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Sinopse:  

As espécies amazônicas de Pseudogaurax Malloch, 1915 foram aqui estudadas 

com base na morfologia externa e terminálias masculina e feminina. Foram 

descritas cinco espécies novas, revisadas outras três, fornecida uma chave de 

identificação e mapas de distribuição geográfica.  

Palavras-chave: Taxonomia; espécies novas; morfologia externa; chave de 

identificação; distribuição geográfica.  
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RESUMO 

Pseudogaurax Malloch, 1915 (Diptera: Chloropidae: Oscinellinae) é composto por 

moscas que medem entre 2,0 a 4,0 mm de comprimento, com arista apical, olhos 

pubescentes, tórax com padrão de coloração tipicamente amarelo e preto, escutelo 

triângular com cerdas apicais divergentes e próximas na base, tíbia posterior com órgão 

tibial presente. Até o presente trabalho o gênero possuía 13 registros para Brasil e 

somente dois para a região Amazônica. Estudamos as espécies amazônicas, as quais as 

descrições e redescrições foram realizadas com base na morfologia externa e terminálias 

masculina e feminina. O material estudado foi obtido a partir de coleções zoológicas 

nacionais. As redescrições foram baseadas nas descrições originais, no material tipo e 

no material adicional examinado. Uma chave de identificação para as espécies 

brasileiras e mapas de distribuição para as espécies amazônicas foram fornecidos. Três 

espécies foram revisadas: P. souzalopesi Sabrosky, 1989 e P. trilineatus (Duda, 1930) 

as quais já possuíam registro prévio para a região Amazônica, e P. tibialis Malloch, 

1934, como novo registro para o Brasil na região Norte, e foram acrescentadas cinco 

espécies novas ao gênero: P. flaviscutellatus sp. nov., P. infulatus sp. nov., P. 

longitriangularis sp. nov., P. pallidus sp. nov. e P. poseidoni sp. nov.. Com os 

resultados deste trabalho Pseudogaurax passa a ter 19 espécies registradas no Brasil e 

nove na região Amazônica. 
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ABSTRACT 

Pseudogaurax Malloch, 1915 (Diptera: Chloropidae: Oscinellinae) is composed by flies 

with body length between 2.0 - 4.0 mm, with apical arista, pubescent eyes, thorax with 

typically yellow and black dorsal coloration pattern, triangular scutellum with 

divergent, closely inserted apical bristles, posterior tibia with a tibial organ present. To 

date, the genus has 13 records for Brazil, and only two occurring in the Amazon region. 

We studied the Amazonian species, which descriptions and redescriptions were made 

based on the external morphology and male and female terminalia. The material studied 

was obtained from several Brazilian zoological collections. Redescriptions were based 

on the original descriptions, as well as on the examination of type specimens and 

additional material. An identification key to the Brazilian species and distribution maps 

for the Amazonian species were provided. Three species were reviewed: P. souzalopesi 

Sabrosky, 1989 and P. trilineatus (Duda, 1930) which have been recorded previously 

for the Amazon region, and P. tibialis Malloch, 1934 a new record for North Brazil, and 

six new species were added to the genus: P. flaviscutellatus sp. nov., P. infulatus sp. 

nov., P. longitriangularis sp. nov., P. pallidus sp. nov. and P. poseidoni sp. nov.. With 

such improvements, Pseudogaurax now includes 19 species registered in Brazil and 

nine occurring in the Amazon region. 
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NOTA 

 

Os nomes atribuídos às novas espécies (P. flaviscutellatus sp. nov.; P. infulatus 

sp. nov.; P. longitriângularis sp. nov.; P. pallidus sp. nov.; P. poseidoni sp. nov.) 

descritas neste trabalho ainda não são válidos, de acordo com o Capítulo 3, Artigo 8 do 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (1999). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Chloropidae, aspectos gerais 

Os Chloropidae são dípteros braquíceros, acaliptrados, pertencentes à superfamília 

Carnoidea (Buck, 2006). Possuem distribuição cosmopolita e são geralmente encontrados em 

vegetações baixas como gramas, capins e em flores (Carvalho et al., 2012). Embora o hábito 

alimentar de grande parte das espécies ainda seja desconhecido, em algumas regiões a maioria 

é saprófaga ou fitófaga, alimentam-se de plantas e matéria orgânica em decomposição 

(Sabrosky & Paganelli, 1984). Existem espécies predadoras ou parasitas, outras são 

minadoras e podem tornar-se pragas (Carvalho et al., 2012). Há espécies que se alimentam de 

secreções de feridas ou em aberturas do corpo, tendo importância médica e sendo vetores de 

bactérias e viroses que acometem tanto o homem quanto outros animais (Sabrosky & 

Paganelli, 1984).  

Os estágios imaturos dos grupos das regiões Neártica e Paleártica são bem conhecidos e 

já foram ilustrados em alguns trabalhos, principalmente das espécies que possuem 

importância econômica (Sabrosky, 1987; Nartshuk & Andersson, 2013). As espécies 

minadoras, por exemplo, possuem um corpo esguio, alongado, cilíndrico e afilado 

anteriormente, enquanto as larvas das espécies formadoras de galhas não possuem o corpo tão 

delgado, os espiráculos possuem uma forma aproximadamente de um leque com quatro a 

nove papilas, embora algumas espécies já tenham sido descritas com dezessete, e os 

espiráculos posteriores surgem sob processos cilíndricos que se projetam na superfície da 

larva (Sabrosky, 1987). 

Os adultos, no geral, são representados por insetos pequenos (1,2-5,0 mm), possuindo 

características facilmente distinguíveis, como triângulo ocelar usualmente presente e grande, 

veia C com apenas uma quebra no nível da Sc, veia CuA2 e célula cup ausentes, dobra na 

CuA1 quase sempre distinta e quetotaxia da cabeça e tórax reduzidos, cerdas ocelares e pós 

ocelares presentes, e fronto-orbitais usualmente reduzidas sendo um pouco mais longas do 

que as circundantes, as quais são uniformemente distribuídas, exceto na área do triângulo 

ocelar (Wheeler, 2010).   

As primeiras espécies de Chloropidae foram descritas no gênero Musca na família 

Muscidae sensu lato. Lioy (1864) criou a família Heteromyziti, incluindo Chloropidae e 
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outras famílias atuais, e subdividiu a família em sete subfamílias, quatro dessas com nomes 

genéricos de Chloropidae: Elachipterini, Siphonellini, Meromyzini e Chloropini. Por muitos 

anos a classificação de Lioy não foi usada. Schiner (1864) tratou Chloropidae na subfamília 

Chloropina dentro de Muscidae. Por anos, muitos autores usaram Oscinidae e outros 

Chloropidae, mas Becker (1910), aceitou o nome Chloropidae, com o nome genérico de 

Chlorops Meigan, sendo sinônimo sênior de Ocinis Latreiller, (Nartshuck, 2012), que desde 

então vem sendo empregado.  

A família ocorre em todas as regiões biogeográficas, com exceção da Antártica, sendo 

bem explorada na região Neártica e Neotropical (Wheeler, 2010). Atualmente possui 2.876 

espécies e 204 gêneros distribuídos em quatro subfamílias: quatro gêneros em 

Siphonellopsinae, 14 em Rhodesiellinae, 75 em Chloropinae e 109 em Oscinellinae. Os 

gêneros, Protoscinella Hening e Tricimba Lioy, têm registros fósseis (Tschirnhaus e Hoffeins, 

2009; Nartshuk, 2012; Pape e Thompson, 2017). Sabrosky e Paganelli (1984) catalogaram 

430 espécies ocorrentes na região neotropical, distribuídas em 57 gêneros. Siphonellopsinae é 

a linhagem vivente mais antiga de Chloropidae, enquanto o relacionamento entre as demais 

subfamílias ainda permanece incerto (Nartshuk & Andersson, 2013). 

Os primeiros registros sobre Chloropidae neotropicais foram deixados por Enderlein 

(1911 a,b, 1913) e especialmente por Becker (1912), que registrou 28 gêneros e 152 espécies. 

Posteriormente a família foi estudada por Duda (1930, 1931), que descreveu 133 novas 

espécies e 26 gêneros, porém neste trabalho o autor não mencionou 75 espécies e 12 gêneros 

já descritos. Após a revisão de Duda (1930) surgiram outras publicações com descrições de 

gêneros e espécies, principalmente referentes a faunas locais, como feito por Sabrosky (1980), 

onde o autor propôs novas combinações e descreveu seis novos gêneros de Oscinellinae, e um 

de Chloropinae, todos para a região Neártica. Estudos mais abrangentes como o de Andersson 

(1977), envolvendo a análise de diferentes caracteres, e outros referentes a genitália 

masculina, levaram a um avanço na taxonomia de Chloropidae (Paganelli & Papavero, 2002).  

 

1.2  Oscinellinae 

Oscinellinae é a maior subfamília de Chloropidae e a com maior diversidade 

morfológica, com 43 gêneros e 342 espécies descritas para a região Neotropical (Sabrosky & 

Paganelli, 1984). Ocorre em toda a América do Sul, e dentro do bioma Amazônico são 
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conhecidas mais de 60 espécies (Sabrosky & Paganelli, 1984).  De acordo com Paganelli e 

Papavero (2002), há poucos registros de Oscinellinae na Amazônia brasileira, onde foram 

registradas apenas oito espécies em quatro gêneros. Desde este levantamento, não houve 

avanços significativos no conhecimento de Oscinellinae na região.  

 As espécies de Oscinellinae diferem das demais subfamílias de Chloropidae por 

possuir cerdas fronto-orbitais geralmente curtas e reclinadas (Fig. 1A), cerdas ocelares 

proclinadas ou reclinadas e convergentes (Fig. 1B), veia C terminando no ápice da M1 (Fig. 

1C) e epândrio geralmente com cercos e surstilos bem desenvolvidos (Fig. D-E) (Nartshuk et 

al., 1988; Nartshuk & Andersson, 2013).  

Nartshuk (1983) propôs dividir a subfamília em 9 tribos: Dicraeini Nartshuk, 

Elachipterini Lioy, Fiebrigellini Nartshuk, Incertellini Nartshuk, Botanobiini, Malloch, 

Tricimbini Nartshuk, Oscinellini Becker, Oscinisomatini Enderlein e Siphonellini Lioy. Mais 

tarde, Nartshuk (1987) criou Liparini, e considerou Hippellatini Duda como tribo. 

Elachipterini, Incertellini e Botanobiini são as que englobam o maior número de gêneros e na 

última está incluso o gênero Pseudogaruax (Nartshuk, 2012).  

 

1.3 O gênero Pseudogaurax Malloch, 1915: aspectos gerais e estudos na América do 

Sul e Amazônia  

 

Malloch (1915) observou um grupo de espécies em Gaurax Loew, 1863, cujo escutelo 

alongado e achatado era uma característica muito distinta dentro do gênero, e, baseando-se 

nisso, ele propôs o gênero Pseudogaurax elegendo como espécie tipo Gaurax anchora Loew, 

1866, da Região Neártica, incluindo todas as espécies com tal característica. No entanto, após 

o trabalho de Malloch (1915), muitas espécies com essa característica ainda foram descritas 

em Gaurax, o que explica o fato de Duda (1930) em seu estudo dos cloropídeos neotropicais, 

ter sugerido um novo gênero com o nome Pseudogaurax, sendo que o mesmo já era 

preocupado por Malloch (1915), ficando claro, mais tarde, que a designação de Duda (1930) 

era um sinônimo e um homônimo de Pseudogaurax Malloch, 1915.  
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Figura 1 A-E: Características de Oscinellinae. Pseudogaurax spp. A. Cabeça, vista antero-lateral (seta 

indicando cerdas fronto-orbitais); B. Cabeça, vista frontal (seta indicando cerdas ocelares); C. Asa 

(seta indicando aveia C terminando no ápice da M1); D. Epândrio, vista posterior (seta indicando o 

cerco). E. Epândrio, vista posterior (seta indicando o surstilo). Escalas: A-C: 0,3mm; D-E: 0,1 mm. 

 

Pseudogaurax contém espécies com larvas predadoras de ovos, que se desenvolvem a 

partir de sacos de ovos de aranhas e ooteca de Mantodea, ou qualquer agrupamento de ovos 

de invertebrados (Sabrosky, 1989b). Os indivíduos deste grupo são facilmente distinguidos 
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pelas seguintes características: arista usualmente apical, olho pubescente, tórax usualmente 

com padrão dorsal amarelo e preto, escutelo com cerdas apicais divergentes e próximas na 

base (Wheeler, 2010). 

