de 2003, 

nos igarapés, na margem ou sobre os mesmos. Imaturos em fase avançada de 

desenvolvimento foram coletados nos meses (agosto, setembro e outubro) nos 

igarapés Ipiranga, Acará e Barro Branco, para a criação em laboratório. 

O material de todas as coletas, inclusive da Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), encontra-se listado nas 

redescrições sob suas respectivas espécies no item "Material examinadoJJ. O 

material examinado está depositado nas seguintes coleções: Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas; Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG), Belém, Pará; Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), 

São Paulo, São Paulo; Natural History Museum (NHM), antes British Museum of 

Natural History, Londres, Inglaterra. 

3.2.1. COLETA COM ARMADILHAS 

Foram utilizadas seis armadilhas de interceptação de vôo, tipo Malaise, sendo 

cinco pequenas, modelo Townes (Townes, 1972) (Fig. 2) e uma grande, modelo' 

Gressitt & Gressitt (Gressitt & Gressitt,I 962). O frasco coletor foi modificado, 

adaptado de uma conexão de PVC em forma de 'Y, de 100 mm com redutor para 

50 mm. A tampa superior foi vedada com uma peça de acrílico transparente e na 

parte inferior foi utilizado um "capJ' de 100 mm. O frasco coletor foi preso ao tecido 

da armadilha com braçadeiras metálicas. Parte das amostras foi coletada a seco 

utilizando como agente mortífero uma fita adesiva "Vaportape II @ com ingrediente 
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ativo 2,2 diclorovinil dimetil fosfato". Outra parte foi coletada diretamente em álcool 

80% ou glicol a 10%. 

3.2.2. COLETAS COM REDES ENTOMOLÓGICAS 

Para a coleta dos adultos foi utilizada também, rede entomológica de 

varredura. Para a coleta dos imaturos foi utilizada um rapiché, rede entomológica 

para coletas aquáticas (semelhante a de varredura, porém com algumas 

adaptações: aro em forma de "D", cabo resistente, tela de náilon grossa com malha 

de 5x27~36 mm). I 

3.2.3. COLETA COM GUARDA-CHUVA ENTOMOLÓGICO 

O guarda-chuva entomológico foi utilizado para a coleta dos adultos na 

vegetação arbustiva nas proximidades dos igarapés, na tentativa de aumentar o 

rendimento das coletas. 

3.2.4. COLETA COM ARMADILHA LUMINOSA 

Para a atração dos adultos foi utilizado um lençol branco (2 m de 

comprimento por 1,5 m de largura) iluminado com lâmpada de luz mista (vapor de 

mercúrio com filamento de tungstênio) de 250 watts e lâmpada fluorescente BLB de 

15 watts (Fig. 3), ambas colocadas na parte superior do lençol. 

Para obtenção dos adultos as ninfas foram coletadas nos igarapés e 

transferidas para copos plásticos com 10 cm de diâmetro x 17 cm de altura, com 

pequenas aberturas laterais, próximas ao fundo, teladas com filó. As aberturas 

laterais permitem a renovação da água. As ninfas foram colocadas individualmente 
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nos copos e estes deixados a margem do igarapé (Fig. 4) para a emergência do 

adulto. 0s  copos foram vistoriados periodicamente para coleta dos adultos. 

Foram realizadas criações de imaturos no laboratório do INPA utilizando o 

seguinte método: as ninfas de vários estádios foram acondicionadas em sacos 

plásticos de três a cinco quilos contendo água do próprio igarapé e transportadas até 

o laboratório onde foram colocadas individualmente em copos idênticos aos 

descritos acima. Estes foram colocados em placas de isopor e acondicionados em 

tanques de fibrocimento com capacidade para 500 litros (Fig. 5), contendo água do 

próprio igarapé ou de poço artesiano, areia e dois aeradores. As ninfas foram 

alimentadas com larva de Culicidae e Chironomidae (Diptera) (Fig 6). Não foram 

analisadas características físico-químicas da água. Após a emergência, os adultos 

foram acondicionados em uma gaiola de 40x60 cm, telada com filó. Cada gaiola 

continha uma placa de Petri com algodão embebido em solução açucarada. Após a 

morte foram acondicionados em vidros com álcool 80%. 
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Figura 2: Armadilha Malaise, modelo Townes, montada no campo. Foto:J.M.F.Ribeiro (lg. Ipiranga). 

Figura 3: Armadilha de luz: lâmpadas mista e BLB. Foto: J.A. Rafael (Reserva Ducke). 
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Figura 4: Copos de plástico cobertos com fi16 para criação dos imaturos nos Últimos estádios 
de desenvolvimento. Foto: J.M.F.Ribeit-o (lg. Ipiranga). 

Figura 5: Tanques de fibrocimento para a criação dos imaturos. Foto: J.T. Câmara (INPA). 
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Figura 6: Ninfa de Mamgynoplax pulchra alimentando-se de larva de Culicidae. Foto: J.A.Rafael 
(INPA) . 

3.2.7. PREPARAÇAO DO MATERIAL PARA ESTUDO 

Para o exame da genitália (machos e fêmeas), os exemplares foram 

colocados em uma placa de Petri contendo álcool 70% (Fig. 7a). O abdome foi 

dissecado sob estereomicroscópio e colocado em um cadinho contendo ácido Iáctico 

a 85%; em seguida foi aquecido, em chapa quente, por 10 a I 5  minutos para 

maceração dos tecidos (Fig. 7b). Após o resfriamento o abdome foi colocado em 

uma lâmina escavada contendo glicerina para limpeza, retirando-se massa de ovos 

(fêmea) e restos de tecido (Fig. 7c). 

As peças foram desenhadas mergulhadas em glicerina densa (não hidratada) 

em lâmina escavada. Procurou-se representar o formato das peças, sem 

deformações. Quando procedente, as peças foram desenhadas em ângulos 

diferentes para realçar algumas características. Após a análise e desenho, a parte 

destacada foi armazenada em micro-tubo com glicerina e guardada junto ao restante 
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do corpo, este colocado em outro tubo (eppendorfes) e ambos colocados em um 

vidro maior devidamente etiquetado, contendo álcool 80%. 

Para o exame das asas, os exemplares foram colocados em placa de petri 

contendo álcool 70%. Foram separadas do corpo com um corte de micro-tesoura na 

base. Em seguida foram montadas temporariamente entre lâmina e laminula 

contendo glicerina para serem fotografadas. As asas destacadas foram 

acondicionadas junto ao espécime. 

A análise das peças, medida das estruturas e desenhos foram feitos sob 

estereomicroscópio Wild M3Z e microscópio óptico Leica DMLS, ambos equipados 

com câmara clara. 

As fotografias digitais foram feitas com uma câmara Nikon coolpix 880 através 

da ocular do estereomicroscópio, sem a utilização de flash, utilizando o recurso 

"scenen e "beach/snow", para aumentar o contraste das imagens em face da alta 

intensidade de luz. 

As escalas das ilustrações e das fotos foram obtidas através da projeção da 

imagem de uma lâmina micrométrica através da câmara clara ou da mesma lâmina 

diretamente sob a objetiva respectivamente. As escalas sempre foram obtidas no 

mesmo aumento utilizado para as ilustrações ou para as fotos. 

Figura 7: Ilustração das etapas da preparação do material: (a) dissecação do abdome, (b) maceração 
em ácido Iático, (c) limpeza do abdome. Foto: J.M.F.Ribeiro & A-Colleto (iaboratório). 
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3.2.8. CARACTERIZAÇÃO E TERMINOLOGIA DOS TÁXONS 

As descrições, redescrições e diagnoses foram feitas seguindo a mesma 

seqüência dos caracteres. A terminologia, levemente modificada, segue Stark 

(2001b) e Froehlich (2002), principalmente para as genitálias femininas. A chave 

dicotômica inclui todas as espécies registradas na RFAD. 

3.2.9. DESIGNAÇÃO DE NEÓTIPOS 

Para evitar futuros problemas de identificação das espécies que tiveram seus 

tipos perdidos (holótipos e parátipos), e de acordo com recomendações do Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999), foi detectada a necessidade 

de designação de neótipos para as seguintes espécies: a) Macrogynoplax delicafa 

Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999 descrita de holótipo macho e parátipo fêmea e M. 

poranga Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999 descrita de holótipo macho; seus 

espécimes tipos não foram localizados após a morte do primeiro autor (Ana Celeste 

Ribeiro Ferreira); b) Anacroneuria marlieri Froehlich (in Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 

2001) descrita de 4 exemplares, holótipo macho e três parátipos fêmeas; para esta 

espécie, de acordo com Froehlich (2003), o holótipo macho e um parátipo fêmea, 

depositados no Limnologische Flusstation, Schlitz, Alemanha, estão perdidos e os 

dois parátipos fêmeas restantes pertencem a uma espécie diferente, A. amazonica 

Froehlich, 2003, com holótipo fêmea no Museu de Zoologia de São Paulo e um 

parátipo fêmea no INPA. Portanto, não há espécimes tipos da mesma. 

Estamos cientes da recomendação 75B do ICZN (1999) que estabelece: 

"Before designating a neotype, an author should be satisfied that the proposed 

designation does not arouse serious objection from other specialists in the group in 

questionJ1. As designações propostas provisoriamente neste trabalho não serão 

publicadas até que a recomendação acima esteja plenamente satisfeita. Ao autor 
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das espécies, Dr. Cláudio Gilberto Froehlich, será dada a oportunidade de fazer as 

novas designações, inclusive com a disponibilidade de exemplares da mesma 

localidade (Reserva Ducke). 

3.2.1 0. Associ~çÃo MACHO X FÊMEA 

As associações originais (macho x fêmea) feitas pelos autores das espécies 

foram mantidas neste trabalho. A associação de fêmeas com espécies conhecidas 

somente de machos não estão sendo estabelecidas neste trabalho para as espécies 

de Macrogynoplax. Nenhum exemplar foi coletado em cópula e não há, neste 

momento, tempo disponível, nem conhecimento suficiente, para uma associação 

segura. Para não cometer erros preferiu-se realizar esta tarefa com a ajuda de 

especialista. 

3.2.1 I. CITAÇÃO DO MATERIAL EXAMINADO 

Para os espécimes-tipos algumas informações que não constam nas 

etiquetas são acrescentadas entre colchetes ([ I) e o símbolo de barra ( 1 ) separa 

dados entre as etiquetas do mesmo espécime. 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~ES 

4.1. COMPOSIÇÃO DA PLECOPTEROFAUNA DE ADULTOS DA RFAD 

A análise do material da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) e de coletas realizadas em seis igarapés da RFAD 

resultou apenas em indivíduos da família Perlidae, com três gêneros: Anacroneuria 

Klapálek, Enderleina Jewett e Macrogynoplax Enderlein. Foram estudados 507 

espécimes em ambas as bacias hidrográficas, distribuídos conforme a Tabela 1. 

