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1. Insetos aquáticos. 2. Associação imaturos-adultos. 3. Sialidinae. 4. 

Larvas. 5. Espécies novas. I. Hamada, Neusa, orient. II. Fusari, Lívia Maria, 

coorient. III. Título. 

 

Sinopse: 

Estudou-se a taxonomia e biologia de Ilyobius Enderlein, 1910 (Megaloptera: 

Sialidae). Seis espécies novas foram descritas com base em adultos, larvas e pupas. 

O gênero foi registrado pela primeira vez para o Distrito Federal, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Tocantins e Pará. Uma chave ilustrada para identificar machos e 

fêmeas adultos das 15 espécies Neotropicais e uma chave ilustrada para identificar 

larvas de último estádio de 11 espécies/ morfótipos foram elaboradas. 

Palavras-chave: insetos aquáticos, associação imaturos-adultos, Sialidinae, 

larvas, espécies novas. 
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RESUMO 

Sialidinae possui dois gêneros, apenas dois ocorrem na região Neotropical, Ilyobius Enderlein, 

1910 e Protosialis Van der Weele, 1909. Até o momento, apenas Ilyobius foi registrado no 

Brasil, com três espécies. O gênero é composto por 12 espécies conhecidas, praticamente, 

apenas no estágio adulto, somente a larva de Ilyobius chilensis McLachlan, 1981, é descrita 

formalmente. Das três espécies que ocorrem no país, apenas Ilyobius flammatus Penny, 1981 

tem larva conhecida, mas não descrita formalmente. Tendo em vista o pouco conhecimento 

sobre Ilyobius no Brasil este estudo teve como objetivos ampliar o conhecimento taxonômico 

e biológico sobre espécies desse gênero no país. As coletas foram planejadas, principalmente, 

levando em consideração indícios de presença de larvas encontrados na literatura. Riachos de 

baixa ordem localizados nas regiões Norte (Amazonas, Pará, Tocantins), Centro-Oeste (Mato 

Grosso, Distrito Federal), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo) e Sul (Rio Grande do Sul) foram 

amostrados. Um total de 163 larvas do gênero foram coletadas, 150 foram criadas em condições 

de laboratório e 60 atingiram o estágio adulto. Adultos foram coletados com armadilhas Malaise 

instalados sob os cursos d’água. Larva e pupa de I. flammatus e I. hauseri foram descritas e 

ilustradas; seis espécies novas para a Ciência foram descritas e ilustradas com base em adultos, 

larvas e pupas e larva de dois morfótipos foram descritas. Informações biológicas foram 

coletadas e a distribuição geográfica foi apresentada para cada espécie/morfótipo. Uma chave 

ilustrada para identificar machos adultos das 15 espécies Neotropicais e uma chave ilustrada 

para identificar larvas de último estádio de 11 espécies/ morfótipos foram elaboradas. O neótipo 

de I. hauseri foi designado e a fêmea de I. flammatus foi descrita e ilustrada. Neste trabalho, o 

número de espécies de Ilyobius no Brasil passa de três para nove, com previsão de pelo menos 

mais duas espécies serem descritas, com base nos morfótipos descrtos. Os resultados indicam 

que a diversidade de Sialidade no Brasil é muito maior do que a conhecida, tendo em vista que 

com poucas localidades amostradas no país, o número de espécies conhecidas praticamente 

triplicou. 

 

Palavras-chave: insetos aquáticos, associação imaturos-adultos, Sialidinae, larvas, 

espécies novas.  
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ABSTRACT 

Ilyobius Enderlein, 1910 together with the Protosialis Van der Weele, 1909 are the only genera 

of Sialidinae occurring in the Neotropical region. To date, only Ilyobius has been registered in 

Brazil, with three species. The genus is composed of 12 species, known practically, only in the 

adult stage, because the larva of only one species, Ilyobius chilensis McLachlan, 1981, is 

formally described an illustrated. Of the three species that occur in the country, only Ilyobius 

flammatus Penny, 1981  has the known larva, but not formally described. Considering the lack 

of knowledge about Ilyobius in Brazil, this study aimed to increase the taxonomic and biological 

knowledge about species of this genus in Brazil. The collections were planned, mainly, 

considering evidence of larvae found in the literature. Low-order streams located in the North 

(Amazonas, Pará, Tocantins), Central-West (Mato Grosso, Federal District), Southeastern 

(Minas Gerais, São Paulo) and Southern (Rio Grande do Sul) regions were sampled. A total of 

163 larvae of the genus were collected, 150 were raised under laboratory conditions and 60 

reached the adult stage. Adults were collected with Malaise traps installed under the water 

courses. As a result of the present study, larva and pupa of I. flammatus and I. hauseri were 

described and illustrated; six new species for Science were described and illustrated based on 

adults, larvae, pupae and two morphotypes. Biological informations was collected and the 

geographical distribution was showed for each species/morphotype. A key illustrated to identify 

adult males of the 15 Neotropical species (including the new species described here), and a key 

illustrated to identify last-stage larval of 11 species (including two morphotypes) were 

elaborated. The I. hauseri neotype was designated and the I. flammatus female was described 

and illustrated. In this work, the number of species of Ilyobius in Brazil increases from three to 

nine, and the results indicate that the diversity of Sialidade in Brazil is much larger than the one 

known, considering that with few localities sampled in the country, the number of known 

species practically doubled. 