São reconhecidas mais de 50 espécies de Pseudogaurax Malloch no mundo, as quais 

ocorrem em todas as regiões zoogeográficas, embora haja muito menos espécies conhecidas 

no hemisfério norte do que no Sul (Barnes et al., 1992). Sabrosky (1966) revisou 28 espécies 

do hemisfério ocidental, e observou que o material estudado por ele até então indicava que 

havia mais de duas dúzias de espécies neotropicais ainda não descritas. No mesmo trabalho 

ele elaborou uma chave de identificação para as espécies que foram revisadas, no entanto a 

chave foi baseada em caracteres muito variáveis como coloração do escudo e das pernas. 

Posteriomente, Sabrosky (1989) acrescentou duas espécies à chave. 

Paganelli e Papavero (2002) realizaram um levantamento de espécies de Chloropidae 

neotropicais e reconheceram 27 espécies de Pseudogaurax na região. Recentemente houve 

alguns novos registros, como a descrição de uma nova espécie, Pseudogaurax idiogenes 

Wheeler, 2009,  predadora de ovos de Megaloptera oriunda do Brasil (Melo & Wheeler, 

2009) e outra espécie do Panamá, Pseudogaraux paratolmos Wheeler, 2016 a qual foi 

encontrada ectoparasitando larvas de formigas (González et al., 2016).  

O histórico do gênero Pseudogaurax na América do Sul começa com o trabalho de 

Enderlein (1911) que descreveu quatro espécies para o Brasil, originalmente descritas no 

gênero Oscinosoma: O. luciscens, O. nigrolineatus, O. testaceus e O. trabeatus, todos do 

estado de Santa Catarina. A espécie O. luciscens foi transferida para Pseudogaurax por 

Malloch (1934), e O. nigrolineatus, O. testaceus e O. trabeatus foram transferidas para o 

gênero por Sabrosky (1945).  

Em seguida, Becker (1912) descreveu Gaurax interruptus para o Brasil e Oscinella 

oculatus para o Paraguai, a primeira transferida para Pseudogaurax por Malloch (1934) e a 

segunda por Sabrosky (1945). Becker (1916) descreveu ainda Gaurax immaculatus e Gaurax 

tectus, a primeira oriunda da Colômbia e a segunda do Peru, ambas transferidas para 

Pseudogaurax por Sabrosky (1945).  

Duda (1930), em sua revisão de cloropídeos neotropicais, descreveu mais duas 

espécies para o Brasil, Gaurax rufus e Gaurax trilineatus, ambas transferidas posteriormente 

para Pseudogaurax (Sabrosky, 1945).  
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Para a Argentina duas espécies foram descritas, Pseudogaurax tibialis Malloch 1934 e 

Gaurax oecetiphagus Blanchard, 1941, transferida para Pseudogaurax por Sabrosky (1945).  

Sabrosky (1949) descreveu Pseudogaurax longilineatus para a região Sudeste do 

Brasil, Rio de Janeiro, e posteriormente descreveu mais três espécies brasileiras: P. cingulatus 

do Rio Grande do Sul, P. plaumani e P. tridens de Santa Catarina (Sabrosky, 1966). Para o 

Peru, Sabrosky (1989) descreveu Pseudogaurax souzalopezi e a mais recente espécie descrita 

para o Brasil foi Pseudogaurax idiogenes Wheeler, 2009, para a região Sudeste, São Paulo. 

Das espécies conhecidas para a América do Sul, somente duas possuíam registros para 

o bioma da Amazônia, no Brasil P. trilineatus (Duda, 1930) é registrada para o estado de 

Roraima (Rafael, 1991), e  uma espécie oriunda dos domínios amazônicos do Peru, 

Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky (1989), a qual possuía registro para o estado do Pará 

(Sabrosky, 1989) .  

Apesar dos poucos registros de Pseudogaurax na Amazônia, era esperada a ocorrência 

de um número muito maior de espécies na região, com base em um exame preliminar de 

material referente ao gênero, oriundo de coletas realizadas na região e depositado na Coleção 

de Invertebrados do INPA, bem como em outras coleções nacionais, o que deixa claro a 

escassez de estudos relacionados ao grupo na região Amazônica. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1  Geral 

• Ampliar o conhecimento acerca da diversidade específica de Pseudogaurax na 

Amazônia. 

2.2  Específicos 

• Redescrever ou complementar as descrições das espécies de Pseudogaurax que 

ocorrem na Amazônia, adicionando novos caracteres morfológicos não evidenciados 

nas descrições originais; 

• Descrever espécies novas de Pseudogaurax encontradas no decorrer do trabalho; 

• Elaborar uma chave dicotômica para identificação das espécies de Pseudogaurax do 

Brasil. 

• Fornecer registros geográficos atualizados das espécies do gênero. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Material examinado 

 

Foram estudados exemplares conservados em via úmida e seca de instituições 

científicas nacionais e estrangeiras, listadas a seguir em ordem alfabética, antecedidas das 

abreviaturas utilizadas no texto. 

CZMA – Coleção Zoológica do Maranhão, Caxias, Brasil; 

DZUP – Coleção de Entomologia Padre Jesus Santiago Moure, Curitiba, Brasil; 

INPA – Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus, Brasil; 

MPEG – Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil; 

MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; 

NMNH – National Museum of Natural History, Washington, D. C., Estados Unidos;  

ZMH-Zoologisches Museum Hamburg – Alemanha; 

NHM – The Natural History Museum, Londres, Inglaterra.  

       

3.2 Identificação 

 O material foi identificado por gênero utilizando a chave para a identificação de 

gêneros de Chloropidae de Wheeler (2010) do Manual de Diptera da América Central, e para 

a identificação das espécies foi utilizada a chave de Sabrosky (1966) para as espécies de 

Pseudogaurax do hemisfério Ocidental. Além disso, foram utilizadas as descrições originais e 

o material comparado e os tipos das espécies descritas. 
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3.3 Preparação  

 

O material conservado em álcool 70% foi transferido e mantido por 30 minutos em 

álcool 80%, posteriormente em álcool 90% e 24 horas no álcool absoluto; depois o material 

foi seco em papel toalha e em seguida transferido para acetato de etila onde permaneceu 

imerso por cinco minutos, seguido de montagem em triângulo de papel.  

Para análise das terminálias o abdômen foi removido e macerado em ácido lático 85%, 

aquecido por cerca de 10 minutos, dependendo do grau de esclerozação do abdômen. Em 

seguida, a terminália foi separada do abdômen com o auxílio de estiletes e pinças, 

posteriormente sendo transferida para uma lâmina escavada com glicerina, para a observação 

no estereomicroscópio. Após a análise, a terminália foi acondicionada em microtubo contendo 

glicerina e este fixado ao alfinete do espécime correspondente. Para as espécies que tiveram o 

holótipo dissecado, o mesmo foi fotografado anteriormente a esse processo. 

A asa de um exemplar do gênero foi destacada e colocada em xilol por tempo variável, 

suficiente para a limpeza e desidratação da peça. Após esse processo, a asa foi imersa em 

bálsamo de Canadá e montada entre lamínulas. Quando seca, o conjunto foi afixado ao 

alfinete do espécime correspondente através de um pequeno pedaço de papel cartão. 

 

3.4 Fotografias e Ilustração 

 

As fotografias das genitálias foram obtidas utilizando-se o microscópio óptico Leica® 

com câmera digital acoplada, e as fotografias do hábito, tórax, asa e outras de importância 

taxonômica foram tiradas com auxílio de estereomicroscópio binocular Leica® M165C 

também com câmera digital acoplada, com uso do software Auto-Montage®. Posteriormente, 

as fotos foram editadas com o programa Adobe Photoshop®. As fotografias das terminálias 

foram vetorizadas com o uso do software Adobe Illustrator® CS6. 

Foram elaboradas pranchas para as espécies, com as principais estruturas utilizadas em 

suas identificações, bem como pranchas comparativas com a vista dorsal dos escudos de todas 

as espécies brasileiras. 
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3.5 Mapas de distribuição  

 

 Os mapas de distribuição geográfica foram elaborados a partir de informações 

contidas nas etiquetas dos exemplares examinados e com os registros presentes nos trabalhos 

de Sabrosky (1966; 1989). Quando não constatada a localidade exata, foi utilizado o 

websoftware Google Earth® para encontrar as coordenadas mais próximas possível do local 

de coleta. As informações foram compiladas no software QGIS® versão 3.6. Foram utilizados 

nos mapas os seguintes símbolos: “estrela” de cor preta para localidade tipo, “bola” de cor 

preta para registro prévio e “triângulo” de cor preta para novo registro. 

 

3.6  Espécies revisadas  

 

 As redescrições das espécies amazônicas foram feitas com base nas descrições 

originais, no material tipo e no material adicional examinado. Os holótipos não foram 

diretamente examinados devido a dificuldades de empréstimos, mas foram fotografados em 

alta resolução, de forma suficiente para a comparação com material adicional e redescrição. 

Nas redescrições foram adicionados caracteres referentes as terminálias masculina e/ou 

feminina, a quais também foram ilustradas. 

 O holótipo de P. souzalopesi foi fotografado pelo curador da Coleção de Chloropidae 

do Museu Nacional de História Natural de Smithsonian, Woogie Kim, e o material comparado 

foi depositado na Coleção de Invertebrados do INPA, e na instituição de origem. 

 O holótipo de P. trilineatus está localizado no Naturhistorisches Museum Wien, 

Vienna, Austria. De acordo com Sabrosky (1966) o único exemplar que possui as 

características descritas e etiquetado manualmente por Duda (1930), possui localidade-tipo 

em San Bernadino no Paraguai. A redescrição foi feita baseando-se em um exemplar 

identificado por Sabrosky, especialista do grupo, que está depositado na Coleção de 

Invertebrados do Inpa e foi coletado no estado de Roraima por Rafael (1987) durante o 

Projeto Maracá.  

 O holótipo de P. tibialis foi fotografado por Paula Riccardi no Museu de História 

Natural de Londres e o material comparado foi depositado na Coleção de Invertebrados do 

INPA.  
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3.7 Terminologia e levantamento de caracteres  

 

 A terminologia adotada para a morfologia externa (Figs. 2A-B, 3A-D, 4A-H) e 

terminália masculina e feminina de Cumming e Wood (2009) e o termo “complexo fálico” é 

usado nas legendas para incluir o falo, gonitos e falapódema. As principais estruturas 

referentes à morfologia geral da cabeça, asa, tórax (Figs. 2A-B, 3A-D, 4A-C) e terminália 

feminina e masculina (Figs. 4D-H) são destacadas a seguir, compilando a terminologia 

adotada nas descrições do gênero e espécies. 

Para o comprimento do corpo, os espécimes foram medidos do pedicelo ao final do 

abdômen, excluindo o comprimento da arista, e para o comprimento da asa foi medido a partir 

da distância linear da base da veia costal até o ápice. 
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Figura 2 A-B: Morfologia: Cabeça de Pseudogaurax.A. Vista frontal; B. Vista lateral. 

Abreviações: Cabeça, vista frontal: c oce – cerda ocelar; c poc – cerda pós-ocelar; c vte - cerda vertical externa; 

c vti – cerda vertical interna; fc – face.  
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Figura 3 A-D: Morfologia externa de Pseudogaurax. A. Tórax, vista dorsal (adaptado de Wheleer, 

2010). B. Tórax, vista lateral. C. Asa. D. Perna posterior. 

Abreviações: Asa: br – célula basal radial; bm + dm cruzamento das células basal medial mais discal medial; C 

– veia costal; Sc – veia subcostal; dm-cu – cruzamento das células distal medial e cubital; CuA1 – primeiro ramo 

da veia anal cubital; q Sc - quebra da costal na altura da inserção da subcostal. M1 – primeiro ramo da veia 

medial; st c – setor costal; r-m – cuzamanto das células radial e medial; R1, R2+3; R4+5 – combinações dos setores 

radiais respectivamente. Tórax: anepst – anepisterno; catepst – caterpisterno; cx ant: coxa anterior; c med – coxa 

média; cx post – coxa posterior; c ap esctl - cerda apical do escutelo; c dc - cerda dorso-central; c npl – cerdas 

notopleurais; c pprn: cerda pós-pronotal;  c apa– cerda pós-alar anterior; npl – notopleura; sut trns – sutura 

transversal.  
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Figura 4 A-H: Morfologia de Pseudogaurax. A. Abdome feminino, vistal dorsal. B. Abdome 

masculino, vista dorsal. C. Vistal ventral. D. Terminália masculina, vista posterior. E. Vista lateral. F. 