As espécies com maior densidade populacional ocorreram em ambas as 

bacias hidrográficas. As espécies com menor densidade foram coletadas apenas em 

uma das bacias. Anacroneuria amazonica ( I  ind.) e E. froehlichi (3 ind.) foram 

registradas na bacia oeste (A. amazonica provavelmente foi registrada erroneamente 

para a RFAD, ver nota 2 sob a referida espécie) e na bacia leste Macrogynoplax 

sp.n. (4 ind.). Para E. froehlichi, que não foi coletada na bacia leste, já há registro de 

outras localidades a leste da RFAD (rodovia AM-010, km-35, ramal Água Branca II), 

indicando indiretamente sua provável ocorrência nesta bacia. As coletas devem 

continuar para confirmar se Macrogynoplax sp. n. realmente está restrita a uma das 

bacias hidrográficas da RFAD. 

Durante um ano de coleta com os métodos descritos, foram coletados 399 

indivíduos, a maioria em armadilhas de Malaise, distribuídos conforme a Tabela 2. A 

maioria foi coletada na estação chuvosa (266 indivíduos, 66%), de dezembro a maio. 

Froehlich (1999) estudando a Periodicidade de vôo dos gêneros Kempnyia e 

Macrogynoplax nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo, comprovou que a maioria das espécies voam na estação chuvosa. 0s  meses 

de novembro e dezembro foram os de maior abundância com mais de 90% dos 

adultos coletados, e os meses de maio a agosto o menor. Algumas espécies, 
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entretanto, foram coletados em menor números indicando que as espécies não 

possuem um ciclo de vôo anual. 

Durante um ano, utilizando armadilhas luminosas no Brasil Central (Goiás, 

Pirenópolis), Bispo et a/. (2002) coletaram 301 indivíduos, a maioria nos meses de 

outubro e novembro de 1993. 0 s  métodos de coletas não são comparáveis, mas, 

pode-se observar que há uma estação onde os adultos são coletados em maior I 

i 
abundância. ,i 

Tabela 1 - Número de espécies/espécimes de Plecoptera analisados, incluindo 

material previamente coletado e depositado na coleção do INPA *. 

Espécies1 Bacias Oeste Leste Total 

Anacroneuria minuta * 40 33 73 (1 4,4%) 

A. marlien * 28 13 41 (8,1%) 

A. manauensis * 66 163 229 (45,2%) 

A. amazonica 01 00 01 (0,2%) 

Macrogynoplax delicata * 38 18 56 (1 1 ,O%) 

M. poranga I 1  47 58 (1 1,4%) 

M. pulchra * 22 20 42 (8,3%) 

M. sp.n. O0 04 04 (0,8%) 

Enderleina froehlichi * 03 O0 03 (0,6%) 

Total 209 298 507 
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Tabela 2 - Número de espécies de Plecoptera (Perlidae)lespécimes coletados nos 

seis igarapes da Reserva Florestal Adolpho Ducke com armadilhas de 

Malaise de julho de 2002 a agosto de 2003. 

Espécies 
2002 2003 

J A S O N  D J  F M A M  J J A  

Anacroneuna minufa 

A. marlieri 

A. manauensis 

Macrogynoplax delicfa 

M. poranga 

M. pulchra 

M. sp.n. 

Enderleina froehlichi 

Total 6 2 18 1 18 83 86 34 18 27 16 54 19 17 

4.2. OBTENÇÃO DE ADULTOS POR DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA 

O total de indivíduos capturados pelos diferentes métodos de coleta é 

apresentado na Tabela. 3. Face ao baixo rendimento obtido com os métodos de 

rede entomológica (varredura na vegetação), guarda-chuva entomológico, armadilha 

luminosa, criação no igarapé e no laboratório, os mesmo foram descartados e 

mantiveram-se apenas as armadilhas de Malaise, que apresentaram bom 

rendimento. O método de criação em laboratório pode render bons resultados, mas é 

necessário trabalhar com uma grande quantidade de ninfas para se obter um 

número razoável de adultos. Ribeiro-Ferreira (1 995) criou em laboratório durante três 

meses, 29 ninfas de último estádio, algumas levaram de 1 a 27 dias para emergir. 
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Após a emergência o adulto viveu cerca de 72 horas. No presente estudo foram 

criados 45 ninfas e somente 8 (17,7%) chegaram a fase adulta (39 e 1 8  de A. 

minuta e 4 Q de M pulchra). Após a emergência o adulto viveu por 

aproximadamente 72 horas, resultado semelhante ao encontrado por Ribeiro- 

Ferreira (1 996). 

Tabela 3. Número de plecópteros coletados com diferentes 
metodologias. 

4.3. DESCRIÇ~ES E REDESCRIÇÕES DAS ESPÉCIES 

Métodos de coletas 

Armadilha Malaise 
Rede entomológica 
varredura 
Guarda chuva entomológico 
Arm. luminosa 
Criação no igarapé 
Criação no laboratório 
Total 

SUBFAM~LIA: ACRONEURIINAE 

No indivíduos adultos 
coletados 

383 
2 
O 
O 
2 
4 
8 

399 

TRIBO: ANACRONEURIINI 

Gênero: Anacroneuria Klapálek, 1909 

Este gênero está distribuído por toda a América do Sul e América Central, 

chegando a região Neártica. É o maior gênero da família, com mais de 280 espécies 

distribuídas em 10 gêneros na região Neotropical (Stark, 2001 b). No Brasil são 50 

espécies, das quais onze conhecidas da Amazônia brasileira (Froehlich, 2002). 

As espécies variam de 5 a 12 mm de comprimento (excluindo as antenas e 

cercos) com coloração de amarelo-clara, castanho-clara a marrom. Possui dois 

ocelos aproximados entre si (separados aproximadamente pelo diâmetro de um 

ocelo). Antena filiforme com 60-70 segmentos, escapo de diâmetro maior e mais 
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comprido. Palpo maxilar 5-segmentado. Palpo labial 3-segmentado. Pronoto com 

pilosidade curta e manchas largas ou estreitas distante sublateralmente. Pernas com 

pilosidade curta, exceto fêmures com cerdas ântero-ventrais e póstero-ventrais 

maiores, equidistantes; tíbias com uma cerda ântero-ventral e uma póstero-ventral 

distais; tarsos com cerdas mais longas no ultimo segmento. Asa anterior com 7-30 

mm de comprimento, amareladas e venaçáo como nas Figs. 24-26. Macho: nono 

esternito com cerdas sub-medianas diferenciadas e medianas projetadas 

anteriormente; martelo em forma de dedal em vista lateral, cilíndrico ou achatado em 

vista ventral; armadura peniana esclerotinizada com ápice geralmente mais estreito 

do que a base larga, com um par de ganchos de extremidades pontiagudas voltados 

para dentro. Fêmea: oitavo estemito revestido de pequenas cerdas, com dois ou 

quatro lóbulos distais; décimo esternito com margem posterior projetada 

medianamente, arredondada. 

4.3.1. Anacroneuria minuta Klapálek, 1922 (Figuras 8-9, 24,32-41) 

Anacroneuna minuta Klapálek, 1922:89; Kimmins, 1970:345; Ribeiro-Ferreira & 

Froehlich, 2001 : 188, figs. 1-4 (redescriçáo); Froehlich, 2002:82, figs. 18-21 

(recaracterização). 

Diagnose. Pronoto com faixa lateral levemente mais escura que o tegumento. 

Macho com quilha e vesícula distintas na parte dista1 da armadura peniana. Oitavo 

esternito da fêmea com quatro lóbulos subiguais. 

Redescrição 

$: Amarelo-claro em vida (em álcool a coloração torna-se esmaecida). 5,O - 

7,6 mm de comprimento (Fig. 8). Cabeça (Fig. 19): 0,7 - 0,9 mm de comprimento, 

1,3 - 1,4 mm de largura; fronte (Fig. 19) com manchas inconspicuas e da mesma 
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tonalidade do tegumento, ligeiramente em forma de "M", logo atrás da base das 

antenas. Ocelos separados aproximadamente pela distância de 1 ,O ocelo. Palpo 

maxilar ligeiramente castanho no ápice e palpo labial amarelo-claro. Antena com 

tegumento do escapo e pedicelo amarelo-claros e flagelo amarelo-escuro com 

cerdas castanhas. Pronoto (Fig. 19) com mancha longitudinal sublateral amarelo- 

escura e amarelo-clara medianamente. Mesonoto e metanoto com protuberâncias 

emarginadas de preto. Perna: coxa e trocânter amarelo-claro emarginado de preto, 

exceto o ápice do fêmur com semicírculo preto dorsalmente; tíbia com pequena 

mancha escura distalmente. Asa anterior e posterior como na figura 24. Abdome 

amarelo-claro. Nono esternito (Fig. 32) levemente mais largo que longo com cerdas 

mais longas lateralmente e margem posterior ligeiramente arredondada; martelo 

(Figs. 33, 34) subcilíndrico, aproximadamente 0, l  mm de comprimento, geralmente 

com ápice esclerotinizado. Cerco amarelo-claro com cerdas castanhas; paraprocto 

(Fig. 35) largo na base, afinando-se no ápice com pequenas cerdas apicais e 

dentículo subapical curto. Armadura peniana como nas Figs. 36-38; em vista dorsal 

e lateral com uma quilha mediana ondulada, com depressão interna e duas 

vesículas membranosas situadas distalmente a quilha. 

$2: Difere do macho nos seguintes aspectos: comprimento do corpo 8,8-12,2 

mm (Fig. 9). Antena com flagelo marrom, palpo maxilar e labial marrons, o último as 

vezes levemente mais claro. Pronoto com manchas laterais castanho-escuras (Fig. 

9); asa anterior 10,5-12,5 mm, posterior 8,6-11,6 mm de comprimento. Asa anterior 

mais enfuscada. Genitália: oitavo esternito (Fig. 39) mais largo que longo com 

cerdas longas lateralmente; lóbulo paramediano e lateral subiguais no comprimento, 

sulco sublateral e mediano subiguais na profundidade. Nono esternito (Fig. 40) com 
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cerdas submedianas mais longas e densas; margem dista1 ligeiramente sinuosa. 

Esclerito vaginal (Fig. 41) membranoso. Cerco marrom a partir do décimo segmento. 

Variações. 8: nos espécimes preservados em álcool a coloração variou do amarelo- 

claro ao Iaranja-avermelhado. As antenas, peças bucais e tarsômeros variaram do 

amarelo-claro ao castanho-claro. 

Q: variou a coloração da antena com escapo e pedicelo amarelo-claro e 

flagelo amarelo-escuro e do palpo maxilar do amarelo-claro a escuro; largura da 

mancha no pronoto; forma das veias r, r-m; largura do sulco mediano do oitavo 

esternito e coloração do ápice dos segmentos do cerco castanho-claro a escuro. 