 

Key words: insects aquatic, immature-adults association, Sialidinae, larvae, new species. 
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NOTA TAXONÔMICA 

Os nomes atribuídos às espécies novas (Ilyobius dactylus sp. n.; Ilyobius eligmus sp. n.; 

Ilyobius ithyus sp. n.; Ilyobius kolobosus sp. n.; Ilyobius kyathus sp. n.; Ilyobius rachius sp. n.) 

descritas neste trabalho não são válidos, de acordo com o Capítulo 3, Artigos 8 e 9 do Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica (1999). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Aspectos gerais de Megaloptera 

Megaloptera foi estabelecida por Latreille em 1802, e seu nome vem do grego 

(megalo = grande e pteron = asas), em referência ao tamanho grande de suas asas (Borror 

e DeLong 1971). A origem da ordem está estimada para o Permiano, de acordo com os 

primeiros registros fósseis (Grimaldi e Engel 2005; Misof et al. 2014); Neuroptera e 

Raphidioptera são consideradas grupo-irmãos, juntas essas três ordens compõem a 

superordem Neuropterida, sustentada por caracteres morfológicos, tais como antenas 

multiarticulares, olhos grandes e separados, protórax maior que o mesotórax e asas 

similares em forma de nevarção (Grimaldi e Engel 2005) e moleculares (Winterton et al. 

2017; Engel et al. 2018). 

A ordem abriga duas famílias (Corydalidae e Sialidae) com 41 gêneros e 

aproximadamente 380 espécies válidas (Liu et al. 2015a) distribuídas mundialmente, com 

exceção da Antártica (Yang e Liu 2010; Liu et al. 2015a). São insetos holometábolos, 

passando pelos estágios de ovo, larva, pupa e adulto (Borror e DeLong 1971). O estágio 

larval é aquático, podendo ser encontrado em vários habitats de água doce (geralmente 

córregos limpos, rios, lagos, etc.) e os estágios de ovo, pupa e adulto são terrestres 

(Hamada e Azevêdo 2014). 

As duas famílias da ordem apresentam diferentes características morfológicas, os 

adultos de Corydalidae possuem ocelos enquanto em Sialidae essas estruturas são 

ausentes. O pronoto em Corydalidae é mais comprido do que largo enquanto que em 

Sialidae o pronoto é mais largo que comprido. Sialidae possui o quarto tarsômero 

expandido ventro-lateralmente, enquanto em Corydalidae não possui (Borror e DeLong 

1971). Em Corydalidae a larva se diferencia por possui pares de brânquias laterais nos 

segmentos I–VIII e um par de falsas pernas no ápice do abdômen, cada uma com dois 

ganchos. Enquanto a larva de Sialidae, possui nos segmentos abdominais I–VII pares de 

brânquias laterais (projeções abdominais) e um filamento longo no ápice do abdômen, 

(Borror e DeLong 1971). 
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1.2. Sialidae 

O gênero alvo desse estudo está alocado em Sialidae, é constituída por 12 gêneros 

e cerca de 90 espécies (Liu et al. 2015a, b). Essa família é dividida em duas subfamílias: 

Sialidinae (11 gêneros e 89 espécies) e +Sharasialinae (1 gênero e 1 espécie) ocorre na 

região Oriental (Liu et al. 2015a). Apenas Sialidinae ocorre na região Neotropical, com 

dois gêneros: Protosialis Van der Weele, 1909 e Ilyobius, Enderlein 1910,com uma e 12 

espécies, respectivamente. 

Os ovos de Sialidae são depositados na vegetação marginal (Hamada e Azevêdo 

2012), geralmente 40 centímetros acima da superfície da água, na face abaxial das folhas 

da vegetação ripária (Bentes et al. 2014). Os ovos são cilíndricos, de coloração marrom 

(Penny 1981; Bentes et al. 2014) e possuem um processo micropilar cilíndrico no ápice 

(Bentes et al. 2014). As posturas são compostas por 200 a 500 ovos, dipostos lado a lado 

(Fig. 79) (Hamada e Azevêdo 2012). 

As larvas habitam áreas de remanso ou com pouca correnteza na região marginal 

de igarapés e lagos e áreas com sedimentos finos entre bancos de folhas e raízes da 

vegetação ripária (Flint et al. 2008; Azevêdo e Hamada 2014; Archangelsky et al. 2017). 

As larvas são predadoras e se alimentam de pequenas larvas aquáticas como, por 

exemplo, de Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera e Diptera (Stewart et al. 1973). A 

larva possui cabeça prognata, antenas com quatro artículos, seis estemas de formato 

semiesférico, pernas ambulatoriais com tarsos fusionados e garras desiguais, segmentos 

abdominais I–VII com pares de brânquias laterais e um filamento longo no ápice do 

abdômen (Evans e Neuzing 1996). 

Sialidae pode ser univoltina, passando por 10 estádios larvais nas regiões 

temperadas (Evans 1978). Archangelsky et al. (2017) coletaram no estremo sul da região 

neotropical larvas de Ilyobius chilensis McLachlan, 1871 de diferentes estadios ao longo 

do ano, indicando que essa espécie é multivoltina.  