Vista ventral. G. Terminália feminina, vistal dorsal. H. Vista ventral. 

Abreviações: est – esternito; sintrt – sintergito; tg – tergito. 
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 Para a fronte foram consideradas duas características: côncava, para quando a mesma 

possuir depressão na região do triângulo ocelar (Fig.5A), e plana para a ausência de depressão 

(Fig. 5B). 

 

Figura 5 A-B: Fronte em Pseudogaraux spp. A. Côncava. B. Plana. Escalas A-B: 0,3 mm. 

 

Para a arista foram considerados dois estados: muito pilosa, para as que são 

densamente pubescentes, com cerdas longas (Fig.6A), e pouco pilosa para as que possuem 

cerdas curtas e espaçadamente distribuídas (Fig. 6B). 

 

 

Figura 6 A-B: Formas da arista em Pseudogaurax spp. A. Muito pilosa. B. Pouco pilosa. Escalas A-

B: 0,3 mm. 
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Para o órgão tibial são considerados dois comprimentos: longo, para os que possuem o 

comprimento equivalente ou superior a metade do comprimento da tíbia posterior (Fig. 7A), 

curto para os que possuem comprimento inferior a metade do comprimento da tíbia posterior 

(Fig. 7B).  

 

Figura 7 A-B: Perna posterior, demonstrando o comprimento do órgão tibial. A. Longo. B. Curto. 

(faixas vermelhas indicando a localização do órgão tibial). Escalas A-B: 0,3 mm 

 

 Para as asas foram comparadas as proporções entre os setores costais que  indicam os 

distanciamentos entre as inserções das veias R1, R2+3, R4+5 e M1 na Costal, de forma que: o 

comprimento do setor 1 segue a partir da veia humeral até a inserção da R1, o setor 2 segue da 

inserção de R1 até R2+3, o setor 3, da inserção da  R2+3 até a R4+5 e o setor 4 segue a partir da 

inserção da R4+5 até a M1 (ápice da asa) (Fig.8).  

 

Figura 8 – Asa de Pseudogaurax spp. Setores costais. Escala: 0,3 mm. 
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3.8 Chave de identificação 

 

 Foi elaborada uma chave dicotômica para a identificação das espécies brasileiras de 

Pseudogaurax Malloch, baseada em caracteres morfológicos externos. Para auxiliar a chave, 

foram feitas pranchas comparativas dos padrões de coloração dos escudos (Figs. 37 A-J, 38 

A-G), os quais são de grande importância na separação das espécies.  

 

3.9 Descrição e redescrição das espécies  

Foi seguida a seguinte sequência de tópicos nas descrições e redescrições das espécies:  

1 - Lista sinonímica (presente apenas em redescrições). 

2 - Diagnose;  

3 - (Re)descrição: Cabeça, Tórax, Pernas, Asa, Abdômen, Terminália masculina, fêmea e 

Terminália feminina;  

4 - Material examinado: Holótipo, Condição do Holótipo, Parátipos; 

5 - Material tipo examinado (presente apenas nas redescrições);  

6 - Material adicional (presente apenas nas redescrições)  

7 - Registro geográfico;  

8 - Variação (quando observada);  

9 - Discussão;  

10- Comentários (eventualmente);  

11- Etimologia (presente apenas para as espécies novas). 

 

Para os novos registros foi utilizado (*) junto ao nome do Estado para indicar o novo 

registro.  

Os dados das etiquetas no tópico material adicional e examinado foram transcritos (Ipsis 

litteris). As linhas foram separadas por barras (/) apenas na etiqueta do holótipo, as demais 

etiquetas de material examinado e material adicional tiveram suas informações separadas por 
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vírgulas (,) e cada etiqueta foi separada por ponto e vírgula (;). As informações entre colchetes 

([]) indicam acréscimo de dados que não estão presentes nas etiquetas. O nome dos Estados 

foi mantido em itálico.  

Após os dados das etiquetas é indicado o número de indivíduos com algarismos 

arábicos, seguido do símbolo indicando macho (♂), fêmea (♀), e indicada a sigla da 

instituição da coleção de origem entre parênteses. Cabe salientar o uso de “idem” no material 

adicional e material examinado, indicando repetição de informações da etiqueta anterior.  
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5. RESULTADOS 

 

Foram estudados 300 espécimes, em sua maioria fêmeas, pertencentes à 19 espécies de 

Pseudogaurax. Até este trabalho, o gênero possuía 13 espécies registradas para o Brasil, e 

somente duas para a região Amazônica. Após o presente estudo, o gênero passa a ter 19 

espécies registradas no Brasil e oito na região Amazônica (Fig. 9).  

 

 

Figura 9: Mapa com registros geográficos de Pseudogaurax no Bioma da Amazônia. 

 

Pseudogaurax Malloch, 1915 

Pseudogaurax Malloch, 1915: 159; Sabrosky et al., 1941: 762 (checklist de 

gêneros de Chloropidae no mundo); 1945: 457-459 (catálogo); 1949: 34 (chave); 

1966: 118-121 (chave); 1989: 464-465 (chave); 1990: 457-459 (chave); Sabrosky 

e Paganelli, 1984: 81.29-81.30 (catálogo); Seguy, 1951: 307 (catálogo);  Cogan, 

1977: 119 (chave); Ismay, 1987: 593-602 (chave); Wheeler, 2010: 1146 (chave 

para gêneros); Nartshuck, 2012: 21 (checklist de gêneros de Choropidae no 

mundo); Cherian, 2013: 204 (chave). Espécie tipo: Gaurax anchora Loew, 1866 

(monotipia). 
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Pseudogaurax Duda, 1930: 86, pré-ocupado por Malloch, 1915; Sabrosky, 1945: 

458 (sinonímia e homonímia). Espécie-tipo: Gaurax interruptus Becker, 1912 

(monotipia). 

Mimogaurax Hall, 1937: 257, nova designação para Pseudogaurax Duda, 1930; 

Sabrosky, 1945: 458 (sinonímia). Espécie-tipo: Gaurax interruptus Becker, 1912 

(monotipia). 

 

Redescrição: Corpo 2,0-4,0 mm de comprimento; cor predominantemente amarela a 

amarelo-clara. Cabeça. Amarela, com cerdas amarelo-claras a marrom-escuras; fronte não 

projetada, mais larga do que longa em vista frontal; triângulo ocelar longo, com o ápice 

ultrapassando a região mediana da fronte, próximo a atingir a margem da sutura ptilineal, 

glabro e brilhante, comumente com uma mancha marrom a marrom-escura na região do 

tubérculo ocelar; cerda ocelar curta variando entre convergente ou paralela; cerdas fronto-

orbitais bem distribuídas, com exceção da região do triângulo ocelar; cerdas inter-frontais 

convergentes, localizadas nas margens laterais do triângulo ocelar; cerda pós-ocelar longa e 

convergente; cerda vertical externa longa cerca de 2x o comprimento da cerda vertical interna; 

olho densamente pubescente, com pubescência amarelo-pálida; pedicelo em forma de leque 

em perfil, com uma cerda dorso-apical curta; primeiro flagelômero comumente arredondado; 

arista pubescente; face côncava com carena facial inconspícua; gena estreita; palpos curtos, 

não ultrapassando o ângulo da vibrissa; probóscide curta e geniculada. Tórax. Escudo 

convexo dorsalmente, amarelo a amarelo-claro, geralmente com manchas longitudinais; uma 

cerda pós-pronotal; 1 cerda notopleural anterior e no máximo 2 posteriores; cerda pós-alar 

anterior comumente 2x mais longa que a cerda dorsocentral; escutelo triangular, com duas 

cerdas apicais bem desenvolvidas, de mesmo comprimento, geralmente divergentes e 

próximas na inserção. Asa com comprimento variando de 2.0-3,5mm. Hialina com venação 

amarela a marrom-clara; segundo setor costal de comprimento semelhante ao primeiro setor, e 

mais longo que o terceiro; terceiro e quarto setores equivalentes; R4+5 e M1 paralelas. Pernas 

amarelas, podendo ser parcialmente marrom-claras a marrom-escuras; fêmur posterior 

dilatado; órgão femoral ausente; órgão tibial oval presente na face ventral da tíbia posterior, 

com microtriquias que podem ser pouco aparentes. Abdômen. Sintergito 1+2 dividido por 

uma linha inconspícua ou em alguns casos ausente; esternitos amarelos, sem manchas, com 

regiões medianas sub-ovais e poucas cerdas; Terminália masculina. Cercos fundidos 

basalmente, 2x menores que o surstilo; cerda alongada próxima ao ápice na face ventral do 

cerco; surstilo bem desenvolvido e delgado; hipândrio fechado; basifalo esclerosado e 
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distifalo membranoso com estrias verticais. Terminália feminina. cercos de comprimento 

variável e delgados. 

Chave para espécies brasileiras de Pseudogaurax Malloch, 1915 

 

1 – Escudo preto, com lobo pós-pronotal e laterais amarelos, com ou sem manchas dorsais 

mais claras...................................................................................................................................2 

1’ – Escudo amarelo com ou sem manchas dorsais escuras ......................................................3 

 

2 (1) – Escudo sem manchas dorsais; escutelo amarelo e sem manchas (Fig. 

34I).........................................................................................................P. trabeatus (Duda). 

2’ (1) – Escudo com duas faixas acrosticais amarelas; escutelo preto com mancha 

anterolateral amarela (Fig. 34D)............................................................P. luciscens (Enderlein). 

 

3 (1’) – Escudo sem manchas dorsais, completamente amarelo ....................... P. rufus (Duda). 

3’ (1’) – Escudo com manchas dorsais marrons a pretas ...........................................................4 

 

4 (3’) – Escudo com uma faixa longitudinal (acrostical)............................................................5 

4’ (3’) – Escudo com mais de uma faixa longitudinal, além da faixa acrostical........................8 

 

5 (4) – Escutelo sem manchas.....................................................................................................6 

5’ (4) – Escutelo com mancha marrom a marrom-escura...........................................................7 

 

6 (5) – Todas as pernas amarelas; faixa acrostical larga, completa, alcançando a margem 

anterior do escudo (Fig. 34E) ......................................................... P. nigrolineatus (Enderlein)  

6’ (5) – Tíbia anterior com uma listra dorsal marrom-clara, tíbia posterior dorsalmente 

marrom-escura, todos os tarsos parcialmente marrons; faixa acrostical estreita e incompleta, 

não alcançando a margem anterior do escudo (Fig. 34A) ...................... P. cingulatus Sabrosky 

 

7 (5’) – Escudo com uma faixa acrostical estreita; escutelo com faixa mediana longitudinal, 

mais larga que a faixa do escudo; mancha na região intra-alar ausente; escutelo com faixa 

mediana longitudinal, mais larga que a faixa do escudo (Fig. 34C); somente tíbias e tarsos 

anteriores marrons.............................................................................. P. longilineatus Sabrosky. 
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7’ (5’) – Escudo com uma faixa acrostical estreita anteriormente e se alargando em direção a 

extremidade posterior do escudo; mancha marrom na região intra-alar pós-sutural; escutelo 

com mancha em forma de V (Figs. 28C; 34H); todas as tíbias e os últimos três segmentos de 

todos os tarsos marrons a pretos (Fig. 28A)............................................... P. tibialis (Malloch). 

 

8 (4’) – Escudo com três faixas unidas por uma conexão pré-escutelar, formando a figura de 

um tridente .................................................................................................................................9 

8’ (4’) – Escudo com faixas sem conexão pré-escutelar, não formando a figura de um 

tridente......................................................................................................................................10 

 

9 (8) – Ápice das faixas dorso-centrais formando uma mancha continua abaixo do lobo pós-

pronotal; faixa na região intra-alar ausente (Fig. 35F); arista com pubescência esparsa; 1/3 da 

região distal das tíbias amarelas, tarsos anteriores enfuscados de 

marrom..........................................................................................................P. tridens Sabrosky. 