Registro geográfico. Brasil (Pará, Amazonas). 

Material-tipo. Lectótipo $ - NHM, designado por Froehlich e publicado por Kimmins 

(1970). BRASIL, [Pará], Santarém; no reverso: 52, 96 (etiqueta circular pequena, 

branca etiquetada em ambas as faces, manuscrita em ambos os lados) / Lectotype 

(etiqueta circular pequena, branca, com margem azul, impressa / minuta Klapálek 

(etiqueta retangular pequena, branca, manuscrita e impressa / Anacroneuria minuta 

Klap. $, Lectotype, des. Froehlich 1968 (etiqueta retangular, branca, manuscrita / 

Anacroneuria phantoma Banks, det. Benedetto 1982 (etiqueta retangular, branca, 

manuscrita). 

Outros espécimes examinados. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 

Ig[arapé]. Bons Amigos, criação em laboratório, 1 O.vi.987, A.C.Ferreira, 

Anacroneuria minuta Klapálek, det. J.M.F.Ribeiro, 2003 (1 Q-INPA); idem, lg. Anta, 

I I -30. ix. I 987, (29-INPA); idem, 03-08.vi. 1 988 (49-INPA); idem, lg. Barro Branco, 

O 1  .vii.l988 ( I  Q-INPA); idem, arm[adilha] óleo, 06-1 7.viii.1992, João Vidal, 

D.Menezes 8( Jailson Vidal (39-INPA); idem, lg. Acará, arm. Malaise, 05.viii.1993, 

João Vidal (49-INPA); idem, lg. Anta, criação em laboratório, 11 .viii.1994, 
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A.C.Ferreira, (1 9-INPA); idem, Ig. Bons Amigos, 24.viii.1994 (39-I$-INPA); idem, 

arm. Malaise, 22.vii.1995 (1 9-1 $ INPA); idem, arm. suspensa baixa, 12-1 6.v. 1997, 

João Vidal (1 9-INPA); idem, arm. suspensa lâmina d'água, 07-1 0.iv. 1997, João Vidal 

(1 9-INPA); idem, lg. Acará, criação em laboratório, 10-1 6.vii.1997, A.C.Ferreira (1 9- 

INPA); idem, lg. Barro Branco, arm. Malaise, 21 -31 .vii. 1997, R.L.M.Ferreira, I 
I 

A.L.Henriques & João Vidal (29-INPA); idem, Ig. Anta, criação em laboratório, 12- i 
25.ii.1998, A.C.Ferreira, (1 9-INPA); idem, lg. Barro Branco, 14-16.i.2002, João Vidal 

(29-INPA); idem, Ig. Ipiranga, 14-16.ix.2002, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (29- 1 
MZUSP); idem, lg. Acará, emergência no igarapé, 24.vii.2002, J. M. F. Ribeiro & João ! 

.r 

Vidal, (19-INPA); idem, Ig. Barro Branco, arm. luminosa, 29.vii.2002, João Vidal, I 
(29-IMPEG); idem, lg. Acará, criação em laboratório, 02.viii.2002, J.M.F.Ribeiro & 

João Vidal, (1 9-INPA); idem, arm. luminosa, 29.viii.2002, João Vidal & J. M. F. Ribeiro 

(1 9-INPA); idem, Ig. Ipiranga, arm. Malaise, 13-14.ix.2002, João Vidal & J. M. F. 

Ribeiro (29-INPA); idem, lg. Tinga, 08-11.xi.2002 (49-INPA); idem, lg. Uberê, 

05.xii.2002, J.M.F. Ribeiro (29-INPA); idem, Ig. Uberê, 17-27.xii.2002, J.M.F.Ribeiro 

& João Vidal ( I  9-1 8-MPEG); idem, lg. Ipiranga, 13.i.2003, J.M.F.Ribeiro (29- 

MZUSP); idem, 20.i.2003, (49-INPA); idem, 27.i.2003, J.M.F.Ribeiro & Jailson Vidal 

(49-INPA); idem, lg. Bolívia, 18-24.ii.2003, J.M.F.Ribeiro (29-INPA); idem, lg. Tinga, 

10-1 7.iii.2003 (1 9-MZUSP); idem, lg. Ipiranga, 01 -06.iii.2003, João Vidal & Jailson 

Vidal (1 9-INPA); idem, Ig. Ipiranga, criação em laboratório, 19.iv.2003 (29-INPA); 

idem, 01-07.iv.2003, J.M.F.Ribeiro (29-MPEG); idem, arm. Malaise, 28.iv.2003 (1 Q- 

INPA); 13-20.v.2003, (29-MPEG); idem, 19-26.v.2003 (19-MZUSP); idem, 26.v.02- 

vi.2003 (29-MZUSP); idem, 30.vi.2003, J.M.F.Ribeiro (1 9-INPA); idem, criação em 

laboratório ( I  9-INPA); idem, lg. Acará, arm. Malaise, 04-1 I .viii.2003, J.M.F.Ribeiro & 

A.S.Filho (1 9-INPA). 



Outras localidades. BRASIL, Amazonas, Manaus, lg. Bons amigos, arm. Malaise, 

24.vii 1994, A. C. Ferreira (1 9-INPA); idem, lg. Puraquequara, 10.xi.1998, João Vidal 

(49-INPA); idem, 14-1 6.i.2002 ( I  Q-INPA). 

Condições do Lectótipo: antenas perdidas; asas esquerdas montadas entre duas 

lâminas plásticas mantidas juntas por quatro micro-alfinetes posicionados nas 

extremidades; genitália em micro-tubo com glicerina: lâmina plástica e micro-tubo 

afixado ao alfinete do espécime. 

4.3.2. Anacroneuria manauensis Ribeiro-Ferreira, 2001 (Figs. 10-11, 20, 25, 42- 

51 ). 

Anacroneuria manauensis Ribeiro-Ferreira, in Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 

2001 : 189, Figs. 5-1 0; Froehlich, 2003: 130. 

Diagnose. Pronoto castanho-escuro lateral e posteriormente, amarelo-claro 

medianamente, não atingindo a margem posterior. Cabeça predominantemente 

castanho-escura. Ocelos separados pela distância aproximada de 1,5 ocelo. Oitavo 

esternito da fêmea com quatro lóbulos, lóbulo paramediano mais comprido que o 

lateral. 

Redescrição 

$: Holótipo. 7.4 mm de comprimento (Fig. 11). Castanho a castanho-escuro 

(Fig. 10). Cabeça (Fig. 20) castanho-escura medianamente, anteriormente amarelo- 

clara com manchas conspícuas e de mesma tonalidade e lateralmente com áreas 

mais claras entre a base das antenas e os ocelos. Ocelos separados 

aproximadamente pela distância de 1,5 ocelo. Antena com escapo, pedicelo e 

flagelo amarelos-escuros a castanhos. Palpo maxilar e labial uniformemente 

amarelo-escuro. Pronoto (Fig. 20) com mancha larga castanho-escura lateralmente e 

amarelo-clara medianamente em forma de "V .  Mesonoto e metanoto com 
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protuberâncias marrom-escuras, emarginadas de preto. Perna mais clara 

dorsalmente, castanho-escura ventralmente com machas amarelas medianamente; 

coxa e trocânter amarelo-claros; fêmur anterior castanho-escuro; fêmur posterior 

mais claro com cerdas posteroventrais mais longas; tíbia amarelo-clara 

medianamente, sem mancha apical. Asa anterior e posterior como na Figura 25. 

Abdome amarelo-claro com ápice dos segmentos ligeiramente mais escuros. Nono 

esternito (Fig. 42) mais largo que longo com cerdas mais longas lateralmente e 

medianamente, margem posterior projetada medianamente; martelo (Figs. 43, 44) 

arredondado em vista ventral, achatado em vista lateral, aproximadamente 0,l  mm 

de comprimento. Cerco castanho-escuro com cerdas longas lateralmente e 

geralmente com o último segmento amarelo-claro. Paraprocto (Fig. 45) mais largo na 

base com cerdas mais fortes basal e medianamente e dentículo subapical curto. 

Armadura peniana (Figs. 46-48) com ápice relativamente curto, um tanto 

arredondado em vista lateral, sem quilha. 

9 (Fig. I I) :  difere do macho no comprimento do corpo, 6,l-10,O mm. 

Genitália: oitavo esternito (Fig. 49) com quatro lóbulos, sulco mediano mais profundo 

e lóbulo paramediano mais comprido que o lateral. Nono esternito (Fig. 50) com 

cerdas submedianas mais longas e densas e medianas mais curtas, estas se 

estendendo anteriormente. Cerco castanho. Esclerito vaginal (Fig. 51) membranoso. 

Variações. $: variou no comprimento do corpo de 4,9-9,O mm; fronte do amarelo ao 

castanho-claro; cor das antenas do castanho-claro ao castanho-escuro; asa anterior 

com 6,9-8,3 mm de comprimento, largura 2,O-2,6 mm; asa posterior 5,6-7,l mm de 

comprimento, largura 2,4-3,l mm; veias longitudinais e transversais das asas 

anteriores do castanho-claro ao castanho-escuro. 
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Q: variou no comprimento da asa anterior de 8,O-8,9 mm, largura 3,3-3,l mm; I 
asa posterior 6,5-7,3 mm e 2,8-3,l mm respectivamente, as vezes com presença de li 

I 

veias transversais extras. 

Registro geográfico. Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Holótipo 8-INPA, BRASIL, AM[azonas], Manaus, Res[erva] Ducke, I 

I 
Armadilha de Malaise, 01 .i.1989, U.C.Barbosa (etiqueta retangular, cor rósea, I 
manuscrita) / Anacroneuría manauensís Ribeiro-Ferreira det. Ribeiro-Ferreira, 1989 I 

I '  
,I I 

(etiqueta retangular, cor rósea, manuscrita). Parátipos: idem, Ig[arapé] Barro Branco, I. 

i I 
27.i. 1989 (etiqueta retangular, cor azul, manuscrita). j' l 
Outros espécimes examinados. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, lg. 