A larva de último estádio sai da água e constrói uma câmara de 1 a 10 cm de 

profundidade escavada no solo ou sob uma pedra para empupar (New 1986). De acordo 

com Azevêdo (2003) a pupa se desenvolve em aproximadamente cinco dias, enquanto 

Penny (1981), relata um período entre nove a 10 dias. A pupa é exarata e ativa, utiliza as 

mandíbulas para defesa e as pernas para se movimentar, sua cabeça é idêntica à da larva, 

com antenas e olhos bem desenvolvidos (Fig. 14A) (Riek 1979). 
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Os adultos têm baixa mobilidade e podem ser encontrados na margem do curso 

d’água no qual se desenvolveu (Penny 1981; New 1986). Archangelsky et al. (2017) 

observaram adultos voando entre 9h e 15h e em repouso sobre Cyperaceae, na vegetação 

ripária. Os adultos vivem poucos dias e se alimentam de substâncias açucaradas e ingerem 

água (Davis 1903; Contreras-Ramos 1998; Azevêdo 2003; Azevêdo e Hamada 2014). A 

coloração do corpo varia entre preta, marrom a amarelo-alaranjado e as asas são pardas 

(Evans e Neuzing 1996). A cabeça é prognata, os olhos são posicionados lateralmente, a 

antena é longa, a qual pode ser moniliforme, filiforme, serreada ou pectinada. As 

mandíbulas são bem desenvolvidas, os palpos maxilares têm de quatro a cinco artículos 

e os labiais de três a quatro. As pernas são desenvolvidas, com coxas medianas e 

posteriores grandes. Possuem o quarto tarsômero expandido ventro-lateralmente 

funcionando como pulvilo. Os dois pares de asas membranosas repousam sobre o abdome 

e se estendem muito além da extremidade do corpo; a asa posterior tem a região anal 

expandida e dobrável (New 1986). O abdome é mole e flexível, com 10 segmentos, os 

oito primeiros são similares, o nono abriga o gonopódema e o décimo, um par de placas 

anais (Fig. 9A) (New 1986). Os adultos são principalmente diurnos e raramente são 

atraídos pela luz, os machos de Sialidae utilizam sinais acústicos, vibrações ou batimentos 

abdominais, durante a corte e o acasalamento (New e Theischinger 1993). 

1.3. Histórico de Ilyobius 

Em 1802 Latreille criou o gênero Sialis e designou como espécie-tipo Hemerobius 

lutarius Linnaeus, 1758. Em 1909, Van der Weele criou o gênero Protosialis para abrigar 

três espécies de Sialis (S. bifaciata Hagen, 1861; S. chilensis McLachlan, 1871 e S. 

mexicana Banks, 1901). Em 1910, com base em uma espécie da Colômbia, Enderlein 

criou o gênero Ilyobius, tendo como espécie-tipo Sialis flavicollis Enderlein, 1910. Ross, 

em 1937, sinonimizou Protosialis com Sialis, porém autores subsequentes, tais como 

Penny (1981) e Contreras-Ramos et al. (2005) não aceitaram essa sinonímia e 

continuaram utilizando o nome Protosialis nas descrições. 

Em 1981, Penny sinonimizou Ilyobius com Protosialis pelo fato de I. flavicollis 

possuir as mesmas características de Protosialis. Entretanto, Liu et al. (2015a) realizaram 

um estudo filogenético e morfológico de Sialidae e concluíram que Ilyobius é válido e, 
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ressucitaram o gênero, transferindo seis espécies de Protosialis e três de Sialis para 

Ilyobius. 

Em 2006, Contreras-Ramos redescreveu Protosialis brasiliensis Navás, 1936, e 

citou que o holótipo estaria em condições deterioradas (possuindo somente a cabeça e 

tórax), sendo impossível definir o sexo. Liu et al. (2015a) consideraram I. brasiliensis 

inválida e trataram essa espécie como sinônimo júnior de Ilyobius nubilus (Navás, 1936). 

De acordo com Liu et al. (2015b) a sinonimização de I. brasiliensis com I. nubilus foi 

baseada no fato de ambas espécies apresentarem a mesma distribuição geográfica, além 

de ambas possuírem o mesmo padrão de coloração na cabeça e no tórax. Mas, o registro 

geográfico é incerto, porque os dados da etiqueta de I. nubilus inclui algumas palavras 

impressas [Brasil - S. Paulo, Est. S. Paulo] e uma possível data de coleta [20.XI.1927], 

que nunca foram mencionadas na descrição original Navás (1933). 

Liu et al. (2015a) dividiram as espécies de Ilyobius em dois grupos com base em 

análise filogenética e morfológica: chilensis e mexicanus. O grupo chilensis é composto 

por I. chilensis, I. hauseri e I. nubilus e é caracterizado pelos adultos com uma faixa 

mediana longitudinal preta, a qual se expande transversalmente nas extremidades anterior 

e posterior, os machos possuem o nono esterno com uma projeção mediana alongada, 

ectoproctos em forma de anzóis, gonocoxitos 11 com projeções transversais medianas a 

curtas, e as fêmeas têm o gonocoxito 8 reduzidos e fusionado com a gonapófise 8. O 

grupo mexicanus, composto por I. bimaculatus Banks, 1920, I. flammatus, I. flavicollis, 

I. mexicanus Banks, 1901, I. ranchograndis Contreras-Ramos, 2006 e I. curvatus Liu, 

Hayashi e Yang 2015, é caracterizado pela presença, em algumas espécies, de mancha 

preta ao redor dos olhos que se estende dorsolateralmente, e tem as margens externas  

trifurcada; machos com o nono esterno alongado, ectoprotos ovóides, gonocoxito 11 

transversalmente arqueado, e as fêmeas têm gonocoxito 8 bem desenvolvido, gonapófise 

8 com um esclerito estreito, arqueado e posteriormente convexo. 