9’ (8) – Ápice das faixas dorso-centrais não formando uma mancha continua abaixo do lobo 

pós-pronotal; faixa estreita na região intra-alar (Figs. 22C; 35E); arista densamente 

pubescente (Fig. 22B); todas as tíbias marrom-escuras (Fig. 22A) .......... P. poseidoni sp. nov. 

 

10 (8’) – Escutelo sem manchas...............................................................................................11 

10’ (8’) – Escutelo com manchas..............................................................................................16 

 

11 (10) – Escudo com faixa acrostical única; dorso-centrais quando presentes, não 

interrompidas pela sutura transversal........................................................................................12 

11’ (10) – Escudo com faixa acrostical dupla; dorso-centrais interrompidas pela sutura 

transversal.................................................................................................................................14 

 

12 (11) – Escudo com faixa acrostical larga; faixa dorso-central larga, mas mais estreita que a 

acrostical; faixa intra-alar pequena na região pós-sutural (Fig. 

34G)...................................................................................................... P. testaceus (Enderlein). 

12’ (11) – Escudo com faixa acrostical estreita; faixa dorso-central, quando presente estreita 

com largura similar à faixa acrostical; faixa intra-alar ausente ou presente.............................13 
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13 (12’) – Escudo com faixa dorso-central ausente; faixa intra-alar pequena, amarelo-escura a 

laranja na região pós-sutural; tíbias posteriores marrons no terço médio da região 

dorsal..........................................................................................................P. idiogenes Wheeler. 

13’ (12’) – Escudo com faixa dorso-central presente, estreita; faixa intra-alar ausente (Figs. 

31C; 34J); tíbias anteriores e médias marrom-escuras, com 1/3 apical amarelo, posteriores 

marrom-claras com 1/3 apical e região ventral amarelos (Fig. 31A).......P. trilineatus (Becker). 

 

14 (11’) – Escudo com faixas amarelo-escuras a marrom-claras; mancha pequena, marrom-

escura, triangular, entre as duas faixas acrostiscais na região pré-escutelar (Fig. 34B); todas as 

pernas amarelas (Fig. 10A) .............................................................. P. flaviscutellatus sp. nov. 

14’ (11’) – Escudo com faixas marrons a marrom-escuras; mancha pré-escutelar ausente; ao 

menos uma das tíbias marrons..................................................................................................15 

 

15 (14’) – Tíbias anteriores e médias e tarsos anteriores marrons; abdômen com uma mancha 

amarela em forma de V nos tergitos 2 e 3 .............................................P. interruptus (Becker). 

15’ (14’) – Todas as tíbias e tarsos anteriores marrom-escuros (Fig. 25A); abdômen com uma 

faixa amarela nos tergitos 2-5 (Fig. 25D) ............................................P. souzalopesi Sabrosky. 

 

16 (10’) – Escudo com faixa acrostical dupla; escutelo com mancha triangular preta alongada 

atingindo o ápice do escutelo (Figs. 16C; 35B)............................. P. longitriangularis sp. nov. 

16’ (10’) – Escudo com faixa acrostical única; escutelo com mancha triangular não atingindo 

o ápice do escutelo ou escutelo predominantemente marrom-escuro ..................................... 17 

 

17 (16’) – Escudo com faixa supra-alar; escutelo com mancha triangular atingindo a região 

mediana do escutelo (Figs. 35A; 13C) ....................................................... P. infulatus sp. nov. 

17’ (16’) – Escudo sem faixa supra-alar; escutelo sem mancha triangular...............................18 

 

18 (17’) – Escudo com faixas amarelo-escuras a marrom-claras; escutelo com uma faixa 

amarelo-escura contínua da faixa acrostical (Figs. 19C; 35C)......................P. pallidus sp. nov. 

18’ (17’) – Escudo com faixas marrom-escuras; escutelo com mancha triangular marrom-

escura; escutelo com uma mancha triangular larga marrom-escura(Fig. 

35D)..........................................................................................................P. plaumani Sabrosky. 
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Pseudogaurax flaviscutellatus sp. nov. 

(Figs.10A-E; 11A-E) 

 

Diagnose. Escudo com manchas amarelo-escuras, sendo duas faixas estreitas longitudinais  

completas na região acrostical; uma mancha pequena preta posterior, acrostical pré-escutelar;  

um par de cerdas acrosticais marrom-claras pré-escutelar; mancha difusa pequena, oval,  

amarelo-escura, dorso-central pré-sutural; faixa estreita amarelo-escura dorso-central pós-

sutural terminando no nível da cerda intra-alar; pleura amarela; escutelo amarelo; pernas 

amarelas; abdômen amarelo, tergito 4 marrom-escuro a preto com mancha amarela 

subtriangular ântero-lateral, 5° tergito com mancha triangular mediana. 

Descrição: Holótipo macho. Comprimento do corpo 3,0 mm. Comprimento da asa: 2,6 mm. 

Cabeça. Amarela. Fronte levemente côncava na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar 

com o ápice ultrapassando a região mediana da fronte, com uma mancha marrom-escura, 

pequena e arredondada na região do tubérculo ocelar (Fig.10B). Cerdas marrom-claras a 

amarelas; ocelares reclinadas e convergentes. Vibrissa e cerdas sub-vibrissais curtas com 

comprimentos subiguais. Antena amarela; pedicelo com uma cerda dorso-apical amarela-

clara; primeiro flagelômero arredondado; arista dorso-apical, marrom, pouco pilosa, com 

pubescência curta e esparsa. Palpo amarelo; probóscide amarelo-escura. Occipício amarelo e 

sem manchas. Tórax. Escudo amarelo com duas faixas estreitas longitudinais amarelo-

escuras na região acrostical; uma mancha pequena, triangular, marrom-escura, acrostical pré-

escutelar (Fig.10C); mancha oval, amarelo-escura difusa, dorso-central pré-sutural; faixa 

estreita amarelo-escura dorso-central pós-sutural terminando no nível da cerda intra-alar 

(Fig.10C). Cerdas do escudo marrom-claras a amarelas; duas cerdas acrosticais marrom-claras 

pré-escutelares pouco distintas. Pleura amarela. Escutelo amarelo, tão longo quanto largo em 

vista dorsal (Fig.10C); subescutelo amarelo (Fig.10D). Pernas amarelas (Fig.10A); órgão 

tibial longo, ocupando cerca de metade do comprimento da tíbia (Fig. 10E). Asa. Hialina; 

tégula com cerdas amarelas a marrons; relação de setores costais 1, 2, 3, 4: 3,5; 4; 3; 2; halter 

amarelo. Abdômen. Sintergito 1+2 amarelo, 3° tergito amarelo com mancha pequena, 

marrom, ântero-lateral, 4° tergito marrom-escuro a preto com mancha subtriangular amarela 

ântero-lateral, 5° tergito com mancha triangular mediana; esternitos amarelos. Terminália 

masculina. (parátipo, mesma localidade do holótipo). Epândrio arredondado, mais largo que 

longo em vista posterior; surstilo estreito, alongado e levemente côncavo, com ápice 

levemente curvado para dentro em vista posterior, largo e levemente clavado em vista lateral 
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(Fig. 11B); cercos retangulares, apicalmente arredondados e divergentes, largamente 

separados por uma fenda ventral formando um semi-arco, ultrapassando a margem do 

epândrio em vista posterior (Fig.11A); hipândrio quadrangular com a margem anterior 

levemente côncava em vista ventral (Fig. 11C); gonito retangular, mais longo do que largo em 

vista lateral, apicalmente afilado e com uma cerda fraca e curta, ventral mediana em vista 

ventral (Fig.11C); basifalo sub-triangular em vista ventral (Fig.11C); distifalo estreito e 

afilado apicalmente, com o comprimento equivalente a 1/3 do comprimento do surstilo em 

vista lateral (Fig.11B). Fêmea. Similar ao macho. Terminália fêminina. Tergito 8 retangular 

com a margem distal aproximadamente 1,5x mais larga que o epiprocto; epiprocto triangular 

com um par de cerdas paralelas medianas (Fig.11D); hipoprocto triangular com a margem 

posterior arredondada, tão largo quanto longo (Fig.11E); cercos longos com o mesmo 

comprimento do epiprocto, robustos e semi-ovalados (Fig.11D,E).  

Material tipo examinado: Holótipo ♂ (INPA): BRASIL, Amazonas / Manaus 010, Km 26, 

Reserva Ducke / 02°55'46"S/59°58'29"W, ix.2003 / Armadilha suspensa, 20 metros / A. 

Henriques et al.  Leg. Condição do holótipo: não dissecado, arista esquerda quebrada, asa 

esquerda quebrada, falsas manchas marrons no escudo. Parátipos: Brasil, Amazonas, Manaus, 

Reserva Florestal Adolpho Ducke, 17.ii.1995, J.C.H. Guerreiro col. (1♂, INPA); idem, 

xi.2003, A. Henriques et  al. Leg. (1♀, MZUSP); idem (1♀, INPA); Manaus, ZF-2 km14, 

2°35’21”S/60°06’55”W, 19.ix-3.x.2017, arm. Malaise grande (24mts) lado poente, J.A. 

Rafael col. (1♀, MZUSP), idem (1♀, MZUSP); Barcelos, Rio Aracá, Comun[unidade] 

Bacuquara, 00°09’17.5”N; 63°10’35.2”W, septo amarelo (2mts), J.A. Rafael, R. Freitas Silva 

cols. (1♀, MZUSP); Novo Aripuanã, Reserva Soka 05°15'53"S 60°07'08"W, 17-25.vii.1999 

(1♀, INPA); Ipixuna, Rio Gregório, Com[unidade] Lago grande 07°10’11.7”S 

/70°49’10.3”W, 18-23.v.2011, arm. Malaise, J.A. Rafael, J.T. Câmara, R.F. Gonçalves cols. 

(1♀, INPA). 
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Figura 10 A-E: Pseudogaurax flaviscutellatus sp. nov. Holótipo macho. A. Hábito, vista lateral; B. 

Cabeça, vista frontal; C. Escudo, vista dorsal; D. Abdome e sub-escutelo, vista posterior (seta 

indicando o sub-escutelo); E. Tíbia posterior, vista posterior (faixas vermelhas indicando a localização 

do órgão tibial). Escalas A: 0,5mm; C-E: 0,3mm.  
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Figura 11 A-E: Pseudogaurax flaviscutellatus. sp. nov. Terminália masculina (Parátipo). A. 

Epândrio, cercos, surstilos e complexo fálico, vista posterior (falo e gonito em destaque). B. O mesmo, 

vista lateral; C. Surstilos, complexo fálico e hipândrio, vista ventral. Terminália feminina. D. Tergito 

8, epiprocto e cercos, vista dorsal. E. Esternito 8, hipoprocto e cercos, vista ventral. Escalas A-C: 0,1 

mm; D-E: 0,2mm. 

 

 

Registros Geográficos: Brasil (Amazonas) (Fig.12).  

Discussão. Difere das demais espécies amazônicas pelo escudo com faixas amarelo-escuras, 

sendo duas acrosticais e uma dorso-central, e uma mancha pequena, triangular, marrom, pré-

escutelar na região acrostical. 

Comentários. O holótipo possui algumas falsas manchas marrons no escudo, mas não 

prejudica observação do padrão de manchas descrito. 

Etimologia. Do Latim “flavus” = amarelo, loiro, dourado, “scutell” = escudo pequeno; faz 

referência à coloração amarela do escutelo. 
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Figura 12: Mapa de registro geográfico de P. flaviscutellatus sp. nov. 

 

 

Pseudogaurax infulatus sp. nov. 

(Fig.13A-E; 14A-D) 

Diagnose. Escudo com manchas pretas, sendo uma faixa acrostical larga completa e três 

manchas laterais, uma pequena, oval oblíqua na região pré-sutural e duas faixas estreitas 

paralelas pós-suturais dorso-central e supra-alar; Pleura amarela, com duas manchas marrom-

escuras sendo uma sub-retangular no anepisterno e uma mancha de forma difusa no 

catepisterno; escutelo com  uma mancha triangular que atinge a sua metade basal, contígua 

com a faixa acrostical do escudo; pernas amarelas exceto tíbias marrom-escuras com 

extremidades amarelas; abdômen amarelo com o tergito 3 marrom-escuro com uma mancha 

arredondada  amarelo-clara na região mediana. 

Descrição: Holótipo macho. Comprimento do corpo: 3,5 mm; Comprimento da asa: 3,0 mm. 