Barro Branco, armadilha de cola, 03.ii.1992, João Vidal ( I  9-INPA); idem, arm[adilha] 

de Malaise, João Vidal, 06-07.vii.1992, Denize Menezes & Jailson Vidal (1 9-INPA); 

idem, rede de varredura, 08.iv.1994, Léia Rodrigues, (19-INPA); idem, lg. Bons 

Amigos, criação em laboratório, 16.ix.1994, A.C.Ferreira, (1 Q-INPA); idem, Ig. Barro 

Branco, arm. Malaise, 23.vii.1996, F.L.Oliveira, (19-INPA); idem, Ig. Acará, 

03.x.2001, João Vidal (159-INPA); idem, Ig. Ipiranga, 14-16.ix.2002, J.M.F.Ribeiro & 

João Vidal (29-1 8-MZUSP); idem, 1 1-1 3.x.2002, J.M.F.Ribeiro, João Vidal & Ana I I 
Paula (1 9-1 $-INPA); idem, Ig. Tinga, 08-1 I .xi.2002, J.M.F.Ribeiro (59-1 $-MPEG); I I 
idem, 11-18.xi.2002 (49-I$-MZUSP); idem, Ig. Uberê. 02.xii.2002 (68-INPA); idem, 

09.xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal (5Q-MPEG); idem, 12.xii.2002 (29-INPA); 

idem, 17-27.xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal (59-1 8-INPA); idem, lg. Ipiranga, 

31.xii.2002 (169-68-INPA); idem, lg. Ipiranga, 13.i.2003, J.M.F.Ribeiro & Jailson 

Vidal (109-68-INPA); idem, 20.i.2003, J.M.F.Ribeiro (139438-INPA); idem, 

27.i.2003, J.M. F. Ribeiro & Jailson Vidal (1 3Q-68-INPA); idem, lg. Bolívia, 03.ii.2003, 

J.M.F.Ribeiro (29-INPA), idem, 18-24.ii.2003, (29-INPA); idem, lg. Tinga, 10- 
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17.iii.2003, (4Q-INPA); idem, 17-24.iii.2003, (39-28-MPEG); idem, 24-31 .iii.2003, 

(59-INPA); idem, lg. Bolívia, 24-28.iii.2003, (1 9-INPA); idem, lg Tinga, 07-14.iv.2003 

(1 v-28); idem, lg. Ipiranga, 28.iv. a 06.v.2003 (59-INPA); idem, 19-26.v.2003 (58- 

INPA); idem, 26.v.02.vi.2003 (39-INPA); idem, 13-20-v.2003 (1 9-1 8-INPA); idem, lg. 

Uberê, 16-23.vi.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (59-INPA); idem, lg. Ipiranga, 23- 

30.vi.2003 (59-INPA); idem, lg. Ipiranga, 01-07.vii.2003 (59-INPA); idem, Ig. Uberê, 

07-1 4.vii.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (59-INPA); idem, Ig. Acará, 04- 

11 .viii.2003, J.M.F.Ribeiro A.S.Filho (59-INPA); idem, 11 -1 8.viii.2003 (39-INPA). 

Condições do holótipo: em tubo de vidro com álcool; abdome dissecado em micro- 

tubo com glicerina, ambos acondicionados em um frasco maior com álcool. 

Condições dos Parátipos: em tubo de vidro com álcool; abdome dissecado em 

micro-tubo com glicerina, ambos acondicionados no mesmo frasco dos espécimes 

com álcool. 

4.3.3. Anacroneuria marlieri Froehlich, 2001 (Figs. 12-1 3,21, 26, 52-61 ) 

Anacroneuria marlieri Froehlich, in Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 2001 : 191, Figs. I I - 

16 (partim); Froehlich, 2003: 130, figs. 1-3. 

Diagnose. Pronoto com faixa lateral castanha, distinta, estreita. Armadura peniana 

com projeção mediana distalmente. Oitavo esternito da fêmea com quatro lóbulos, 

lóbulo lateral mais comprido do que o paramediano. 

Redescrição 

$: Neótipo (pres. desig.). Coloração geral amarelo-claro a esbranquiçada 

(Fig. 12), com 9,2 mm de comprimento. Cabeça (Fig. 21) com 1,2 mm de 

comprimento, 1,4 mm de largura. Fronte amarelo-clara com manchas conspícuas de 

mesma tonalidade logo atrás da base das antenas e anterior aos ocelos. Ocelos 

separados aproximadamente pela distância de um ocelo. Antena com escapo, 
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pedicelo e flagelo amarelo-escuro. Palpo maxilar e labial uniformemente amarelo- 

escuro. Pronoto (Fig. 21) amarelo-claro com faixa lateral levemente mais escura, 

castanho-claro. Mesonoto e metanoto amarelo-claros. Perna com coxa e trocânter 

amarelo-claros; fêmur com mancha preta no ápice; tíbia com mancha preta na base 

e distalmente. Asa anterior e posterior como na Fíg. 26. Abdome amarelo-claro. 

Nono esternito mais largo que longo com cerdas mais longas lateralmente e margem 

posterior ligeiramente arredondada; martelo (Figs. 53, 54) aproximadamente com 0,l 

mm de comprimento, cônico em vista ventral, achatado em vista lateral. Cerco 

amarelo-claro com cerdas mais longas lateralmente. Paraprocto (Fig. 55) com 

cerdas espiniformes apicalmente e dentículo subapical curto. Armadura peniana 

(Figs.56-58); ápice com projeção mediana. 

Q: (fig. 13): difere do macho pelos seguintes caracteres: antena com escapo e 

pedicelo mais claros; pronoto com faixa lateral ligeiramente mais clara; asa 

castanho-clara a amarelo-escura, sem manchas nas áreas anais e basais. Genitália: 

oitavo esternito (Fig. 59) com quatro lóbulos; sulco sublateral levemente mais 

profundo do que o sulco mediano; lóbulos laterais maiores que os paramedianos. 

Nono esternito (Fig. 60) com margem posterior quase reta, cerdas submedianas 

mais densas que se projetam em direção a margem anterior. Esclerito vaginal como 

na fig. 61. 

Variações. $: comprimento do corpo variou de 6,7-9,2 mm; coloração da cabeça do 

amarelo-claro ao amarelo-pálido; porção ântero-lateral da fronte do amarelo-claro ao 

amarelo-escuro; cabeça de 0,9-1,3 mm de comprimento, largura 1,2-I ,4; coloração 

do escapo, pedicelo e flagelo do amarelo-claro ao castanho-claro; pernas 

posteriores ligeiramente mais escuras que as anteriores; asa anterior de 8,2-11,l 
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mm de comprimento, largura 2,4-3,2; asa posterior 6,7-7,4 mm de comprimento, 

largura 3,O - 3,4 mm, as vezes com veias transversais extras. 

9: corpo de 9,l-14,6 mm comprimento; asa anterior 11,7-14,4 mm de 

comprimento e 4,5-3,7 mm de largura; fronte com machas alaranjadas 

anteriormente; pronoto com faixa lateral mais clara; asa posterior 13,3-9,2 mm de 

comprimento e 5,9-4,l mm de largura. 

Registro geográfico. Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Neótipo (pres. desig.) $-INPA: BRASIL, Manaus, AM[azonas], 

Reserva Ducke, lg[arapé] Ipiranga, Malaise, 31xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal 

(etiqueta retângula papel vegetal, manuscrita) / Neótipo 8, desig. J.M. F. Ribeiro 1 

Anacroneuna rnarlieri Froehlich, det. J.M.F.Ribeiro, 2003 (etiqueta papel vegetal, 

manuscrita). 

Outros espécimes examinados. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, lg. 

Anta, 03-08.vi.1988, A.C.Ferreira ( I  9-INPA); idem, arm[adilha] de óleo, 06.viii.1992, 

João Vidal, Denise Menezes & Jailson Vidal (I$-INPA); idem, lg, Acará, arm. 

Malaise, 05.vii. 1993, João Vidal (1 9-INPA); idem, lg. Bons Amigos, criação em 

laboratório, 16.vii-I 6.ix. 1994, A.C. Ferreira ( I  $-INPA); idem, arm. Malaise, 

23.ix. 1995, A.C.Ferreira (1 Q-INPA); idem, 29.x-06-xi. 1996, L.S.Aquino (I $-INPA), Ig. 

Barro Branco, 04-1 1.viii.1996, F. L. Oliveira (I$-INPA); idem; 22.vii.2002, João Vidal, 

arm. de luz mista ( I  Q-INPA); idem, Ig. Acará, 23.vii.2002, J.M.F. Ribeiro (1 9-INPA); 

idem, lg Barro Branco, 29.viii.2002, J.M.F.Ribeiro &.João Vidal (1 9-MPEG); idem, lg. 

Ipiranga, arm. Malaise, 12-13.ix.2002 (28-1 9-MPEG); idem, lg. Uberê, 05.xii.2002, 

J.M.F.Ribeiro (2Q-MZUSP); idem, lg. Tinga, 08-1 1 .xii.2002 (I$-INPA), idem, lg. 

Uberê, 09.xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal (I$-MZUSP), idem, lg. Ipiranga, 

31 .xii.2002, (46-INPA); idem, 13.i.2003, J.M.F.Ribeiro & Jailson Vidal (1 $-INPA); 
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idem, 20.i.2003, J.M.F.Ribeiro (43-INPA); idem, 27.i.2003, J.M.F.Ribeiro & Jailson 

Vidal (28-1 Q-MZUSP); idem, lg. Bolivia, 03.ii.2003, J.M.F.Ribeiro (I$-INPA); idem, 

10-1 7.ii.2003 (28 -1 9- INPA); idem, 18-24.ii.2003 (1 Q-MZUSP); idem, lg. Tinga, 17- 

24.iii.2003 ( I  $-MZUSP); idem, 24-31 .iii.2003 ( I  $-I Q-INPA); idem, 01 -07. iv.2003 

(1 $-I Q INPA), idem, 07-14.iv.2003, (1 $-INPA); idem, lg. Ipiranga, 11-1 3.iv.2003, 

J.M. F.Ribeiro & João Vidal (1 $-INPA); idem, 19-26.v.2003, J.M. F. Ribeiro (1 $-INPA); 

idem, 23-30.vi.2003, J.M. F. Ri beiro & João Vidal (1 $-MZUSP). 

Outras localidades. BRASIL, Amazonas, Manaus, AM-010, Km-56, BI-2, 

arm[adilha] suspensa baixa na clareira, 22-02.vi.1997, João Vidal (1 Q-INPA); idem, 

arm. suspensa baixa na clareira, 22.vi.1997 (29-INPA); idem, lg. Puraquequara, 

arm. Malaise, lO.xi.1998 (1 Q-INPA). Novo Airão, Parque Nacional do Jaú, Ig. 

Miratucu, arm. de luz, 25.vii. 1995 (1 Q-INPA). 

Condição do tipo: Abdome dissecado em micro-tubo com glicerina; restante do 

corpo em tubo eppendorf @. Ambos em um frasco maior com álcool. 

Nota. Esta espécie foi descrita de quatro exemplares, I macho (holótipo) e três 

fêmeas (parátipos). O macho e uma das fêmeas foram destruídos segundo Froehlich 

(2003) e as duas fêmeas restantes foram transferidas para A. amazonica Froehlich 

(Froehlich, 2003). A nova fêmea associada a A. marlieri é comum na Reserva 

Ducke. 

4.3.4. Anacroneuria amazonica Froehlich, 2003 (Fig. 62-64) 

Anacroneuria marlieri Froehlich, in Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 2001 : 191, Figs. 1 1 - 

16 (partim). 