Abaixo, segue a lista de espécies de Protosialis e Sialis transferidas para o gênero 

Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) seguindo atualizações de Oswald (2018) [Lacewing 

Digital Library (LDL)]. + Espécies fósseis. 
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+Ilyobius balticus (Wichard, 1997) 

+Sialis (Protosialis) baltica Wichard, 1997: 203. Localidade-tipo: desconhecida (Âmbar 

báltico). Holótipo: macho (Coleção privada: Bramsche, Niedersachsen, Alemanha). 

Ilyobius baltica; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius balticus; Oswald, 2018 (cat.). 

Ilyobius bimaculatus (Banks, 1920) 

Protosialis bimaculata Banks, 1920: 326. Localidade-tipo: Bolívia, Rio Longo. Holótipo: 

sexo desconhecido, MCZ (Museum of Comparative Zoology, Harvard). 

Ilyobius bimaculata; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius bimaculatus; Oswald, 2018 (cat.). 

+Ilyobius cascus (Engel e Grimaldi, 2007) 
+Sialis (Protosialis) casca Engel e Grimaldi, 2007: 7. Localidade-tipo: República 

Dominicana. Holótipo: Macho (Colecção Morone Amber - Torino, Itália, MACT) 

Ilyobius casca; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius cascus; Oswald, 2018 (cat.). 

Ilyobius chilensis (McLachlan, 1871) 

Sialis chilensis McLachlan, 1871: 145. Localidade-tipo: Chile. Holótipo: Macho, NMNH 

(National Museum of Natural History, Washington).  

Ilyobius chilensis; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius flammatus (Penny, 1981) 

Protosialis flammata Penny, 1991: 845. Localidade-tipo: Brasil, Amazonas, Reserva 

Ducke. Holótipo: Macho (Coleção de Invertebrados do INPA, Manaus). 

Ilyobius flammata; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius flammatus; Oswald, 2018 (cat.). 

Ilyobius flavicollis (Enderlein, 1910) 

Sialis flavicollis Enderlein, 1910: 380. Localidade-tipo: Colômbia, Natagaima. Holótipo: 

Fêmea, MZPW (Museum of the Zoological Institute of the Polish Academy of Sciences, 

Polônia). 
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Ilyobius flavicollis; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius hauseri (Contreras-Ramos, Fiorentin e Urakami, 2005) 

Protosialis hauseri Contreras-Ramos, Fiorentin e Urakami, 2005: 268. Localidade-tipo: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Holótipo: Macho, 

MCNZ (Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre). 

Ilyobius hauseri; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

+Ilyobius herrlingi (Wichard, 2002) 
+Sialis (Protosialis) herrlingi Wichard, 2002: 254. Localidade-tipo: México, Veracruz, 

Jalapa. Holótipo: Macho (Coleção privada: Bramsche, Niedersachsen, Alemanha). 

Ilyobius herrlingi; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius mexicanus (Banks, 1901) 

Sialis mexicana Banks, 1901: 363. Localidade-tipo: México, Veracruz, Jalapa. Holótipo: 

Macho, NMNH (National Museum of Natural History, Washington). 

Ilyobius mexicana; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius mexicanus; Oswald, 2018 (cat.). 

Ilyobius nubilus (Navás, 1933) 

Protosialis nubila Navás, 1933: 36. Localidade tipo: Brasil, São Paulo. Holótipo: Fêmea, 

DEI (Deutsches Entomologisches Institut, Alemanha). 

Ilyobius nubila; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius nubilus Oswald, 2018 (cat.). 

Ilyobius rachograndis (Contreras-Ramos, 2006) 

Protosialis rachograndis Contreras-Ramos, 2006: 978. Localidade-tipo: Venezuela, Aragua, 

Racho Grande. Holótipo: Macho, MIZA (Museo del Instituto de Zoología Agrícola 

Francisco Fernández Yépez, Maracay). 

Ilyobius rachograndis; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 
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1.4. Ilyobius Enderlein, 1910 

O nome Ilyobius tem origem nas palavras Ilyo (Grego), lama ou sujeira, bi 

(Grego), vida e us (L) um sufixo masculino, em referência, possivelmente ao habitat das 

larvas bentônicas, ou à coloração predominantemente marrom-escura a negra dos adultos 

(Oswald 2018). Todas as espécies neotropicais de Sialidae, com exceção de Protosialis 

bifasciata (Hagen, 1861) estão alocadas em Ilyobius. Esse gênero possui 12 espécies, 

sendo nove viventes e três extintas (Oswald 2018). Das espécies viventes, I. chilensis 

ocorre na Argentina e Chile, I. bimaculatus na Bolívia, I. flavicollis na Colômbia, I. 

mexicanus no México, I. flammatus no Peru e Brasil, I. hauseri e I. nubilus no Brasil, I. 

ranchograndis na Venezuela e I. curvatus no Panamá e Colômbia. 

O conhecimento sobre os estágios imaturos de Ilyobius é ainda incipiente uma vez 

que apenas I. chilensis tem sua larva descrita, e embora a larva de I. flammatus seja 

conhecida ela não foi formalmente descrita (Azevêdo 2009). Imagens de larvas desse 

gênero foram apresentadas por outros autores, mas não descritas (e.g., Flint 1973; 

Azevêdo e Hamada 2008; Clavier et al. 2010) e larvas identificadas até nível de família 

foram listadas em alguns trabalhos ecológicos (e.g., Santos 2014; Fernandes 2007; 

Nicacio 2017). 