Cabeça. Amarela. Fronte levemente côncava na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar 

brilhante com o ápice atingindo a região mediana da fronte, marrom-escuro na maior parte, 

amarelo na porção anterior e no vértice, formando uma mancha triangular (Fig.13B). Cerdas 



29 

 

 

amarela-pálidas a marrons; ocelares reclinadas e convergentes. Vibrissa 2x mais longa que as 

cerdas sub-vibrissais. Antena amarela; pedicelo com uma cerda dorso-apical marrom-escura; 

primeiro flagelômero arredondado; arista dorso-apical, marrom, amarelo-clara na base, pouco 

pilosa, com pubescência, curta e esparsa. Palpo amarelo-claro; probóscide amarela. Occipício 

amarelo-claro com uma mancha pequena sub-triangular, preta no esclerito occipital mediano. 

Tórax. Escudo amarelo com uma faixa larga, preta longitudinal na região acrostical; mancha 

oval, oblíqua, preta, dorso-central pré-sutural; faixa estreita preta na região dorso-central pós-

sutural, terminando no nível da cerda pós-alar; faixa estreita preta pós-sutural na região supra-

alar,  terminando no mesmo nível da faixa dorso-central; calo pós-alar marrom-escuro 

(Fig.13C). Cerdas do escudo amarelas. Pleura amarela, com duas manchas marrom-escuras 

sendo uma sub-retangular no anepisterno e uma mancha de forma difusa no catepisterno 

(Fig.13A); escutelo amarelo, mais longo do que largo em vista dorsal, com mancha preta, 

triangular, dorsal, que atinge a metade basal do escutelo (Fig. 13C); sub-escutelo marrom-

escuro com uma faixa estreita vertical, marrom-clara, , mediana (Fig. 13D) Pernas: amarelas, 

exceto as tíbias marrom-escuras, com a base e 1/4 da região apical amarela; órgão tibial  

longo, com tamanho equivalente à metade do comprimento da tíbia (Fig.13E). Asa. Hialina; 

tégula com cerdas marrons; relação de setores costais: 1;2; 3; 4: 4,5; 4,5; 2,5; 2; halter 

amarelo-claro. Abdômen feminina. Sintergito 1+2 amarelo, com mancha pequena, marrom-

clara posterolateral; 3° tergito marrom-escuro com mancha pequena amarela triangular 

antero-lateral, mancha amarela semicircular na região mediana; 4° e 5° tergitos marrom-

escuros; esternitos amarelo-claros. Terminália masculina. (holótipo) Epândrio, arredondado, 

tão largo quanto longo em vista posterior (Fig.14A); surstilo robusto, levemente clavado, com 

ápice arredondado em vista posterior; cercos curtos e arredondados, não ultrapassando a 

margem do epândrio, com extremidades apicais divergentes, separados por uma fenda estreita 

(Fig.14A); hipândrio sub-quadrangular (Fig 14B); gonito retangular, mais longo do que largo 

e  apicalmente arredondado em vista ventral (Fig.14B); basifalo sub-triangular em vista 

ventral (Fig.14B); distifalo estreito e apicalmente truncado em vista posterior (Fig.14A). 

Fêmea. Similar ao macho. Terminália. Tergito 8 retangular com margem distal cerca de 1,5x 

mais larga que o epiprocto (Fig.14C); epiprocto com formato pentagonal (Fig.14C); 

hipoprocto subquadrangular, com a margem arredondada, mais longo do que largo (Fig. 14D); 

cercos longos, com o mesmo comprimento do epiprocto, robustos e ovalados (Fig.14C, D).  

Material tipo examinado: Holótipo ♂ (MZUSP): [BRASIL], [Pará], Santana, F.[loresta] 

dos Macacos / Exp.[edição] Perm.[anente] da Amaz.[ônia] / ix.1969. Condição do holótipo: 
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arista direita perdida; pernas anteriores perdidas, perna mediana esquerda perdida e perna 

esquerda posterior perdida; terminália dissecada e acondicionada em microtubo. Parátipos: 

Amazonas, Manaus AM 010, Km 26, Reserva Ducke 02°55'46"S/59°58'29"W, 18-20.x.2017, 

arm. Malaise, M.M. Soares col. (1♀, MZUSP); idem, 7-21.xii.1994, arm. suspensa (1,5 

metros), J.A. Rafael & Vidal col. (1♀, MZUSP); idem, ix.2003, arm. suspensa (20 metros), A. 

Henriques et al. leg. (1♀, MZUSP); Embrapa AM-010, km81, 26.xii.1990, arm. Shannon com 

isca de fruta, L.P. Albuquerque e J. E. Binda col. (1♀, INPA); idem, 19.ii.1992 (1♀, 

MZUSP);  Manaus, Reserva Km41, trilha LL B-D, PDBFF, 29-30.ix.04, Ranyse Querino col. 

(1♀, INPA); Barcelos, Rio Aracá, Boca do Rio Curuduri 00°05"50.2"N; 63°17'22.3"W, 15-

19.vi.2010, armadilha suspensa lamina d’agua, J.A. Rafae, P. Dias, R. Cavichioli cols. (1♀, 

INPA); idem, Comunidade Bacuquara 00°09’17.5”N; 63°10’35.2”W, 12-14.vi.2010 (1♀, 

MZUSP); idem, arm.suspensa dorsel (25 metros), E. Alvim, J. A. Rafael, A. A. Agudelo cols. 

(1♀, INPA). 

Registros Geográficos: Brasil (Pará, Amazonas) (Fig.15). 

Variação. Tórax: alguns espécimes não possuem faixa marrom-clara, vertical, mediana no 

sub-escutelo, sendo o mesmo inteiramente marrom-escuro ou preto. Escutelo. Mancha preta, 

triangular, dorsal, em alguns espécimes ultrapassa a região mediana do escutelo. 

Discussão. Espécie semelhante a P. testaceus (Enderlein, 1911) por possuir o mesmo padrão 

de manchas do escudo (Fig. 34G) sendo uma faixa acrostical larga, uma faixa dorso-central e 

uma faixa na região supra-alar. Difere por possuir escutelo com uma mancha triangular, 

enquanto P. testaceus possui escutelo sem manchas. 
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Figura 13 A-E: Pseudogaurax infulatus sp. nov. Parátipo fêmea. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça, 

vista frontal. Holótipo macho C. Tórax, vistal dorsal; D. Sub-escutelo, vista posterior; E. Tíbia 

posterior, órgão tibial. Escalas A: 1,0 mm; B-E: 0,3mm 
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Figura 14 A-D: Pseudogaraux infulatus sp. nov. Terminália masculina (Holótipo). A. Epândrio, 

cercos, surstilos, vista posterior (gonito e falo em destaque); B. Surstilos, complexo fálico e hipândrio, 

vista ventral. Terminália feminina. C. Tergito 8, epiprocto e cercos, vistal dorsal; D. Esternino 8, 

hipoprocto e cercos, vista ventral. Escalas A-B: 0,1 mm; C-D: 0,2 mm. 

 

Comentários. cerdas ocelares observadas no parátipo ♀, pois as do holótipo foram perdidas.  

Etimologia. Do latim “inful” = faixa “latus” = amplo, grande, devido a presença de uma faixa 

grossa acrostical, como uma faixa. 
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Figura 15: Mapa de registro geográfico de P. infulatus sp. nov. 

  

Pseudogaurax longitriangularis sp. nov. 

(Figs.16A-E; 17A-B) 

Diagnose. Escudo com quatro manchas pretas sendo duas faixas longitudinais na região 

acrostical e uma na região dorso-central; pleura amarela, com uma mancha preta sub-

retangular oblíqua no anepisterno; escutelo com mancha dorsal preta, triangular que se 

estende da base até o ápice do escutelo; pernas amarelas exceto os tarsos anteriores marrons e 

tíbias marrom-escuras; sintergito 1+2 amarelo com mancha marrom pequena posterolateral; 

tergitos 3, 4 e 5 marrom-escuros. 

Descrição: Holótipo fêmea. Comprimento do corpo: 3,8 mm; Comprimento da asa: 3,4 mm. 

 Cabeça: Amarela. Fronte levemente côncava na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar 

brilhante, com o ápice ultrapassando a região mediana na fronte, marrom na maior parte, 

amarelo na região anterior e no vértice (Fig.16B). Cerdas frontais marrom-escuras; ocelares 

reclinadas e convergentes; vibrissa e cerdas sub-vibrissais curtas e com comprimentos 

subiguais. Antena amarela; primeiro flagelômero arredondado, com arista dorso-apical 

marrom-claro, pouco pilosa, com pubescência curta e esparsa. Palpo amarelo; probóscide 

amarela. Occipício amarelo com mancha pequena, marrom difusa no esclerito occipital 
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mediano. Tórax. Escudo amarelo com duas faixas estreitas pretas acrosticais terminando no 

nível da cerda pós-alar; mancha pequena, preta, quadrangular, dorso-central pré-sutural; faixa 

preta, dorso-central pós-sutural, terminando no mesmo nível das faixas acrosticais (Fig.16C). 

Cerdas do escudo amarelas. Pleura amarela, com uma mancha preta sub-retangular oblíqua no 

anepisterno (Fig.16A). Escutelo mais longo do que largo em vista dorsal; amarelo com 

mancha dorsal preta, triangular, estreita, que se estende da base até o ápice do escutelo 

(Fig.16C); sub-escutelo marrom-escuro com uma faixa amarelo-escura vertical mediana 

(Fig.16D). Pernas: amarelas exceto tíbia e tarso anteriores marrons, tíbia média marrom-

escura com 1/3 apical amarelo, posterior marrom escura na maior parte com 1/3 apical e 

região ventral amarela (Fig.16A); órgão tibial curto, cobrindo menos da metade do 

comprimento da tíbia posterior (Fig.16E). Asa. Sub-hialina, enfuscada de cinza; tégula com 

cerdas marrom-escuras; relação dos setores costais: 1; 2; 3; 4:  4; 4; 3; 2; halter amarelo. 

Abdômen. Sintergito 1+2 amarelo com mancha marrom pequena posterolateral; tergitos 3, 4 

e 5 marrom-escuros; esternitos amarelos. Terminália feminina (parátipo). Tergito 8 robusto, 

com margem distal arredondada aproximadamente 2x mais larga que o epiprocto (Fig.17A); 

epiprocto triangular com as extremidades arredondada, com um par de cerdas paralelas 

medianas (Fig.17A); hipoprocto arredondado, mais largo do que longo, em formato de uma 

cúpula; cercos estreitados em direção ao ápice e 2x vezes mais longos que epiprocto e 

hipoprocto (Figs.17A, B). 

Macho: desconhecido. 

Material tipo examinado: Holótipo ♀ (INPA): BRASIL, [Amazonas] Novo Aripuanã 

Reserva Soka / 05°15'53"S 60°07'08"W / 14-23.iv.2000 / Malaise, J. Vidal col. Condição do 

holótipo: não dissecado e em boas condições. Parátipos: mesmos dados do holótipo, 28.iv-

05.v.1999 (1♀, MZUSP; 1♀, INPA); Manaus, Amazonas, Reserva PDBFF Km41, trilha EE  

B-SB, 22.xii-07.i.05, Ranyse Querino Col. (1♀, INPA); idem, 07-08.vii.2014 (1♀, MZUSP); 

Barcelos, Rio Padauari, Com. Ararinha 00°30’18”N; 64°03’30”W (♀, INPA); Acre, Bujari, 

FES Antimary 9°20’01”S-68°19’17”W, 18-31.i.2017, Malaise grande, E.F. Morato, J.A. 

Rafael Cols. – Rede BIA (1♀, MZUSP); idem, 3.viii-08.ix.2016, Malaise pequena (1♀, 

MZUSP; 1♀, INPA); Rondônia, Nova Mamoré, Parque Estadual de Guajará-Mirim, Rio 

Formoso 10º19'26"S 64º33'88"W, 27.x.1995, armadilha Malaise, J. Vidal, L.S. Aquino cols. 

(1♀, MZUSP); Palmas, Tocantins, Igarapé da Onça, 30.i.2018 (♀, INPA). 

Registros geográficos: Brasil (Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins) (Fig.18). 
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Variações: Cabeça: Algumas espécies não possuem faixa amarela, vertical, inconspícua 

abaixo do ocelo anterior. Tórax: alguns parátipos possuem duas manchas marrons na pleura, 

sendo uma no anepisterno e outra no catepisterno. 