Anacroneuria amazonica Froehlich, 2003: 1 32. 

Esta espécie está sendo incluída neste trabalho, mas sua ocorrência na 

Reserva Ducke é duvidosa. Ver nota 2 abaixo. 
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Diagnose. Pronoto uniformemente colorido, sem faixa lateral mais escura. Oitavo 

esternito com dois lóbulos laterais menores que os paramedianos. 

Redescrição 

Q: Coloração geral amarelo-claro a pálido, com 9,l mm de comprimento. 

Cabeça com 1,l mm de comprimento e 1,7 mm de largura; fronte amarelo-clara com 

manchas inconspícuas ligeiramente em forma de "M", de mesma tonalidade do 

tegumento. Antena com escapo, pedicelo e flagelo amarelo-claros. Palpo maxilar e 

labial amarelo-claro. Pronoto amarelo-claro sem manchas, com áreas mais escuras 

lateralmente. Mesonoto e metanoto amarelo-claros. Perna com coxa e trocânter 

amarelo-claros; fêmur com manchas castanho-escuras no ápice; tíbia sem mancha. 

Asa anterior amarelo-clara a esbranquiçada com I 1  ,I mm de comprimento, largura 

3,l mm; asa posterior com 9.4 mm de comprimento, largura 3,9 mm. Abdome 

amarelo-claro. Oitavo esternito (Fig. 62) mais largo que longo com lóbulos laterais 

menores que os para-medianos, sulco mediano e sublateral subiguais na 

profundidade. Nono esternito (Fig. 63) com margem posterior quase reta, cerdas 

laterais levemente maiores e cerdas medianas projetando-se em direção a margem 

anterior. Esclerito vaginal como na figura Fig. 64. 

8: desconhecido. 

Registro geográfico. Amazonas (? Manaus). 

Material examinado. a Ia lumiere [=arm. de luz], avril. 1 964 1 Anacroneuria marlieri 

Froehlich, Paratypus 9 1 Anacroneuria amazonica Froehlich (Parátipo 9 INPA): a 

última etiqueta adicionada por J.M. F. Ribeiro. 
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Nota. 

1 ) Froehlich (2003) cita a data do parátipo como 06.1964, mas a etiqueta 

contém as informações citadas acima. 

2) Pelo menos duas fêmeas desta espécie foram tratadas previamente 

como A. marlieri por Froehlich (2001). Froehlich (2003) associou novas fêmeas a A. 

marlieri e as duas fêmeas restantes (parátipos de A. marliero foram transferidas para 

A. amazonica (espécie descrita somente de fêmeas). Estas foram coletadas em 

fevereiro e abril de 1964 por Georges Marlier. Foram tratadas por Froehlich (2001, 

2003) como coletadas na Reserva Ducke, apesar de não ter esta informação no 

parátipo depositado no INPA. Foi a única espécie para a qual não foram obtidos 

espécimes adicionais, durante um ano de coleta na Reserva Ducke. Isso nos levou a 

dúvidas sobre a localidade-tipo da espécie. Consultando o trabalho de Marlier (1 967) 

constata-se que o mesmo trabalhou um ano na Amazônia, de 1963 até maio de 

1964, fazendo estudos ecológicos em alguns lagos amazônicos. A Reserva Ducke 

não foi sua área alvo e algumas das datas das etiquetas nos espécimes parátipos de 

A. marlieri coincidem exatamente com as datas de coleta de dados no lago Rio Preto 

da Eva, situado aproximadamente a 80 Km a leste de Manaus. Outro local explorado 

por Marlier foi o Lago Redondo próximo a Manaus, mas as datas de coletas de 

dados neste local não coincidem com as datas das etiquetas dos espécimes. Assim, 

é provável que a localidade-tipo de A. amazonica seja o lago Rio Preto da Eva. 

Contatos estão sendo feitos para se confirmar ou não a ida do Dr. Marlier a Reserva 

Ducke e até que não se obtenha tal informação A. amazonica será tratada, neste 

trabalho, como uma espécie registrada na Reserva Ducke. A confirmação também 

poderá ser obtida com coleta nos locais explorados por Marlier, para se coletar 
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espécimes adicionais e confirmar a ocorrência da espécie em local diferente da 

Reserva Ducke. 

Gênero: Macrogynoplax Enderlein, 1909 

Ocorrem no Suriname, Guiana, Venezuela, Peru e Brasil. As espécies são 

encontradas em altas e baixas altitudes. São conhecidas onze espécies (Froehlich, 

2003). No Brasil ocorre uma espécie no Sudeste (M. veneranda Froehlich) e cinco 

na Amazônia (M. guyanensis Enderlein, M. delicata Ribeiro-Ferreira & Froehlich, M. 

poranga Ribeiro-Ferreira & Froehlich, M. pulchra Ribeiro-Ferreira & Froehlich e M. 

marauia Froehlich). 

As espécies variam de 7,6 a 11,3 mm de comprimento. Coloração amarelo- 

claro. Um par de ocelos vítreos, emarginados de preto sobre tegumento escuro, 

separados aproximadamente pelo diâmetro de dois a três ocelos. Margem interna 

dos olhos compostos com fileiras de facetas não pigmentadas. Antena filiforme com 

60-70 segmentos, escapo com diâmetro maior e mais comprido, palpo maxilar 5- 

segmentado. Palpo labial 3-segmentado. Pronoto com pouca pilosidade. Pernas 

com pilosidade de revestimento curta, exceto fêmures com cerdas ântero-ventrais e 

póstero-ventrais maiores, equidistantes; tíbias longas, sem manchas, com uma 

cerda ântero-ventral e uma póstero-ventral distais sem manchas, tarsos com cerdas 

mais longas no último segmento. Asa anterior do macho variando de 9-21 mm de 

comprimento e da fêmea 12-23 mm. Nono esternito do macho com lóbulo mediano 

grande com cerdas diferenciadas projetadas anteriormente, margem posterior em 

forma de semicírculo com cerdas curtas distintas; martelo circular ou ligeiramente 

oblíquo em vista ventral, formando um calo baixo. Armadura peniana parcialmente 

esclerotinizada com ápice geralmente mais estreito do que a base. Fêmea com 

oitavo esternito geralmente cobrindo mais da metade do nono esternito, com 
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margem posterior ligeiramente reta, emarginada ou arredondada, revestida de 

pequenas cerdas projetadas anterior, posterior e lateralmente. Nono esternito com 

margem lateral mais esclerotinizada estendendo-se sob o décimo esternito. 

4.3.5. Macrogynoplax delicata Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999 (14, 22, 27, 65- 

73) 

Macrogynoplax delicafa Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999: 134, Figs. 1-5. Froehlich, 

2003: 133 (chave). 

Diagnose. Corpo amarelo-claro a verde-claro em vida e esbranquiçado preservado 

em álcool. Tergito 10 do macho com cerdas mais fortes medianamente. Armadura 

peniana com a base distintamente dilatada em vista lateral; ganchos penianos 

longos com ápice voltado para dentro. Oitavo esternito da fêmea arredondado na 

margem posterior. 

Redescrição 

$: Neótipo (pres. desig). Corpo amarelo-claro em vida (semelhante as figs. 15 

e 16 de M. pulchra), amarelo-claro a esbranquiçado preservados em álcool (Fig. 14). 

8,8 mm de comprimento. Cabeça (Fig. 22) amarelo-clara, com ?,O mm de 

comprimento, 1,7 mm de largura; fronte com manchas conspícuas ligeiramente em 

forma de "M" de mesma tonalidade, mais distinta em vista lateral, entre a base das 

antenas e anteriormente aos ocelos. Ocelos separados pela distância aproximada 

de dois ocelos. Antena com escapo, pedicelo e flagelo amarelo-claro. Palpo maxilar 

e labial amarelo-claro na base com ligeiras manchas castanhas no ápice. Pronoto 

(Fig. 22) amarelo-claro, sem mancha, levemente mais estreito que a cabeça. 

Mesonoto e metanoto com protuberâncias amarelo-claro; perna com coxa e 

trocânter uniformemente amarelo-claros; fêmur e tíbia sem manchas. Asa anterior e 

posterior como na Fig. 27. Abdome amarelo-claro. Nono esternito (Fig. 65) mais 
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largo que longo com cerdas mais longas lateralmente e margem posterior formando 

um lóbulo grande. Décimo tergito (Fig. 66) com cerdas submedianas mais fortes e 

densas dorsalmente. Martelo (Figs. 67-68) arredondado formando um calo, 

ligeiramente oblíquo em vista lateral. Cerco amarelo-claro com cerdas laterais mais 

longas. Paraprocto como na fig. 69. Armadura peniana como nas Figs.70-72, com a 

base distintamente dilatada em vista lateral. 

9 (Fig. 73): a associação original feita pelos autores desta espécie é 

mantida. A confirmação só será possível por meio de material coletado em cópula ou 

análises refinadas. 

Variações. 8: comprimento do corpo variou de 8,2-10,O mm; na coloração das 

antenas do amarelo-claro ao amarelo-pálido; asa anterior com 9,2-10,O mm de 

comprimento, largura 3,l-3,4 mm; asa posterior com 7,7-8,8 mm de comprimento, 

largura 3,4-3,7 mm; forma das veias r e r-m das asas anteriores e posteriores (as 

vezes em forma de cruz ou em forma de "X"), na bifurcação do Rs e na presença de 

veias transversais extras incompletas na 2A. 

Registro geográfico: Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Neótipo (pres. desig.) 8-INPA: BRASIL, Manaus, AM[azonas], 

Reserva Ducke, Ig[arapé] Bolívia, arm[adilha] de Malaise, 24-28.i1.2003, 

J.M.F.Ribeir-o (etiqueta retangular branca, manuscrita) I Macrogynoplax delicata 

Ribeiro-Ferreira & Froehlich, det. J.M.F.Ribeiro12003 (etiqueta papel vegetal, 

manuscrita) / Neótipo $, desig. J.M.F.Ribeiro (etiqueta papel vegetal, manuscrita). 

Material examinado. Brasil, Manaus, Amazonas, Reserva Ducke, lg. Barro Branco, 

criação em laboratório, 11 .vii.1995, A.C.Ferreira (1 Q-INPA); idem, 12-1 8.ix.1996, 

F.L.Oliveira (1 9-INPA); lg. Uberê, 02.xii.2002, arm. Malaise, J.M.F.ribeiro ( I  9-INPA); 

idem, 17-27.xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal (78-59-INPA); idem, lg. Ipiranga, 
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31 .xii.2002 (1 6-INPA); idem, 20.i.2003, J.M.F.Ribeiro (1 6 ,  INPA); idem, lg. Bolívia, 

03-1 0.ii.2003 (26-29-MPEG); idem, 10-1 8.ii.2003 (49-INPA); idem, 18-24.ii.2003 

(59-INPA); idem, ig. Tinga, 10-17.ii.2003 (29-1 $-MZUSP); idem, 24-28.ii.2003 (2$, 

MPEG); idem, 17-24.iii.2003 (18-1 9-INPA); idem, 01-07.iv.2003 (29-INPA); idem, lg. 