Com raras exceções, as espécies de Sialidae são conhecidas apenas de suas 

localidades-tipo, isto é, os tipos foram coletados, as espécies foram descritas e depois não 

voltaram a ser coletadas ou abordadas em outros estudos. Isso é um reflexo da baixa 

frequência de ocorrência e baixa densidade dessa família nos corpos d’água onde 

ocorrem. Esse fato e a falta de informações sobre os estágios imaturos, especialmente 

larvas dessa família, motivaram a execução dessa pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Incrementar o conhecimento taxonômico sobre Ilyobius no Brasil e fornecer novas 

informações sobre sua biologia e distribuição no país. 

2.2. Objetivos específicos 

Ö Descrever estágios desconhecidos de espécies já conhecidas de Ilyobius ocorrentes no 

Brasil e descrever eventuais espécies novas. 

Ö Fornecer informações biológicas sobre as espécies encontradas. 

Ö Elaborar uma chave de identificação das larvas de Ilyobius e atualizar a chave de 

identificação dos adultos. 

Ö Mapear os pontos de ocorrência das espécies de Ilyobius coletadas no Brasil. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

As coletas foram realizadas em estados de quatro regiões do Brasil: Norte 

(Amazonas, Pará e Tocantins), Centro-Oeste (Mato Grosso e Distrito Federal), Sudeste 

(Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Rio Grande do Sul) (Fig. 1). Parte dessas coletas foi 

direcionada pelos registros de larvas da família provenientes de trabalhos ecológicos 

(e.g., Santos 2014; Fernandes 2007; Nicacio 2017) e nas localidades-tipo indicadas nas 

descrições das espécies que ocorrem no Brasil (Penny 1981; Contreras-Ramos et al. 2005; 

Liu et al. 2015b). 

 
Figura 1. Mapa do Brasil indicando os estados nos quais espécies de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) 

foram amostradas. Nota: AM = Amazonas, PA = Pará, MT = Mato Grosso, TO = Tocantins, DF = Distrito 

Federal, MG = Minas Gerais, SP = São Paulo e RS = Rio Grande do Sul.  
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3.2. Coletas 

3.2.1. Ovos 

Para coletar ovos foram examinadas folhas e raízes de plantas localizadas na 

vegetação ripária ao longo dos cursos d’água, como indicado por Bentes et al. (2014). A 

região abaxial das folhas foi examinada e, quando presentes, as posturas foram recolhidas 

juntamente com o substrato (Fig. 2). As posturas foram acondicionadas em recipientes de 

plásticos secos, etiquetadas e levadas ao laboratório. 

 

Figura 2. A–B. Posturas de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) na região abaxial da folha de um arbusto da 

vegetação ripária. 

 

3.2.2. Larvas 

As coletas de larvas foram realizadas por meio de busca ativa utilizando uma rede 

entomológica aquática (rapiché). Os substratos disponíveis nos ambientes aquáticos (e.g., 

folhiço, raízes laterais e sedimento fino) foram depositados em uma bandeja branca de 

plástico possibilitando melhor visualização dos espécimes. As larvas encontradas nas 

bandejas foram coletadas utilizando-se uma pinça e individualizadas em potes plásticos 

(80ml) contendo briófita e água em um volume suficiente apenas para cobrir a briófita. 

Os espécimes coletados foram transportados em bolsa térmica até o laboratório para a 

criação em condições artificiais, até a emergência do adulto. 
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3.2.3. Adultos 

A maioria dos adultos foi obtida por meio da criação das larvas coletadas em 

campo e mantidas em laboratório, até a emergência, conforme descrito anteriormente. 

Entretanto, alguns adultos também foram obtidos por meio de coleta no campo utilizando 

armadilhas de interceptação de voo do tipo Malaise (Townes 1972), as quais foram 

posicionadas sobre o curso d’água, onde permaneceram por dias ou semanas. Os 

espécimes coletados foram fixados em álcool 96%, armazenados em microtubos, 

etiquetados e levados ao laboratório para análises morfológicas. 

3.3. Criação em condições de laboratório 

No laboratório, os ovos foram mantidos em uma sala de criação com temperatura 

entre 22 e 24ºC e a folha com a postura foi fixada na tampa de uma caixa de isopor com 

o auxílio de alfinetes (Fig. 3). No fundo da caixa foi colocada uma placa de Petri contendo 

água, na direção da folha alfinetada, e a distância entre a postura e a água na placa era 

suficiente para evitar o contato direto dos ovos com a água (Fig. 3). 

 

Figura 3. A–B. Criação de ovos de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) em condições de laboratório. 

As larvas coletadas no campo e trazidas para o laboratório foram acondicionadas 

em uma sala de criação com temperatura entre 22 e 24ºC em recipientes de plástico (Fig. 

4A) mantidos até a emergência do adulto em uma prateleira coberta com uma lona escura 

para reduzir a luminosidade (Fig. 4C), simulando o habitat natural. Os recipientes 

plásticos, onde as larvas foram individualizadas, tinham dois compartimentos (Fig. 4A–

B), um contendo água filtrada, areia muflada e briófita para evitar crescimento de fungos 

(Ferreira e Rafael 2006) e o outro contendo areia úmida muflada (Azevêdo 2003). Esses 
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dois ambientes são necessários para o desenvolvimento de estágios de larva e pupa. As 

larvas foram mantidas no compartimento com água, areia e briófita, sendo alimentadas a 

cada dois dias com larvas de Chironomidae (Diptera), quando, também, era efetuada a 

troca da água também. Observações sobre o tempo de desenvolvimento das larvas e 

mudanças de estádios foram realizadas durante toda a etapa de criação. Próximo de 

empupar, a larva de último estádio sai da água e caminha para o outro compartimento, 

contendo areia úmida, onde ela constrói uma câmara pupal para empupar. Nesse 

momento, a água do compartimento era retirada para evitar que o aduto, ao emergir, 

caísse nela. 