Discussão. Espécie semelhante a P. souzalopesi Sabrosky, por possuir quatro faixas dorsais 

pretas, sendo duas acrosticais, e uma lateral, pós-sutural. Difere por possuir escutelo com uma 

mancha triangular que se alonga até o ápice do escutelo. Enquanto P. souzalopesi não possui 

mancha no escutelo. 

Etimologia. Do Latim “longi” = longo, “triangulus” = triângulo, faz referência a presença de 

uma mancha triangular mais longa do que larga no escutelo. 
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Figura 16 A-E: Pseudogaurax longitriangularis sp. nov. Holótipo fêmea. A. Hábito, vista lateral; 

B. Cabeça, vista frontal. C. Tórax, vista dorsal; D. Sub-escutelo, vista posterior; E. Tíbia posterior 

(as faixas vermelhas indicam a localização do órgão tibial). Escalas A: 1,0mm; B-E: 0,3mm. 
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Figura 17 A-B: Pseudogaurax longitriangularis sp. nov. Terminália Femina. A. Tergito 8, epiprocto 

e cercos, vista dorsal. B. Esternito 8, hipoprocto e cercos, vista ventral. Escalas A-B: 0,2mm. 

 

 

Figura 18: Mapa com o registro geográfico de P. longitriangularis sp. nov. 
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Pseudogaurax pallidus sp. nov.  

(Figs.19A-E, 20A-E) 

Diagnose. Escudo com manchas amarelas a amarelo-escuras, sendo uma faixa larga acrostical 

completa, mancha arredondada pré-sutural seguida de uma faixa pós-sutural; pleura com 

mancha amarelo-escura no anepisterno; escutelo com uma faixa larga, longitudinal, marrom-

clara, mediana; pernas amarelas, exceto as tíbias e tarsos anteriores dorsalmente marrom-

claros; macha em forma de V nos tergitos 1+2 e 3. 

Descrição: Holótipo macho. Comprimento do corpo: 2,0 mm. Comprimento da asa: 2,0mm. 

Cabeça. Amarelo-clara. Fronte levemente côncava na região do triângulo ocelar; triângulo 

ocelar brilhante e amarelo, com o ápice ultrapassando a região mediana da fronte, com uma 

mancha, pequena, hexagonal marrom-escura na região do tubérculo ocelar (Fig.19B). Cerdas 

amarelas; ocelares proclinadas e convergentes; vibrissa e cerdas sub-vibrissais com 

comprimentos iguais. Antena amarela; pedicelo com cerda dorso-apical amarela; primeiro 

flagelômero arredondado; arista dorso-apical marrom, pouco pilosa, com pubescência, curta e 

esparsa. Palpo amarelo; probóscide amarela. Occipício amarelo, sem mancha. Tórax. Escudo 

amarelo-pálido, com uma faixa larga acrostical, completa, amarela da região anterior até a 

metade basal e amarelo-escura até a margem posterior; mancha amarelo-escura, arredondada, 

pré-sutural, seguida por uma faixa amarelo-escura, pós-sutural terminando no nível da cerda 

pós-alar (Fig.19C). Cerdas do escudo amarelas. Pleura amarelo-clara, com uma mancha 

amarelo-escura no anepisterno (Fig.19A). Escutelo tão longo quanto largo em vista dorsal; 

amarelo-claro com uma faixa larga, longitudinal, marrom-clara, mediana (Fig.19C); sub-

escutelo amarelo (Fig.19D). Pernas: amarelas, exceto as tíbias e tarsos anteriores dorsalmente 

marrom-claros; órgão tibial curto, com tamanho inferior a metade do comprimento tíbia 

posterior (Fig.19E). Asas. Hialina; tégula com cerdas amarelas; relação dos setores costais: 1; 

2; 3; 4; 5: 2,5; 2,5; 2; 1,5; halter amarelo-claro. Abdômen. Sintergito 1+2 e 3 amarelos com 

manchas laterais semi-triangulares marrons, ficando a porção central amarela em forma de um 

triângulo invertido; tergitos 4 e 5 marrom-claros com as margens amarelo-claras (Fig.19D); 

esternitos amarelo-claros. Terminália do macho. (parátipo mesma localidade do holótipo). 

Epândrio, arredondado, mais largo que longo em vista posterior (Fig.20A); surstilo alongado, 

largo na base e se estreitando em direção ao ápice, côncavo com o ápice estreito e curvado 

para dentro em vista posterior (Fig.20A), largo e clavado em vista lateral (Fig. 20B); cercos 

retangulares com os ápices arredondados e levemente divergentes, separados por uma fenda 
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ventral em forma de U (Fig.20A); hipândrio sub-quadrangular; gonito arredondado, mais 

largo do que longo em vista lateral (Fig. 20B) apicalmente triangular e com uma cerda 

mediana em vista ventral (Fig.20C); basifalo sub-triangular em vista ventral (Fig.20C) largo 

em vista lateral; distifalo retangular e apicalmente truncado em vista posterior (Fig.20A), e 

apicalmente afilado e com o comprimento equivalente à metade do surstilo em vista lateral 

(Fig. 20B). Fêmea. Similar ao macho. Terminália da fêmea. Tergito 8 retangular com a 

margem distal 2x mais larga que epiprocto (Fig. 20D); epiprocto subtriangular, tão longo 

quanto largo,com duas cerdas paralelas medianas (Fig.20D); hipoprocto arredondado, tão 

largo quanto longo; cercos estreitos, retangulares com o ápice triangular (Figs.20D,E). 

Material tipo examinado: ♂ (INPA): BRASIL, Roraima, Amajari / Tepequém, SESC / 

3°44’45”N 61°43’40”W / 14-29.xii.2015 / arm. Malaise / R. Boltrini, J.A. Rafael cols. 

Condição do holótipo: não dissecado, em boa condição. Parátipos: mesma localidade do 

holótipo, 1-15.ii.2016 (2♂, 1♀ MZUSP; 1♂, 2♀, INPA); Amazonas, Manaus, Reserva Km41, 

PDBFF, 10-12.xi.2004, Ranyse Querino Col. (1♀, INPA).  

Registros geográficos: Brasil (Roraima, Amazonas) (Fig.21). 

Variação: Tórax: escutelo com a faixa dorsal variando entre marrom-clara a marrom-escura. 

Discussão. Esta espécie se assemelha a Pseudogaurax signatus (Loew, 1876) por possuir 

escudo com quatro faixas amarelo-escuras sendo duas acrosticais. Difere da mesma por 

possuir pernas inteiramente amarelas, enquanto P. signatus possui tíbias marrons, tarsos 

anteriores e posteriores marrom-claros. 

Etimologia. Do Latim “pallidus” = pálido, faz referência à coloração das faixas do escudo 

consideradas mais claras se comparada às das demais espécies.  
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Figura 19 A-E: Pseudogaurax pallidus sp. nov. A. Hábito, vista lateral; B. Cabeça, vista frotal; C. 

Tórax, vista dorsal; D. Abdômen e sub-escutelo, em vista posterior; E: Tíbia posterior (as faixas 

vermelhas indicam a localização do órgão tibial). Escalas A: 1,0mm; B-E: 0,3mm. 
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Figura 20 A-E: Pseudogaurax pallidus sp. nov. Terminália masculina. A. Epândrio, cercos, surstilos 

e complexo fálico vista posterior (pós-gonito e falo em destaque). B. O mesmo, vista lateral; C. 

Surstilos, complexo fálico e hipândrio em vista ventral. Terminálias feminina: D. Tergito 8, epipocrito e 

cercos em vista dorsal; E. Esternito 8, hipoprocto e cercos em vista ventral. Escalas A-C: 0,1mm; D-E: 

0,2mm. 
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Figura 21: Mapa com o registro geográfico de P. pallidus sp. nov. 

 

 

Pseudogaurax poseidoni sp. nov. 

(Figs.22A-E; 23A-B) 

Diagnose. Escudo com manchas pretas, sendo três faixas formando a figura de um tridente e 

uma faixa na região intra-alar; Pleura com uma mancha grande, retangular, marrom na região 

posterior do anepisterno, catepisterno marrom e anatergito marrom-claro; escutelo amarelo 

nas laterais, com mancha larga, sub-triangular, marrom-escura dorsal, ocupando ¾ da largura 

do escutelo na base, se estendendo até o ápice do escutelo; pernas amarelas exceto tíbias 

marrom-escuras; Sintergito 1+2 amarelo com mancha marrom-escura sub-triangular 

posterolateral; tergitos 3, 4 e 5 marrom-escuros. 

Descrição: Holótipo fêmea. Comprimento do corpo: 3,3 mm. Asa: 2,5 mm. 

Cabeça. Amarela. Fronte plana na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar marrom-

escuro, e amarelo no vértice, com ápice ultrapassando a região mediana da fronte (Fig.22B). 

Cerdas marrons; ocelares paralelas. Vibrissa e sub-vibrissas marrons e sub-iguais em 
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comprimento. Antena amarela com mancha marrom-clara dorsal no primeiro flagelômero; 

pedicelo com cerda dorso-apical marrom-escura; primeiro flagelômero com margem dorsal 

reta e ventral fortemente abaulada na base e abruptamente estreitada distalmente tornando o 

ápice afunilado (Fig.22B); arista dorso-apical metade amarela e metade marrom-escura, muito 

pilosa, densamente pubescente com cerdas longas. Palpo amarelo; probóscide com metade 

basal amarela e o no restante marrom-escura. Occipício amarelo com uma mancha marrom, 

pequena, semi-triangular no esclerito occipital mediano. Tórax. Escudo amarelo com 3 faixas 

pretas (1 acrostical, 2 dorsocentrais) unidas na margem posterior do escudo, formando uma 

figura em forma de tridente com os ramos laterais alargados lateralmente no ápice; lateral do 

escudo com uma mancha preta pré-sutural sub-quadrangular na margem posterior do lobo 

pos-pronotal; seguida por uma faixa preta pós-sutural, intra-alar terminando no nível da cerda 

pós-alar (Fig.22C); lobo pós-alar marrom-claro. Cerdas do escudo amarelas a marrons. Pleura 

amarela exceto anepisterno com uma mancha grande, retangular, marrom na região posterior, 

catepisterno marrom e anatergito marrom-claro (Fig.22A). Escutelo tão longo quanto largo 

em vista dorsal; amarelo nas laterais, com mancha larga, sub-triangular, marrom-escura 

dorsal, ocupando ¾ da largura do escutelo na base, se estendendo até o ápice do escutelo 

(Fig.22C); sub-escutelo amarelo com uma faixa marrom-escura vertical, mediana (Fig.22D). 

Pernas amarelas exceto tíbias marrom-escuras; órgão tibial curto, com tamanho inferior a 

metade do comprimento da tíbia (Fig.22E). Asa. Sub hialina, enfuscada de cinza; relação dos 

setores costais 1; 2; 3; 4:  4; 4; 2,5; 2; halter amarelo. Abdômen. Sintergito 1+2 amarelo com 

mancha marrom-escura sub-triangular posterolateral; tergitos 3, 4 e 5 marrom-escuros; 

esternitos amarelos. Terminália fêmenina. (Parátipo). Tergito 8 retangular, cerca de 2x mais 

largo que o epiprocto; epiprocto em forma de um hexágono com a margem posterior estreita e 

truncada, um par de cerdas paralelas medianas (Fig.23A); hipoprocto sub-quadrangular tão 

largo quanto longo, com a margem posterior arredondada; cercos longos, com o mesmo 

comprimento do epiprocto, retangulares com os ápices arredondados (Fig.23B). 

Macho: desconhecido. 

Material tipo examinado: Holótipo ♀ (INPA): BRASIL, Amazonas, Manaus, UFAM 

03°06'02"S/59°58'19"W, 26.vii.1982, Malaise, J.A. Rafael col. Condições do holótipo: não 

dissecado, asa e perna mediana direita perdidas. Parátipo: mesmos dados do holótipo, 

19.vii.1982, arm. Malaise (1♀, MZUSP, 1♀, INPA); idem, 23.vii.1982 (1♀, INPA); idem, 

28.vii.1982 (1♀, MZUSP); Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, Platô,  trilha Norte-

Sul, arm. suspensa sub-bosque, 01-06.ix.2006, Ale-Rocha R., Freitas G. cols. (1♀, INPA). 
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Registros geográficos: Brasil (Amazonas) (Fig.24). 