Ipiranga, 14-20.iv.2003 (23, INPA), idem, lg. Uberê, 16-23.vi.2003, J.M.F. Ribeiro & 

João Vidal (1 $-59-INPA); idem, lg. Ipiranga, 23-30.vi.2003 (48-79-INPA); idem, 

16.vi.2003 (39-MPEG); idem, lg. Uberê, 07-14.vii.2003 (16-MZUSP); idem, lg. Barro 

Branco, 11-18.viii.2003, J.M.F.Ribeiro & A.S. Filho (I$-29-MZUSP). 

Outras localidades. BRASIL, Manaus, Amazonas, Sítio Vida Tropical AM 010 Km 

35, arm. Malaise, 12-30.vii.1996, F.L.Oliveit-a (1 Q-INPA). 

Condições do tipo: Abdome dissecado em tubo eppendorf 8, junto com o 

espécime. Ambos em um frasco maior com álcool. 

4.3.6. Macrogynoplax poranga Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999 (Figs. 29, 74- 

81 ). 

Macrogynoplax poranga Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999: 136, figs. 7-1 0; Froehlich, 

2003: 133 (chave). 

Diagnose. Corpo amarelo-claro a esbranquiçado em álcool. Tergito 10 do macho 

com cerdas mais fortes medianamente. Armadura peniana com a base distintamente 

dilatada em vista lateral; ganchos penianos curtos voltados para frente. 

Redescrição 

Neótipo (pres. desig.) 6 .  corpo amarelo-claro com 9,4 mm de comprimento. 

Cabeça (semelhante a Fig. 22 de M. delicata) com 1 ,O mm de comprimento, largura 

1,9 mm, amarela-clara. Fronte com manchas ligeiramente em forma de "M, 

inconspícuas, com a mesma tonalidade do tegumento, localizadas anteriormente aos 

ocelos. Ocelos separados pela distância aproximada de dois ocelos. Antena com 
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escapo, pedicelo e flagelo amarelo-claro. Palpo maxilar e palpo labial amarelo-claro; 

olho preto. Pronoto amarelo-claro sem mancha (semelhante a Fig. 22 de M. 

delicata). Mesonoto e metanoto amarelo-claros. Perna coxa e trocânter amarelo- 

claros; fêmur e tíbia sem manchas. Asa anterior e posterior como na Figura 29. 

Abdome amarelo-claro. Nono esternito (Fig. 74) mais largo que longo com contorno 

apical semicircular com cerdas ligeiramente mais longas lateralmente; martelo (Figs. 

76-77) ligeiramente oblíquo em vista ventral; paraprocto (Fig. 78) com dentículo 

subapical curto. Cerco amarelo-claro com últimos segmentos ligeiramente castanho- 

escuro e cerdas mais longas. Décimo tergito (Fig. 75) com cerdas submedianas mais 

forte. Armadura peniana como nas Figs.79-81; ganchos penianos curtos e voltados 

para frente, distalmente com cerdas diminutas. 

9: Duas fêmeas distintas não identificadas foram coletadas na RFAD e, 

provavelmente uma delas pertence a esta espécie. A associação será feita com 

estudos mais detalhados. 

Variações. 8:  tamanho do corpo variou de 7,7-10,6; palpo maxilar e labial do 

castanho-claro ao castanho-escuro; asa anterior com 9,l-1 0,3 mm de comprimento, 

largura 3,2-3,4 mm; presença de veias transversais extras. 

Registro geográfico. Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Neótipo (pres. desig.) 8-INPA: BRASIL, Manaus, AM[azonas], 

Reserva Ducke, Ig[arapé] Tinga, Malaise, 24-31 .iii.2003, J.M.F.Ribeiro (etiqueta 

retangular branca, manuscrita) / Neótipo $ Macrogynoplax poranga Ribeiro-Ferreira 

& Froehlich, des. J.M. F. Ribeiro (etiqueta papel vegetal, manuscrita). 

Outros espécimes examinados. Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 

Ig.[arapé] Acará, arm[adilha] Malaise, 24.vii.2002, J.M. F. Ribeiro & João Vidal (28- 

INPA); idem, Ig. Ipiranga, 11-13.ix.2002, J.M.F.Ríbeiro & João Vidal (23-MPEG), 
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idem, 14-16.ix.2002 (28-INPA); idem, lg. Úbere, 02.xii.2002, J.M.F.Ribeiro (I$- 

MZUSP); idem, lg. Uberê, 17.xii.2002, João Vidal & Jailson Vidal (I$-INPA); idem, 

17-27.xii.2002 (78-INPA); idem, lg. Ipiranga, 13.i.2003, J.M.F.Ribeiro (28-INPA); 

idem, 20.i.2003 (88-INPA); idem, 27.i.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (38-INPA); 

idem, Bolívia, 03.ii.2003, J.M.F.Ribeiro (I$-INPA); idem, Ig. Tinga, 10-17.iii.2003 

(I$-INPA); idem, 17-24.iii.2003 (38-MZUSP); idem, 24-31.iii.2003 (28-INPA); idem, 

Ig. Ipiranga, 14-20.iv.2003 (1 8-MPEG); idem, 13-20.v.2003 (1 8-INPA); idem, 19- 

26.v.2003 (1 8-INPA); idem, lg. Uberê, 16-23.vi.2003, J.M. F. Ri beiro & João Vidal 

(98-MZUSP, 68-MPEG); Idem, 23-30.vi.2003, arm. Malaise, J.M.F.Ribeit-o (28- 

INPA); idem, lg. Acará, 11-18.viii.2003, arm. Malaise, J.M.F.Ribeiro & A.S.Filho (58- 

INPA); idem, lg. Barro Branco, 1 1-1 8.viii.2003 (28-INPA). 

Condição do tipo: em álcool; abdome dissecado em tubo eppendorf 8, junto com o 

restante do corpo. Acondicionado em um frasco maior com álcool. 

4.3.7. Macrogynoplax pulchra Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999 (Figs. 15-1 6, 

28, 82-90). 

Macrogynoplax pulchra Ri beiro-Ferreira & Froehlich, 1 999: 1 34, figs. 7-1 3. Froehlich, 

2003: 1 33 (chave). 

Diagnose. Corpo amarelo-esverdeado em vida; esbranquiçado em álcool. Tergito 10 

do macho sem cerdas fortes. Ganchos penianos ausentes. Ápice da armadura 

peniana longa e afilada distalmente. Oitavo esternito da fêmea largo e longo com um 

pequeno sulco mediano na margem posterior. 

Redescrição 

Holótipo 8: corpo amarelo-esverdeado em vida (Fig. 16), amarelo esmaecido, 

em álcool (Fig. 15). Cabeça com I , I  mm de comprimento, largura 1,9 mm, amarelo- 

escura (semelhante a Fig. 22 de M. delicata). Fronte anterior e posterior amarelo- 
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clara com manchas conspícuas em forma de 'Ma de mesma tonalidade do tegumento 

entre a base das antenas e anteriormente aos ocelos. Ocelos separados pela 

distância aproximada de dois ocelos. Antena com escapo, pedicelo e flagelo 

amarelo-claros. Palpo maxilar e labial amarelo-escuro a claros. Pronoto amarelo a 

esbranquiçado (semelhante a Fig. 22 de M. delicata). Mesonoto e metanoto amarelo- 

claros. Perna com coxa e trocânter amarelo-claros; fêmur e tíbia amarelo-claros, 

sem manchas. Asa anterior e posterior como na Fig. 28. Abdome amarelo-claro. 

Nono esternito (Fig. 82) largo que longo com lóbulo mediano grande; martelo (Figs. 

84-85) ligeiramente arredondado. Paraprocto (Fig. 86) largo na base com cerdas 

curtas apical e lateralmente; dentículo subapical ligeiramente longo e pontiagudo. 

Cerco amarelo-claro com cerdas grandes castanha-clara. Décimo tergito (Fig. 83) 

sem cerdas mais fortes submedianamente. Armadura peniana (Figs. 87-89), 

ganchos penianos ausentes e ápice largamente membranoso. 

Q (Fig. 90): A associação original é mantida neste trabalho. 

Variações. $, tamanho do corpo variou de 7,l-9,6; cabeça com 0,7-I , i  mm de 

comprimento, 1,4-1,7 mm de largura; asa anterior 10,5-12,O mm de comprimento, 

largura 3,4-4,l mm; asa posterior com 9,4-10,3 mm de comprimento, 4,O-4,4 mm de 

largura. 

Registro Geogriifico. Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Holótipo 8-INPA: BRASIL, AM[azonas], [Manaus], R[eserva] Ducke, 

Ig[arapé] B[arro] Branco, 25.iii.[19]88, Ferreira A.C., col (etiqueta branca, retangular, 

manuscrita) i Holótipo 8, Macrogynoplax pulchra Ribeiro Ferreira & Froehlich 

(etiqueta rósea, retangular, manuscrita, adicionada por J.M.F. Ribeiro). 

Outros materiais examinados. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 

Ig[arapé] Acará, arm[adilha] de Malaise, 25.iv. 1982 (1 9-INPA); idem, 03.vii. 1987, 
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A.C.Ferreira (1 Q-INPA); idem, Ig. Barro Branco, 10-07.vii.1987, A.C.Ferreira & João 

Vidal (1 9-INPA); idem, lg. Anta, 30.x-09.xi. 1987 (1 Q-INPA); idem, criação em 

laboratório, 26.ii-05.iii. 1988, A.C.Ferreira (I$-INPA); idem, lg. Barro Branco, 20- 

31 .v. 1988 (1 Q-INPA); idem, arm. Malaise clareira, 18.ix-02.x. 1992, A.L.Henriques 

(1 $-INPA); idem, criação em laboratório, 14.iii.1995, A.C.Ferreira (1 Q-INPA); idem, 

11 .vii.l995 (1 8-MZUSP); idem, arm. Malaise, 04.viii.1996, F.L.Oliveira (1 Q-INPA); 

idem, 02-07. ix. 1 996 (1 Q-INPA); idem, 12. ix. 1 996 (1 Q-INPA); idem, Ig. Ipiranga, arm. 

Malaise, J.M.F.Ribeiro & João Vidal 14-16.ix.2002 (I$-INPA); idem, lg. Tinga, 08- 

1 I .xi.2002, J.M.F.Ribeiro (39-INPA); idem, 05.xii.2002 (1 Q-INPA); idem, 09.xii.2002, 

João Vidal & Jailson Vidal (29-INPA); idem, 17-27.xii.2002 (1 8-INPA); idem, Ig. 