Os adultos emergidos foram colocados em um terrário, com folhagens, galhos, 

pedra, e utilizando um filó (tecido) junto com uma tampa de vidro, e alimentados com 

água açucarada (Fig. 5A–C). Após a morte dos espécimes eles foram fixados em álcool 

96% e armazenados junto das exúvias da larva de último estádio e da pupa. Parte dos 

adultos foi montada em alfinete entomológico e etiquetada para posterior identificação. 

Outra parte foi mantida viva para observações biológicas tais como, o tempo de 

desenvolvimento da larva e da pupa, até o estágio adulto, período de duração das fases de 

pré-pupa e pupa; o tempo de vida do adulto em criação. 
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Figura 4. Criação de larvas de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) em laboratório. A. Larvas individualizadas 

nos recipientes de plástico. B. Detalhe do recipiente com os dois ambientes, esquerda com briófita, areia e 

água e, direita com areia úmida. C. Prateleira utilizada para a criação das larvas e adultos. 
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Figura 5. Criação de adultos de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) em laboratório. A. Terrário com o adulto. 

B. Adulto em cativeiro. C. Adulto se alimentando de água açucarada. 
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3.4. Empréstimo e visitas às coleções entomológicas 

Os holótipos das espécies do Brasil de Ilyobius estão depositados em três Museus: 

na Coleção de Invertebrados do INPA, Manaus (INPA) onde a espécie I. flammatus foi 

analisada; Foi solicitado o empréstimo do tipo de I. hauseri, à Fundação Zoobotânica do 

Rio Grande do Sul, no entanto a curadora informou que o material não se encontrava 

naquela coleção. Ao contactar o primero autor do artigo de descrição dessa espécie, Dr. 

Atilano Contreras-Ramos, da Universidae Nacional do México, foi informado que o 

material havia se perdido durante as mudanças da coleção. E no museu Deutsches 

Entomologisches Institut, Alemanha (DEI) de onde não obtivemos resposta sobre o 

pedido de empréstimo da espécie I. nubilus. Houve uma visita ao Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo (MZUSP) onde está depositada a espécie I. 

brasiliensis de acordo com a redescrição de Contreras-Ramos (2006), porém a espécie 

não foi localizada no Museu. 

 

3.5. Morfologia 

3.5.1. Identificação 

As larvas foram identificadas por meio da associação com os adultos emergidos 

da criação. Quando a associação não foi possível, pela ausência de emergência dos 

adultos em condições de laboratório, as larvas foram morfotipadas. Os adultos foram 

identificados em nível específico através de bibliografias especializadas contendo 

descrições e redescricões originais, além de chaves de identificação, quando disponíveis 

(e.g., Hagen 1861; Weele 1910; Banks 1920; Navás 1933; Flint 1973; Penny 1981; 

Contreras-Ramos et al. 2005; Contreras-Ramos 2006; Contreras-Ramos 2008; Liu et al. 

2015a, b). 

Estruturas morfológicas utilizadas para as descrições e redescrições de ovos, 

larvas e adultos espécies de Ilyobius são apresentadas nas figuras de 6–10. A terminologia 

utilizada na descrição dos ovos de Ilyobius segue as de Kobayashi (2016) e Bentes et al. 

(2014). Para a descrição das larvas foi utilizada a terminologia de Archangelsky et al. 

(2017), com adaptações de Beutel e Friedrich (2008). Terminologia da genitália do macho 

e da fêmea segue Liu et al. (2015a, b, c) com adaptações. 
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Figura 6. Morfologia de ovos de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae), foto obtida por meio de microscopia 

eletrônica de varredura. A. Ovo, vista dorsal, com detalhes da micrópila e do córion. B. Ovo com a larva 

de primeiro estádio, detalhes do egg-burster. Escalas: A–B: 0,2 mm. 
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Figura 7. Morfologia das principais estruturas da larva de último estádio de Ilyobius (Megaloptera: 

Sialidae). A. Hábito dorsal, com detalhes do filamento terminal e filamentos branquiais. B. Perna posterior, 

direita, superfíce ventral sob microscopia eletrônica de varredura, com detalhes de projeções culticulares 

pectinadas. C. Tórax, vista dorsal. 
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Figura 8. Morfologia geral das principais estruturas utilizadas para a identificação da cabeça e peças bucais 

da larva de último estádio de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae). A–B. Cabeça, vista dorsal e ventral, 

respectivamente. C. Labro, vista dorsal. D. Mandíbula, vista ventral. E. Antena. 
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Figura 9. Morfologia geral do adulto macho de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae). A. Hábito, vista dorsal, 

espécime em álcool. B–C. Asa anterior e posterior, respectivamente, com principais veias. 
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Figura 10. Morfologia geral das principais estruturas da genitália masculina e feminina de Ilyobius 

(Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, lateral e caudal, respectivamente. 