Variação: Cabeça: Alguns parátipos possuem uma faixa amarela, vertical, inconspícua 

abaixo do ocelo anterior.  

Discussão: Espécie semelhante a Pseudogaurax tridens Sabrosky, 1966 por possuir escudo 

com três faixas marrom-escuras formando um tridente e escutelo com grande mancha dorsal 

preta (Figs.38 E, G). Difere da mesma por possuir arista densamente pubescente e escudo com 

uma faixa preta lateral pós-sutural, os ramos laterais do tridente expandidos lateralmente no 

ápice, cuja mancha não é contígua com a mancha que está abaixo do lobo-pós-pronotal, e 

todas as tíbias completamente marrom-escuras. Enquanto P. tridens possui arista com 

pubescência esparsa, escudo sem a faixa lateral pós-sutural e o ápice dos ramos laterais da 

mancha em forma de tridente expandido lateralmente formando uma mancha oblíqua abaixo 

do lobo pós-pronotal, 1/3 da região distal das tíbias amarelas e tarsos anteriores marrons. 

Etimologia. Do grego “poseidon” = deus do mar. O nome da espécie faz referência ao 

personagem da mitologia grega Poseidon, o qual utiliza um tridente como arma, figura essa 

formada pelas manchas sobre o escudo dos espécimes. 
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Figura 22 A-E: Pseudogaurax poseidoni sp. nov. A. Hábito, em vista lateral; B. Cabeça, em vista 

frontal; C. Tórax, em vista dorsal; D. Sub-escutelo, vista posterior; E. Tíbia posterior. Escalas A: 

1,0mm; B-E: 0,3mm. 
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Figura 23 A-B: Pseudogaurax poseidoni sp. nov. Terminália feminina. A. Tergito 8, epiprocto e 

cercos em vista dorsal; B. Esternito 8, hipoprocto e cercos em vista ventral. Escalas A-B: 0,2mm. 

 

 

Figura 24: Mapa com o registro geográfico de P. poseidoni sp. nov. 
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Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky, 1989  

(Figs. 25A-F; 26A-E) 

Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky, 1989:464 (descrição e chave). 

Diagnose. Escudo com manchas marrons, sendo duas longitudinais na região acrostical; uma 

mancha arredondada na região dorso-central pré-sutural; uma faixa marrom-clara, dorso-

central, pós-sutural, terminando no mesmo nível das faixas acrosticais; pleura com uma 

mancha marrom, retangular no anepisterno; escutelo sem manchas; pernas amarelas, excerto 

todas as tíbias marrom-escuras, e tarsos anteriores marrom-claros; abdômen com tergitos 

marrom-escuros na maior parte, com mancha mediana amarela em forma de V, que se estreita 

até o ápice do abdômen. 

Redescrição: Holótipo macho. Comprimento do corpo: 2,5 mm 

Cabeça. Amarela. Fronte plana na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar brilhante, com 

o ápice ultrapassando a região amarelo na maior parte, com uma mancha pequena, 

arredondada e marrom na região do tubéculo ocelar (Fig. 25B). Cerdas amarelas a marrom-

escuras; ocelares proclinadas e paralelas. Vibrissa e cerdas sub-vibrissais curtas com 

comprimentos sub-iguais. Antena amarela exceto o pedicelo amarelo-escuro com uma 

mancha marrom, vertical dorsal, uma cerda dorso-apical amarela; primeiro flagelômero 

arredondado; arista dorso-apical preta, pouco pilosa, com pubescência curta e esparsa. Palpo 

amarelo; probóscide amarela. Occipício amarelo sem mancha. Tórax. Escudo amarelo com 

duas faixas longitudinais na região acrostical, com metade anterior marrom-clara e metade 

posterior marrom-escura, ambas terminando no nível da cerda dorso-central; mancha marrom-

clara, arredondada na região dorso-central pré-sutural; faixa marrom-clara, dorso-central, pós-

sutural, terminando no mesmo nível das faixas acrosticais (Fig.25C). Cerdas do escudo 

amarelas. Pleura amarela exceto anepisterno com uma mancha marrom retangular (Fig.25A). 

Escutelo amarelo, mais longo do que largo em vista dorsal (Fig.25C); sub-escutelo amarelo 

(Fig.25D). Pernas: amarelas, excerto todas as tíbias marrom-escuras, e tarsos anteriores 

marrom-claros (Fig.25A); órgão tibial curto, com tamanho inferior ao comprimento da tíbia. 

Asas. Hialina; tégula com cerdas marrons; relação dos setores costais: 1; 2; 3; 4: 2,5; 3; 2; 1,5; 

halter amarelo. Abdômen. Sintergito 1+2 amarelo com uma mancha pequena marrom-escura 

semi-circular póstero-lateral; tergitos 3, 4 e 5 marrom-escuros nas laterais, com mancha 

mediana amarela em forma de V, estreitando-se em direção ápice do abdômen (Fig.25D); 
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esternitos amarelos. Terminália masculina. (Material adicional).  Epândrio arredondado, 

mais largo que longo em vista posterior (Fig.26A); surstilo estreito retangular e côncavo, com 

o  ápice arredondado e curvado para dentro em vista posterior (Fig. 26A), em vista lateral 

surstilo retangular e estreito (Fig.26B); cercos triangulares e divergentes, largamente 

separados por uma fenda ventral em forma de um semi-arco formando uma fenda rasa (Fig. 

26A). Hipândrio arredondado, gonito retangular mais longo do que largo e apicalmente 

arredondado em vista lateral (Fig.26B), e ovalados em vista ventral (Fig.26C); basifalo 

triangular em vista ventral (Fig.26C); distifalo retangular e apicalmente truncado, com o 

comprimento equivalente a metade do comprimento do surstilo em vista posterior (Fig.26A). 

Fêmea. Similar ao macho. Terminália feminina. (Material adicional). Tergito 8 retangular, 

aproximadamente 1,5x mais largo que epiprocto; epiprocto em forma de um pentágono com 

extremidade apical arredondada, um par de cerdas paralelas medianas (Fig.26D); hipoprocto 

arredondado, mais largo do que longo (Fig. 26E); cercos retangulares, robustos, longos, cerca 

de 1,5x mais longo que o epiprocto, com os ápices arredondados (Fig.26E).  

Material tipo examinado: Holótipo ♂ (NMNH): PERU. Madre de Dios: Manu, Rio Manu, 

250m Pakitza / 12°7’S7’S, 70°58’W / 9-23.ix.1988 / (Amnon Freidberg) / Pseudogaurax 

souzalopesi Sabrosky, 1989 / Sabrosky det. Condição do holótipo: não dissecado, em boas 

condições. 

Registros geográficos: Peru (Madre de Dios), Panamá (Cerro Galera, Gamboa), Brasil (Pará, 

Rondônia*, Acre*, Roraima*, Amazonas*) (Fig.30). 

Material adicional: [BRASIL]. Rondônia, Ouro Preto do Oeste, Ig.[arapé] Mundi, 06-

12.vii.1995, Malaise, J. Vidal (1♂, INPA); Porto Velho AHE Jirau – Rio Madeira 

S9°35’53.1”W 65°22’0.10”, 09-19.ix.2011, Malaise - 8° camp. T10 e T12, T.F. Corrijo & eq. 

Cols. Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky, 1989, C. Marques det. (1♀, MZUSP); Acre, 

Bujari, Fes Antimary 9°20’01”S-68°19’17”W, 03.viii-08.ix.2016, Malaise pequena, E. F. 

Morato e J.A Rafael cols. RedeBIA (1♀,INPA); Roraima, Amajari, Tepequem, SESC 

3°44’45”N 61°43’40”W, 14-28.xii.2016, arm. Malaise, R. Boldrini e J.A. Rafael cols. 

(1♀,INPA); Amazonas, Novo Aripuanã, Guariuba, Rio Aripuanã, 18-24.viii.1999, arm. 

Malaise, J. Vidal col. (1♀,INPA); Manaus, C.[entro] Univ.[ersitário], 07.vi.1982, arm. 

Malaise, J. A. Rafael col. (1♀,INPA); Manaus, INPA – V8, 13-v-1982, arm.  Malaise, J.A. 

Rafael col. (1♀,INPA); Barcelos, Pq. Nacional do Jaú, Seringal, 27.iv-03.v.1995, arm. 

Malaise, J.A. Rafael & J. Vidal cols. (1♀,INPA); Barcelos, Rio Unini, 01°40'31S 61°46'34W, 
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20-23.xi.1995, arm. Malaise, J. A. Vidal col. (1♀,INPA); Manaus, Reserva Ducke, 26 km de 

Manaus, 31.viii.1982, arm. Malaise, J.A.Rafael col. (1♀,INPA); idem, 28.ix.1981, J.A. col. 

(1♀,INPA). 

Discusssão. Espécie semelhante a Pseudogaurax interruptus (Becker, 1912) do Brasil, pelo 

padrão de faixas no escudo, forma e coloração do escutelo. Difere por possuir todas as tíbias e 

tarsos anteriores marrom-escuros, enquanto em P. interruptus a tíbia posterior, o tarso médio 

e o basitarso posterior são amarelos. 

Comentário. Sabrosky (1989) descreveu P. souzalopesi, apontando as principais diferenças 

entre essa espécie e P. interruptus e dentre as diferenças indicou o padrão de manchas do 

abdômen, onde P. souzalopesi possui uma faixa amarela nos tergitos 2-5 e P. interruptus  uma 

mancha amarela em forma de V nos tergitos 2 e 3. No entanto, de acordo com material 

adicional examinado neste trabalho, foi observado que as  manchas do abdômen podem variar 

entre as espécies, sendo assim, somente a coloração das pernas é considerada a característica 

limitante entre as duas. Os exemplares aqui analisados foram identificados como P. 

souzalopesi, mas é provável que a coloração das pernas também seja apenas uma variação, 

não ficando descartada a possiblidade de P. souzalopesi e P. interruptus serem sinônimos.  
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Figura 25 A-F:  Holótipo de Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky, 1989. A. Hábito, vistal lateral; B. 

Cabeça, vista frontal; C. Tórax, vista dorsal. D. Abdome e Sub-escutelo em vista posterior. E-F: 

Etiquetas originais do holótipo. (Foto: Woogie Kim, 2018). 
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Figura 26 A-E: Pseudogaurax souzalopesi Sabrosky, 1989. Terminália masculina. A. Epândrio, 

cercos, surstilos e complexo fálico, vista posterior (pós-gonito e falo destacados); B. O mesmo, vistal 

lateral; C. Epândrio, hipândrio e complexo fálico, vista dorsal. Terminália feminina. D. Tergito 8, 

epiprocto e cercos em vista dorsal; E. Esternito 8, hipoprocto e cercos em vista dorsal. Escalas A-C: 

0,1mm; D-E: 0,2mm. 

 

.   
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Figura 27: Mapa com registro geográfico de P. souzalopesi Sabrosky. 

 

Pseudogaurax tibialis Malloch, 1934 

(Figs.28A-C; 29A-B) 

Pseudogaurax tibialis; Sabrosky, 1966:119 fig. 8 (chave); Sabrosky e Paganelli 

1984:81.30 (catálogo). 

Diagnose. Escudo amarelo com uma faixa marrom longitudinal na região acrostical, 

estreitada anteriormente e alargando-se posteriormente e uma mancha marrom-clara, curta, 

dorso-central pós-sutural; pleura sem manchas; escutelo com uma mancha basal triangular, 

curta e larga, marrom-escura, que se estende lateralmente; pernas com todas as tíbias marrons 

e tarsômeros marrom-claros; tergitos 3, 4 e 5 marrons com mancha amarela semi-triangular 

lateral.  

Redescrição. Holótipo macho. Comprimento do corpo: 2,3 mm. Asa: 2,2 mm.  