Ipiranga, 31 .xii.2002 (1 Q-INPA); idem, lg. Bolivia, J.M. F. Ribeiro & João Vidal 

03.ii.2003, (29-MPEG); idem, 24-28.ii.2003 (29-INPA); idem, 17-24.iii.2003 ( IQ-  

INPA); idem, lg. Tinga, 01-07.iv.2003 (29-MZUSP); idem, lg. Ipiranga, 14-20.iv.2003, 

J.M.F.Ribeiro (1 Q-INPA); idem, 15.iv.2003, criação em laboratório (1 Q-INPA); idem, 

19-26.v.2003 (29-INPA), idem, 19.v.2003 (19-INPA); idem, lg. Uberê, arm. Malaise, 

16-23.vi.2003, J.M. F. Ri beiro & João Vidal (69-INPA); idem, lg. Ipiranga, 23- 

30.vi.2003 (19-MPEG); idem, 01-07.vii.2003 (19-INPA); idem, lg. Uberê, 07- 

14.vii.2003 (1 Q-MZUSP); idem, Ig. Acará, 04-1 1 .viii.2003, J.M.F.Ribeiro & A.S.Filho 

(29-INPA); idem, 11 -1 8.viii.2003 (1 Q-INPA). 

Outras localidades. Brasil, Amazonas, Manaus, AM-010 Km 54 idem, lg. Bons 

Amigos, 24.iv.1995 (1 $-MPEG); idem, B12, 10-16.x. 1996 (29-INPA); idem, arm. 

suspensa baixa clareira, 12-23.vi. 1 997, R. L.M. Ferreira, A. L. Henriques & João Vidal 

(39-INPA); idem, arm. Malaise, 22-02.vi. 1997 (49-INPA); idem, 21 -31 .vii.1997 (149- 

1 $INPA); idem, 19-28.viii.1997 (59-INPA); idem, 21 -23.vii.1997 (1 Q-INPA); idem, 
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22-31 .ix.1997 (29-INPA); idem, lg. Acará, arm. Malaise, 12.x.2001, João Vidal (1 9 -  

INPA). 

Condições do holótipo: em tubo de vidro com álcool; abdome dissecado em micro- 

tubo com glicerina e exúvia pupal em tubo eppendorf 8, ambos no mesmo frasco do 

espécime. 

Nota. A publicação original cita 25.iii.1987 como a data de coleta e a etiqueta do 

espécime cita 25.iii.1988 com a grafia da A.C.Ferreira-Ribeiro, um dos autores da 

espécie. Provavelmente houve erro na publicação do ano. 

4.3.8. Macrogynopiax sp.n. (Figs. 30, 91 -99). 

Diagnose. Corpo amarelo esbranquiçado em álcool. Tergito 10 do macho sem 

cerdas mais fortes. Ganchos penianos ausentes. Ápice da armadura peniana 

dilatada subapicalmente, com pequena projeção lateral com cerdas diminutas. 

Descrição 

Holótipo $: corpo amarelo-claro ligeiramente esbranquiçado com 9,5 mm de 

comprimento. Cabeça amarela-clara com 1 ,O mm de comprimento, largura 1,9 mm. 

Fronte com mancha quase em forma de "M" de mesma tonalidade do tegumento, 

inconspícua, entre a base da antena e anterior aos ocelos. Ocelos separados pela 

distância aproximada de três ocelos. Antena amarelo-clara. Palpo maxilar e labial 

amarelo-claros. Pronoto amarelo-claro, sem manchas (semelhante a Fig. 22 de M. 

delicata). Mesonoto e metanoto com protuberâncias amarelo-claro emarginado de 

preto. Perna com coxa e trocânter amarelo-claros; fêmur e tíbia sem manchas. Asa 

anterior e posterior como na Fig. 30. Abdome amarelo-claro. Nono esternito (Fig. 91) 

mais largo que longo com contorno apical semicircular e cerdas mais longas 

lateralmente; martelo (Figs. 93, 94) em forma de calo, oblíquo em vista lateral. 

Paraprocto (Fig. 95) com dentículo subapical relativamente longo. Cercos amarelo- 
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claros com cerdas mais longas lateralmente. Décimo tergito (Fig. 92) sem cerdas 

submedianas diferenciadas. Armadura peniana como nas Figs. 96-99; ganchos 

penianos ausentes; ápice ligeiramente em forma de cogumelo em vista dorsal e 

ventral e pequena projeção lateral com cerdas diminutas, subapicalmente com um 

pequeno espinho em vista lateral. 

9: desconhecida. Duas fêmeas distintas não identificadas foram coletadas na 

RFAD e provavelmente uma delas pertence a esta espécie. A associação será feita 

com estudos mais detalhados. 

Variações. $: variou no comprimento do corpo com 7,8-9,5 mm; asa anterior com 

9,l-12,l mm de comprimento, largura 2,7-4,O mm; asa posterior com 7,4-10,9 mm 

de comprimento, largura 3,l-4,5 mm. 

Registro geográfico. (Amazonas) Manaus. 

Material-tipo. Holótipo $ INPA: BRASIL, Manaus, A~mazonas], Reserva Ducke, 

Ig.[arapé]. Ipiranga, arm.[adilha] Malaise, 13-20.v.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal 

(etiqueta retangular, papel vegetal, manuscrita), " Macmgynoplax sp. n., det. 

J.M. F. Ribeiro, 2003 1 Holótipo $ (etiqueta retangular, papel vegetal, manuscrita). 

Idem, Uberê, 17-24.xii. 2002. João Vidal & Jailson Vidal (Parátipo $-INPA); idem, ig. 

Ipiranga; criação em laboratório, 19.iv.2003 (Parátipo $-INPA); idem, lg, Uberê, arm. 

Malaise, 07-14.vii.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (Parátipo $-MZUSP). 

Condição do tipo: em álcool, abdome dissecado em micro-tubo com glicerina, 

restante do corpo em tubo eppendorf @, ambos no mesmo frasco do espécime. 

Gênero: Enderleina Enderlein, 1909 

Este gênero foi proposto por Jewett (1960) baseado em um exemplar macho 

coletado em Roraima (E. preclara). u m  relacionamento próximo ao gênero 
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Venezuela, região do Pico da Neblina (E. flinti Stark, E. yano Stark e E. bonita Stark) I 

Kempnyia é sugerido por Stark (1989), principalmente com base na estrutura da 

genitália dos machos. Entretanto, Enderleina foi considerada genericamente distinta, 

diferindo principalmente pela redução da área anal da asa posterior (Stark, 1989). 

e, no Brasil, em Roraima e no Amazonas. São espécies brasileiras: E. preclara 

Jewett (Monte Roraima, Roraima), E. froehlichi Ribeiro-Ferreira (Manaus, 

I 

Amazonas). 

As espécies deste gênero são caracterizadas pelo olho preto, três ocelos 

pequenos afastados entre si, o anterior menor e um tanto inconspícuo. Antena 

filiforme e longa. Pronoto e mesonoto predominantemente castanhos a alaranjados. 

Pernas amarelo-claras; fêmures com cerdas póstero-ventrais longas. Comprimento 

da asa 7-12 mm. Macho com nono esternito mais largo que longo com cerdas mais 

longas lateralmente e margem posterior ligeiramente arredondada; martelo pequeno 

e circular. Armadura peniana esclerotinizada, afunilada apicalmente com ganchos 

penianos bífidos e pontiagudos. 

4.3.9. Enderleina froehlichi Ri beiro-Ferreira, 1996 (Figs. 17-1 8, 23, 31,100-1 08) 

Enderleina froehlich Ribeiro-Ferreira, 1996:146, figs. 1-6; Stark, 2001 b:41 I .  

Diagnose. Corpo castanho-claro, ligeiramente alaranjado. Cabeça castanho-clara 

exceto anteriormente, próximo a base da antena, amarelo-clara. Três ocelos, o 

anterior menor. Pronoto castanho-claro a alaranjado, exceto margem posterior 

amarelo-claro. Asa distintamente enfuscada, castanha. Armadura peniana com 

ganchos bífidos e cerdas distintas na base. Oitavo esternito da fêmea com margem 

posterior arredondada com pequeno sulco mediano e fileira de cerdas subapicais 

distintas. 
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Redescrição. 

Holótipo $: corpo castanho a castanho-escuro (Fig. 17). Cabeça (Fig. 23) 

castanho-claro exceto anteriormente, próximo a base da antena, amarelo-clara; com 

1,O mm de comprimento, largura 1,5 mm. Fronte com manchas castanho-claro, 

conspícuas, estendendo-se do ocelo inferior até as margens internas dos olhos 

compostos. Ocelos vítreos sobre tegumento castanho. Antena longa amarela-clara 

com escapo amarelo-escuro com cerdas pequenas amarelo-claras. Palpo maxilar e 

labial amarelo-claro a amarelo-escuro. Pronoto (Fig. 23) castanho-claro a alaranjado, 

exceto margem posterior amarelo-clara. Mesonoto e metanoto castanhos a 

alaranjados, emarginados de preto. Perna com coxa e trocânter amarelo-claros; 

fêmur com mancha preta no ápice e cerdas pretas póstero-dorsais longas; tíbia 

amarelo-clara, sem mancha; tarsômero castanho. Asa anterior e posterior como na 

Fig. 31. Abdome amarelo-claro. Nono esternito mais largo que longo com cerdas 

mais longas lateralmente; martelo em forma de círculo, achatado (Fig. 100). 

Paraprocto (Fig. 102) com dentículo subapical ligeiramente longo. Cerco amarelo- 

claro, longo, com cerdas mais longas lateralmente. Décimo tergito (Fig. 101) com 

grupos de cerdas submedianas curtas e mais fortes. Armadura peniana como nas 

Figs. 103-1 05. 

$? (primeira descrição Fig. 18) difere do $ pelas seguintes características: 

corpo castanho-claro; ocelo vítreo sobre tegumento preto. Antena com cerdas 

castanhas. Fêmur com 213 basais amarelo-claros e 113 dista1 castanho-escuro; tíbia 

castanha com cerdas póstero-dorsais ligeiramente mais longas; tarsômero castanho 

com cerdas mais longas no último segmento. Asa anterior com 9,6 mm de 

comprimento, largura 6,7 mm; asa posterior 8,O mm de comprimento, largura 2,8 

mm. Cerco longo amarelo-claro até aproximadamente o sétimo segmento, os demais 
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castanho-escuro a preto com cerdas longas lateralmente. Oitavo esternito (Fig. 106) 

com margem posterior fortemente arredondada e sulco mediano estreito, cerdas 

distribuídas na metade dista1 e uma série mais distinta na margem posterior. Nono 

esternito (Fig. 107) com margem posterior ligeiramente esclerotinizada. Esternito 

vaginal como na Fig. 108. 