E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Legenda, e: ectoproto; edf: endófalo; gp8: 

gonapófise 8; gst9 e 11: gonóstilo 9 e 11; gx8, 9 e 11: gonocoxito 8, 9 e 11; S7 e 9: esterno 7 e 9; T7–9: 

tergito 7–9.  
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3.5.2. Ilustrações e confecção do mapa de distribuição 

As imagens das larvas, pupas e adultos foram obtidas por meio de um 

estereomicroscópio Leica M165C com objetiva Planapo 1.0x e câmera de vídeo DFC420 

acoplada, utilizando uma cúpula de iluminação de Diodo emissõe de luz (LED) para 

reduzir reflexos de luz sobre os espécimes (Kawada e Buffington 2016). Uma série de 

imagens digitais, com diferentes distâncias focais de uma mesma estrutura foi obtida e, 

em seguida, foram combinadas em uma única imagem com maior profundidade de campo 

usando o programa Helicon Focus® 7.0.2 versão Pro. As fotografias das genitálias 

masculinas foram vetorizadas no programa Adobe Illustrator CS7. Ao final, as ilustrações 

foram editadas e organizadas em pranchas no programa Adobe Photoshop CS7, ambos 

com versão Trial. Os mapas de distribuição geográfica foram confeccionados no 

programa livre QGIS (V3.4.3). 

3.5.3. Microscopia Eletrônica de varredura 

Para a obtenção das imagens das pernas das larvas e dos ovos, essas estruturas 

foram desidratadas, onde passaram por uma série de troca de álcool 90%, 95% e duas 

série de 100% em um tempo de 15 minutos em cada série. Em seguida foi realizado o 

ponto crítico através da imersão das amostras em CO2 durante três horas. Após o ponto 

crítico, as pernas e os ovos foram fixados em stubs SEM com uma fita de carbono dupla 

face. As amostras foram banhadas com uma camada de ouro e fotografadas usando um 

microscópio eletrônico de varredura 435 (LEO Electron Microscopy Ltda) no 

Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE) do Instituto 

Nacional de Pesquisa na Amazônia (INPA). 

3.5.4. Descrições e chave de identificação 

Para cada espécie foram fornecidas uma lista sinonímica, diagnose, etimologia, 

distribuição geográfica, comentários taxonômicos, lista de material examinado e 

ilustrações. A chave de identificação dos adultos de Ilybius de Liu et al. (2015b) foi 

atualizada e, uma chave dicotômica e ilustrada para identificar larvas de último estádio 

associadas a adultos das espécies de Ilyobius ocorrentes no Brasil é apresentada. 

  



 

 

 

22 

3.5.5. Dados biométricos 

3.5.5.1. Ovos 

Comprimento e largura foram mensurados de um ápice ao outro, assim como o 

formato e a coloração foram descritos. O formato da micrópila e o padrão de reticulação 

do córion foram descritos (Fig. 6). 

3.5.5.2. Larvas 

Nas larvas foram mensuradas o comprimento do corpo, da cabeça, clípeo, labro, 

lábio, mandíbula, antena, tórax e o abdômen (Fig. 7–8). 

Corpo: comprimento do corpo foi mensurado do ápice do clípeo ao ápice do 

último segmento abdominal, em vista dorsal e a largura foi mensurada no tórax no 

mesonoto. 

Cabeça: comprimento foi medido do ápice do clípeo até a margem posterior; a 

largura foi medida na região mais larga, em vista dorsal; as razões entre o comprimento 

e a largura (RC) da cabeça e, entre o comprimento e a largura da sutura frotoclipeal (RSf) 

foram estimadas. 

Clípeo: comprimento, em vista dorsal (a partir da região mediana). 

Labro: comprimento foi medido da base até o ápice; a largura foi medida na regão 

mais larga, em vista dorsal; a razão entre o comprimento e a largura do labro (RL) foi 

estimada. 

Lábio: as razões entre o comprimento e a largura do submento (RSb) e, entre o 

comprimento e a largura do mento (RMe) foram estimadas. 

Mandíbula: a razão entre o comprimento do dente terminal e do comprimento total 

da mandíbula (RM) foi estimada (a partir do ápice do dente terminal até a base em vista 

ventral. 

Antena: comprimento total e comprimento e largura de cada antenômero. 

Tórax: comprimento foi medido do ápice do pronoto até a base do metanoto e a 

largura foi medida no mesanoto; razão entre o comprimento e a largura (RT). 
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3.5.5.3. Pupas 

Nas pupas foram mensuradas o comprimento (a partir do ápice da cabeça ate o 

último segmento do abdômen) do esclerito da pupa e a mandíbula (a partir do ápice do 

dente terminal até a base em vista ventral. 

3.5.5.4. Adultos 

Nos adultos foram mensuradas o tamanho da cabeça, tórax e asa (Fig. 9). 

Cabeça: o comprimento foi medido da margem posterior até o ápice do clípeo; e 

a largura foi medida na região mais larga, em vista dorsal. 

Tórax: comprimento foi medido do ápice do pronoto até a base do metanoto e a 

largura foi medida no mesanoto e a relação entre o comprimento e a largura, em vista 

dorsal (RT). 

Asa: o comprimento e largura foi medida na região mais larga da asa anterior e o 

posterior. 

3.5.6. Técnicas de dissecção 

3.5.6.1. Larva 

Foi utilizada a exúvia da larva de último estádio para análise de caracteres 

morfológicos e descrições. A exúvia foi dissecada diretamente em uma lâmina contendo 

glicerina e observada sob microscópio óptico para análise de estruturas tais como peças 

bucais e antenas. A utilização da exúvia encontrada junto à pupa garante que se trata da 

exúvia do último estádio larval da espécie em análise. 