Cabeça: Amarela. Fronte plana na região do triângulo ocelar; triângulo frontal brilhante, com 

o ápice ultrapassando a região mediana da fronte, amarelo na maior parte e marrom-escuro na 
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região do triângulo ocelar. Cerdas amarelas a marrom-claras; ocelares convergentes.Vibrissa e 

cerdas sub-vibrissais curtas e com comprimentos subiguais. Antena amarela; pedicelo com 

cerda dorso-apical amarela-clara; primeiro flagelômero arredondado com arista dorso-apical 

marrom-clara, pouco pilosa, com pubescência curta e esparsa. Palpo amarelo; probóscide 

amarela. Occipício amarelo, sem mancha. Tórax. Escudo amarelo com uma faixa marrom, 

longitudinal completa na região acrostical, estreita na extremidade anterior e se alargando nos 

2/3 posteriores; mancha marrom-clara, longitudinal, curta dorso-central pós-sutural, 

terminando no nível da cerda pós-alar (Fig.28A). Cerdas do escudo amarelas. Pleura amarela 

(Fig.28A). Escutelo amarelo, mais longo do que largo com ápice truncado em vista dorsal, 

com uma mancha basal triangular, curta e larga, marrom-escura a marrom-clara, expandida 

lateralmente, com o ápice ultrapassando um pouco mais da metade do escutelo (Fig.28A); 

sub-escutelo amarelo. Pernas: amarelas, excerto as tíbias marrons, tíbia posterior marrom-

clara e amarela na região dorsal; tarsômeros marrom-claros; órgão tibial curto, com tamanho 

inferior a metade do comprimento da tíbia posterior. Asa. Hialina; tégula com cerdas 

amarelas; relação dos setores costais: 1; 2; 3; 4: 3,5; 3,5; 2,5; 2; halter amarelo. Abdômen. 

Sintergito 1+2 amarelo com uma mancha marrom-clara arredondada na região póstero-lateral; 

tergito 3, 4 e 5 marrons com mancha amarela semi-triangular lateral. Terminália. (Holótipo 

não dissecado). Fêmea. Similar ao macho Terminália feminina (material adicional). Tergito 

8 retangular, levemente mais largo que o epiprocto; epiprocto sub-triangular com as 

extremidades arredondadas e um par de cerdas paralelas medianas (Fig.29A); hipoprocto 

arredondado e mais largo do que longo (Fig. 29A); cercos robustos, mais largos do que longos 

, cerca de 2x mais curto que o epiprocto, ovalados (Figs.29A-B). 

 Material tipo examinado: Holótipo ♂ (BMNH): ARGENTINA / Bompland / Misiones 

Terr. / 13-14.i.1927 /  Pseudogaurax tibialis Malloch, 1934 / F. &  M. Edwards, B.M 1927-

63. 

 Registros geográficos: Argentina (Misiones), Brasil* (Pará, Amazonas) (Fig.33). 

Material adicional: BRASIL, Pará, Óbdos, Igarapé Curuçamba 01°50’04”S 55°29’26”W, 

01-08.x.2001,  Pseudogaurax tibialis Malloch , 1934, C. Marques det.,arm. Malaise, J.A. 

Rafael & J. F. Vidal cols. (1♀,INPA); Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, Ig.[arapé] Acará, 

05.viii.1993, arm. Malaise, J. Vidal col. (1♀,INPA). 
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Discussão. Essa é uma espécie bastante distinta e facilmente identificável pelo padrão de 

manchas no escudo e escutelo, pelo formato do escutelo e os três últimos tarsômeros marrons.  

Comentários. A redescrição foi feita com base nas imagens do holótipo e nos exemplares 

identificados. 

 

 

Figura 28 A-C: Holótipo de Pseudogaraurax tibialis Malloch, 1934. A. Hábito, vista lateral; B. 

Hábito, vista dorsal; C. Tórax, vista dorsal; D. Etiquetas originais do holótipo. Escalas: A-C: 0,5mm. 

(Foto: Paula Riccardi). 
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Figura 29 A-B: Pseudogaurax tibialis Malloch, 1934. Terminália feminina. A. Tergito 8, epiprocto e 

cercos em vista dorsal; B. Esternito 8, hipoprocto e cercos em vista ventral. Escalas A-B: 0,2mm. 

 

 

 

 

Figura 30: Mapa com registro geográfico de P. tibialis Malloch. 
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Pseudogaraux trilineatus (Duda, 1930)  

(Figs. 31A-F; 32A-B) 

Gaurax trilineatus Duda, 1930:86. 

Pseudogaurax trilineatus; Sabrosky, 1945: 459 (nova combinação);1966:121 fig. 23 

(chave); Sabrosky e Paganelli, 1984:81.30 (catálogo). 

 

Diagnose. Escudo amarelo, mais pálido nas margens, com três faixas estreitas longitudinais; 

pleura com uma mancha marrom vertical na região anterior do anepisterno; escutelo sem 

manchas; pernas amarelas, excetos as tíbias marrons; sintergito 1+2 amarelo, tergitos 3 e 4 

marrons com uma mancha amarela semicircular ântero-mediana; tergito 5 amarelo com 

mancha oval marrom mediana. 

Redescrição. Material examinado macho. Comprimento do corpo: 2,5 mm. Asa: 2,4 mm. 

Cabeça: Amarela. Fronte côncava na região do triângulo ocelar; triângulo ocelar brilhante, 

com o ápice atingindo a região mediana da fronte; amarelo-pálido, marrom-escuro na região 

do triângulo ocelar. Cerdas amarelas a marrom-claras (Fig.31B); ocelares reclinadas e 

paralelas. Vibrissa e cerdas sub-vibrissais curtas com comprimentos subiguais. Antena 

amarela com cerda dorso-apical marrom-clara; primeiro flagelômero arredondado; arista 

dorso-apical marrom, pouco pilosa, com pubescência curta e esparsa. Palpo amarelo; 

probóscide curta e amarela. Occipício amarelo, sem mancha. Tórax. Escudo amarelo com três 

faixas estreitas, marrons longitudinais, sendo uma dorso-central e uma acrostical (Fig.31C). 

Cerdas do escudo amarelas. Pleura amarela, com uma mancha marrom vertical na região 

anterior do anepisterno (Fig.31A); Escutelo mais largo do que longo, amarelo-pálido com 

ápice arredondado; sub-escutelo amarelo (Fig.31D). Pernas: amarelas, exceto as tíbias 

anteriores e médias marrom-escuras, com 1/3 apical amarelo, posteriores marrom-claras com 

1/3 apical e região ventral amarelos; órgão tibial curto, com o tamanho inferior a metade do 

comprimento da tíbia posterior (Fig.31E). Asas. Hialina; tégula com cerdas marrom-claras; 

relação dos setores costais: 1:4; 2:4; 3:3; 4:2. Abdômen. Sintergito 1+2 amarelo; 3° tergito 

marrom na maior parte, com laterais amarelas e uma mancha amarela semicircular ântero-

mediana; 4° tergito marrom com mancha amarela semi-triagular anterolateral; 5° tergito 

amarelo com mancha oval marrom mediana; esternitos amarelo-claros. Terminália feminina. 

(Material adicional). Tergito 8 retangular com a margem distal cerca de 1,5x mais larga que 
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epiprocto; epiprocto triangular com as extremidades arredondadas, com duas cerdas medianas 

paralelas (Fig.32A); hipoprocto triangular, tão largo quanto longo com posterior ápice 

arredondado; cercos estreitos, longos, cerca de 2x mais longos que o epiprocto e triâgulares 

em vista frontal (Fig. 32A) e apicalmente truncado em vista ventral (Fig.32B). 

Registros geográficos: Paraguai (San Bernadino), Brasil (Mato Grosso do Sul, Roraima, 

Rondônia*, Amazonas*) (Fig.36). 

Material examinado: BRASIL, Roraima, Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, 02-13.v.1987, 

Pseudogaraux trilineatus (Duda, 1930), Sabrosky det., J.A. Rafael, J. E. Brasil, L.S. Aquino 

Cols. (1♀, INPA); Rondônia, Itapuã do Oeste, Flona Jamari, 09°15’36”S 62°54’46 “W, 13-

28.iv.2017, C. Marques det., arm. Malaise, Z.F.M. Silva & J.A. Rafael - REDE BIA (1♀, 

INPA); Mato Grosso do Sul, Curumbá BEP – Ciliar (Rio Miranda), 19°34’30,06”S 

57°00’52,4”W, Malaise 03, 14-29.ix.2012, Lamas, Nihei & eq. Col. (1♀, MZUSP); idem, 

19°34’11,4”S 57°01’08.5”W, Malaise 01, 02-17.xii.2012 (1♀, MZUSP); Amazonas,  Manaus, 

AM010 Km 31, Embrapa, 14.ii.1991, Pseudogaraux trilineatus (Duda, 1930), arm. Shannon 

C. Cacau, isc. Fruta, L. P. Albuquerque, J.E. Biada cols. (1♀, INPA); idem, 12.xii.1990, arm. 

Shannon C. Andiroba, isc. Fruta (1♀, INPA); Manaus, C. Universitário, 07.vi.1982, arm. 

Malaise, J.A. Rafael col. (1♀, INPA). Manaus, Reserva Ducke, 06-12.i.19, Y. Camave, J.E. 

Binda cols. (1♀, INPA). 

Discussão. Essa espécie difere das demais espécies amazônicas pelo padrão de coloração 

único em Pseudogaurax com três faixas marrons dorsais no escudo estreitas, sendo uma 

acrostical completa e uma dorso-central, pleura amarela e escutelo amarelo.  

Comentários. Redescrição feita com base em um exemplar identificado por Sabrosky. Pois o 

holótipo encontra-se perdido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



58 

 

 

 

Figura 31 A-F: Pseudogaurax trilineatus (Duda, 1930). Exemplar identificado por sabrosky. A. 

Hábito, vista lateral; B. Cabeça, vista frontal; C. Tórax, vista dorsal; D. Abdome e sub-escutelo, vista 

posterior. E. Tíbia, vista posterior (faixas vermelhas indicando a localização do órgão tibial); F. 

Etiqueta origital. Escalas A: 0,5mm; B-E: 0,3mm.  
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Figura 32 A-B: Pseudogaurax trilineatus (Duda,1930). A. Tergito 8, epiprocto e cercos em vista 

dorsal; B. Esternito 8, hipoprocto e cercos em vista ventral. Escalas A-B: 0,2mm. 

 

 

Figura 33: Mapa com registro geográfico de P. trilineatus Duda 
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Figura 34 A-J: Tórax em vista dorsal das espécies brasileiras de Pseudogaurax. A. P. cingulatus 

Sabrosky, 1966; B. P. flaviscutellatus sp. nov; C. P. longilineatus Sabrosky, 1949; D. P. luciscens 

(Enderlein, 1911); E. P. nigrolineatus (Enderlein, 1911); F. P. souzalopesi Sabrosky, 1989; G.  P. 

testaceus (Enderlein, 1911); H. P. tibialis Malloch, 1934; I. P. trabeatus (Enderlein, 1911); J. P. 

trilineatus (Duda, 1930). Escalas: B-E e J: 0,3mm. A, G e I: Modificado de Sabrosky (1966). 
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Figura 35 A-G: Tórax em vista dorsal das espécies brasileiras de Pseudogaurax. A. P. infulatus sp. 

nov.; B. P. longitriangularis; C. P. pallidus; D. P. plaumani Sabrosky, 1966; E. P. poseidoni sp. nov.; 

F. P. tridens Sabrosky, 1966. Escalas A-G: 0,3mm 
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6. CONCLUSÃO 

 

Pseudogaraux, até o presente momento, possuía apenas duas espécies registradas na 

região Amazônica, nos estados de Roraima e Pará, sendo as demais registradas para as regiões 

Sul, Sudeste e Centro Oeste, a maioria nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. Os registros do gênero foram ampliados para o bioma amazônico, 

passando a ter oito espécies registradas para a região, as quais, cinco são espécies novas e um 

novo registro. 

Pseudogaurax originalmente é caracterizado por possuir um escutelo triangular, sendo 

esta a principal diferença entre este gênero e Gaurax, o qual inclui espécies com a margem 

posterior do escutelo arredondada. Ainda assim, os limites entre Gaurax e Pseudogaurax, 

necessitam ser filogeneticamente testados.  

Não foi observado dimorfismo sexual dentre as espécies amazônicas; foi observado 

que os caracteres da terminália feminina podem contribuir juntamente com caracteres 

externos para a delimitação das espécies. 

Os resultados mostraram que Pseudogaurax foi pouco estudado e sua diversidade 

pobremente explorada na região Amazônica, principalmente dada a vasta extensão territorial e 

diversidade biológica do bioma. Não há dúvidas que ainda existem muitas espécies novas a 

serem descritas para a região, por isto é desejável a continuidade dos estudos taxonômicos 

desse grupo no bioma amazônico. 
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