Variações. Q variou na cor do flagelo ligeiramente mais claro nos primeiros 

segmentos; asa anterior com 9,5-10,7mm de comprimento, largura 2,4-2,7 mm; asa 

posterior com 7,8-9,l mrn de comprimento, largura 2,7-3,2mm. 

Registro geográfico. Amazonas (Manaus). 

Material-tipo. Holótipo $ INPA: BRASIL, Manaus, AM[mazonas], Reserva Ducke, 

Ig.[arapé] Anta, 13.xi. 1987, A.C.Ferreira (etiqueta retangular, papel vegetal, 

manuscrita), Enderleina froehlichi, det. A.C.Ferreira, 1987 1 Holótipo $ (etiqueta 

retangular, cor rósea, manuscrita). 

Outros espécimes examinados. BRASIL, Manaus, Amazonas, Reserva Ducke, Ig. 

Anta, 20-06.xi.1988, A.C.Ferreira (1 Q-INPA); idem, lg. Uberê, arm. Malaise, 07- 

14.vii.2003, J.M.F.Ribeiro & João Vidal (29-INPA). 

Outras localidades. BRASIL, Amazonas, Manaus, AM-010 Km 36, sítio vida 

tropical, arm. Malaise, 12-30.vii.1996, João Vidal (1 9-INPA); idem, mata, 19- 

30.xii. 1996 ( I  Q-INPA); idem, AM-O1 O Km 54 B12, arm. suspensa baixa Lâmina 

d'água, 21 .vii.l997, João Vidal (2Q-INPA); idem, 19-28.viii. 1997, R.L.M.Ferreira, 

A,L.Henriques & J.F.Vidal (1 Q-INPA); idem, 22-31 .ix.l997 (I$-INPA); idem, Ig. 

Puraquequara, xii. 1998, João Vidal (49-INPA). 

Condição do holótipo: em álcool, abdome dissecado em tubo eppendorf @, 

restante do corpo com exúvia pupal também em tubo eppendorf 0, no mesmo frasco 

do espécime. 
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4.4. CHAVE PARA SEPARAÇÃO DE GÊNEROS E ESPÉCIES DA RESERVA 
FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, MANAUS, AMAZONAS. 

1. Dois ocelos (Figs. 19-22) ........................................................................................ 2 

............................................................. I ' Três ocelos (Fig. 23) Enderleina froehlichi 

2. Pronoto com manchas laterais, as vezes indistintas em espécimes preservados 
em álcool; ocelos separados entre si no máximo pela distância de 1,5 ocelo; olho 
composto com todas as facetas pigmentadas (Figs. 19-21). 

..................... ...................................................................................... Anacroneuria 3 

2' Pronoto sem manchas, uniformemente amarelo-esverdeado em vida, amarelo 
pálido a esbranquiçado em espécimes preservados em álcool; ocelos separados 
entre si pela distância de 2 ou mais ocelos; olho composto com facetas internas 
(póstero-medianas) sem pigmentaeo (Fig. 22). 

.............. ......................................................................................... Macrogynoplax 6 

3. Pronoto castanho-escuro lateral e posteriormente, amarelo-claro medianamente, 
não atingindo a margem posterior; cabeça predominantemente castanho-escura; 
ocelos separados pela distância aproximada de 1,5 ocelo (Fig. 20). Genitália 
masculina como nas Figs. 46-48. Genitália feminina como nas Figs. 49-51 
.......................................................................................... Anacroneuria manauensis 

3' Pronoto castanho-claro a amarelo lateralmente e amarelo-claro medianamente 
atingindo a margem posterior; cabeça predominantemente amarelada a 
esbranquiçada quando em álcool; ocelos separados pela distância aproximada de 1 
ocelo ou menos (Fig. 19, 21). Características da genitália diferente das figuras 
citadas acima. ............................................................................................................. 4 

4. Pronoto com faixa lateral castanha, distinta, estreita (Fig. 21). Armadura peniana 
como nas Figs. 56-58. Estemito 8 da fêmea como na Fig. 59. Anacroneuria marlieri 

4'. Pronoto uniformemente colorido, sem faixa lateral ou com faixa levemente mais 
escura (Fig. 19). Armadura peniana e esternito 8 da fêmea diferente das figuras 
citadas acima. ............................................................................................................. 5 

5. Pronoto com faixa lateral levemente mais escura (Figs. 8 e 19). Armadura peniana 
como nas Figs. 36-38. Oitavo esternito da fêmea como na Fig. 39. ....... 
................................................................................................... Anacroneuria minuta 

5' Pronoto uniformemente colorido, sem faixa lateral mais escura. Macho 
desconhecido. Oitavo estemito da fêmea como na Fig. 62. 
............................................................................................ Anacroneuria amazonica 

6. Tergito 10 com grupo de cerdas mais fortes submedianamente (Figs. 66 e 75). 
Armadura peniana com ganchos (Figs. 71-72, 80-81) ............................................... 7 

6' Tergito 10 sem cerdas mais fortes (Figs. 83 e 92). Armadura peniana sem 
..................................................................................... ganchos (Figs. 88-89, 97-98) 8 
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7. Ganchos penianos curtos com ápice voltados para frente (Figs. 80 e 81) Dentículo 
subapical do paraprocto pouco saliente (Fig. 78) Fêmea não associada 
............................................................................................. Macrogynoplax poranga 

7' Ganchos penianos longos com ápice voltados para dentro (Figs. 71 e 72) 
Denticulo subapical do paraprocto saliente (Fig. 69) Oitavo esternito da fêmea como 
na Fig. 73 Fêmea não associada ........................................ Macrogynoplax delicata 

8' Ápice da armadura peniana curta e alargada subapicalmente (Figs. 96-97); em 
vista lateral com uma projeção (espinho) distinta no ápice da área esclerotinizada 
(Fig. 98). Paraprocto (Fig. 86). Fêmea não associada ............. Macrogynoplax sp.n. 

8. Ápice da armadura peniana longa e afilada distalmente (Fig. 87-89); em vista 
lateral sem projeção. Paraprocto (Fig. 86). Oitavo esternito da fêmea como na Fig. 

........................................................................................ 90 Macrogynoplax pulchra 
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Figuras 8-23. 8.- Anacroneuria minufa d (em vida); 9.- idem, 9 (em álcool); 10.- A. manauensisd(em 
álcool); 11.- idem, 9 ; 12.- A. marlieri d(em álcool); 13.- idem, 9 ;  14.- Macrogynoplax 
delicata d(em glcool); 15.- M. pulchrad(em vida); 16.- Idem?; 17.- Enderleina froehlichi, 
holótipo d (em álcool); 18.- Idem 9 ; 19 - 23.- Cabeça e pronoto; 19.- A. Minuta; 20.- A. 
manauensis; 21 .-A. marlieri; 22.- M. delicata; 23.- E. froehlichi. 
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Figuras 24-31. Asas anteriores e posteriores. 24.- AI 
marlieri d; 27.- Macrogynoplax delic 
sp.n. d;  31 .- Enderleina froehlichi d. 
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iacroneuria minuta d; 25.- A. manauensisisd; 26.- A. 
:ata& 28.- M. ppulchrad; 29.- M. poranga d ;  30.- M. 
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Figura 32-41. Anacroneuria minuta 3238d: 32.- 9" ST; 33-34.- martelo v-v. e v.1.; 35.- paraprocto; 36-38.- 
armadura peniana, mesma escala, v.d., V.V. e v.1.; 39-41? :39.- 8 O  ST; 40.- gO, 10° ST e base 
dos cercos (mesma escala da figura 39); 41.- Esclerito vaginal. Abreviaturas: DSA, 
denticulo sub-apical; GAPI, ganchos; LL, lóbulo lateral; LPM, lóbulo paramediano; MA, 
martelo; QUI, quilha; SM, sulco mediano; SSL. sulco sub-lateral; ST, esternito; v.d., vista 
dorsal VES, vesícula; v-i., vista lateral; v.v., vista ventral. 
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Figura 4261. Anacroneuna manauensis 4248 d:  42.- 9" ST; 4 3 4 . -  martelo V.V. e v.1.; 45.- paraprocto; 
46-48.- armadura peniana, mesma escala, v.d., V.V. e v.1.; 49-51 ? :49.- 8 O  ST; 50.- gO, 10° 
ST e base dos cercos (mesma escala da figura 49); 51 .- esclerito vaginal. 



0.1 mrn 

Figura 52-ôl.Anacroneuria marlien52-58ó: 52.- 9" ST; 53-54.- martelo V.V. e v.1.; 55.- paraprocto; 56-58.- 
armadura peniana, mesma escala, v.d., V.V. e v.!.; 59-61 ?: 59.- 8' ST; 60.- gO, 10° ST e 
base dos cercos (mesma escala da figura 59); 61 .- esclerito vaginal. 
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Figura 62-64. Anacroneuria amazonica Froehlich 62-64 0:  62.- 8 O  ST; 63.- gO, 1 O* ST e base dos cercos 
(mesma escala da figura 62); 64.- esclerito vaginal. 
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0.5 mm 

Figura 65-73. Macrogynop/ax delicata 65-72d: 65.- 9" ST; 66.- 9' tergito; 67-68? martelo V.V. e v.1.; 69.- 
paraprocto: 70-72.- armadura peniana, mesma escala. v.d., V.V. e v.1.: 739.- 8' ST, desenho 
original de Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999. 



Figura 74-81. Macrogynoplaxporanga d:  74.- 9" ST; 75.- gOtergito; 76-77.- martelo, mesma escala, V.V. e 
v.1.; 78.- paraprocto; 79-81 .- armadura peniana, mesma escala, v.d., V.V. ev.1. 



0.2 mrn 

Figura 82-90. Macrogynoplaxpulchrã 82-89d 82.- 9" ST; 83.- gOtergito; 84-85.- martelo, mesma escala, 
V.V. e v.1.; 86.- paraprocto; 87-89.- armadura peniana, mesma escala. v.d., V.V. e v.1.; 90 ? .- 
8O ST, desenho original de Ribeiro-Ferreira & Froehlich, 1999. 
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Figura 91 -99. Macrogynop1axsp.n. d:  91 .- 9" ST; 92.- gOtergito; 93-94.- martelo, mesma escala, V.V. e v.1.; 
95.- paraprocto; 96-98.- armadura peniana, mesma escala. v.d., V.V. e v.1.; 99.- armadura 
peniana, vista posterior. 
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Figura 100-1 08. Enderleina froehlich 100-1 05d: 100.- 9" ST; 101 .- 9O tergito; 102.- Paraprocto; 103-1 05.- 
armadura peniana, mesma escala, v-d., V.V. e v.1.; 406-408 ? :106.- 8' ST; 107.- gO, 1 O0 
ST e base dos cercos (mesma escala da figura 106); 108.- esclerito vaginal. 
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