3.5.6.2. Adultos 

Para observar as estruturas internas e externas da genitália do macho e da fêmea, 

o abdome foi destacado, na altura do terceiro segmento utilizando uma tesoura e uma 

pinça. Essa estrutura foi macerada em KOH (Hidróxido de Potássio) 10% a frio, por cerca 

de 12 a 15 horas, posteriormente, foi transferida para ácido acético 10%, por 10 a 20 

minutos para neutralizar a ação do KOH. Em seguida, a genitália foi lavada em água 

destilada e por último, em álcool a 80% (Contreras-Ramos, 1998; 1999). Após esse 

procedimento, a genitália foi transferida para uma placa contendo álcool em gel para 

observação sob estereomicroscópio. Para armazenamento, a estrutura foi acondicionada 
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em microtubo de plástico contendo glicerina e guardada junto ao espécime do qual foi 

dissecado. 

3.6. Instituição depositária 

Os espécimes analisados nesse trabalho serão depositados na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, 

Brasil – INPA e no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Brasil – MZUSP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Duas das três espécies de Ilyobius registradas para o Brasil (I. flammatus e I. 

hauseri) foram recoletadas. Ilyobius nubilus não foi coletada durante o presente trabalho, 

embora tenham sido realizadas coletas em possíveis áreas de sua distribuição (Mato 

Grosso e São Paulo). O tipo dessa espécie foi solicitado, porém não obtivemos a respota 

do curador da coleção Deutsches Entomologisches Institut na Alemanhã. 

Um total de 163 larvas do gênero foram coletadas, 150 foram criadas em 

condições de laboratório e 60 atingiram o estágio adulto. Foram associados e descritos 

ovos, larvas, pupas e fêmea de I. flammatus e larva e pupa de I. hauseri, os adultos dessas 

espécies foram redescritos com base em material coletado nas localidades-tipo e, no caso 

de I. flammatus, com base também no holótipo. Seis espécies novas de Ilyobius foram 

descritas com base em larvas, pupas e adultos; dois morfótipos foram identificados no 

estágio larval e sua morfologia foi descrita, no entanto, pela ausência de adultos, os 

morfótipos não foram identificados até espécie. Futuras coletas nas localidades onde 

esses morfótipos foram coletados deverão ser realizadas para a descrição específica ser 

concretizada. Foram elaboradas duas chaves dicotômicas e ilustradas para identificar os 

adultos das 15 espécies de Ilyobius da região Neotropical (uma para macho e outra para 

fêmea) e, uma chave para identificar as nove espécies/ morfótipos de larvas de último 

estádio conhecidas para esse gênero. 

O grande número de exemplares obtidos tanto pelo método da criação quanto por 

armadilhas (Malaise) durante a realização desse trabalho permitiu que novos caracteres 

diagnósticos fossem adicionados ao grupo mexicanus, como por exemplo: variações 

intraespecíficas quanto a presença ou ausência da mancha preta ao redor dos olhos; 

marcas de inserções musculares visíveis na cutícula quando as manchas estão ausentes; 

variações no ectoproto (retangular ou pontiagudo) da genitália do macho; gonocoxitos 11 

fusionados formando uma placa no, macho.  
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4.1. Taxonomia 

Ilyobius Enderlein, 1910 

Ilyobius Enderlein, 1910: 381. Espécie tipo: Ilyobius flavicollis Enderlein, 1910: 380, 

designação original. 

Diagnose 

Comprimento da asa anterior aproximadamente 7,0–17,0 mm nos machos; 9,0–

19,5 mm nas fêmeas. Corpo geralmente marrom-escuro, mas geralmente com cabeça e 

protórax pálidos. Cabeça geralmente laranja a marrom-avermelhado, às vezes com 

marcas escuras na fronte e no vértice. Antena pilosa, mais da metade do comprimento da 

asa anterior. Olhos compostos fortemente proeminentes. Labro 4–5X mais largo do que 

longo, margens laterais arredondadas, margem frontal levemente marginada. Protórax 2X 

mais largo do que longo, pronoto uniformemente laranja a castanho-avermelhado, ou 

marrom-escuro com marcas pálidas. Asa anterior aproximadamente 2,5–3,5X mais longo 

do que largo, cerdosa, margens pilosa; área costal fraca ou distintamente dilatada 

proximalmente, com 5–10 veias; Sc–r presente; Rs 2–ramificada; MA 2–ramificada; MP 

2 ramificada, ramo anterior simples, ramo posterior bifurcado; CuA 2–ramificada, CuP 

simples; 1A simples, 2A 2-ramificada, 3A simples; 3 r–rs presentes. Asa posterior 

aproximadamente 2,5–3,0X mais longo do que largo; 2–5 veias costais; Sc–r ausente; Rs 

2–ramificada; MA 2–ramificada; MP 2–ramificada; CuA 2–ramificada, CuP simples; 1A 

simples, 2A 2–ramificada, 3A simples; 3 r–rs presentes. Macho: tergito 9 arqueado 

transversalmente; esternito 9 amplamente em forma de língua, posteriormente, às vezes 

com projeção mediana alongada; gonocoxitos 9 amplamente separados, geralmente 

curtos e ovóides, mas possui variações em algumas espécies; ectoprocto emparelhado, 

mas ligados medialmente por região estreita, fracamente esclerosado; gonocoxitos 11 

transversalmente arqueados, posteriormente com um par de processos medianos (= 

gonostilos 11), que possui variações entre as espécies; endofalo com cerdas espinhosas 

negras internamente. Fêmea: esternito 7 largo, geralmente com projeção mediana 

tubercular próxima à margem posterior; gonocoxitos 8 fundidos e gonapófise 8 formando 

um complexo fortemente esclerosado; tergito 9 fortemente ampliado ventralmente, 

separando uma região dorsal independente, que é muito mais estreita e se estende 

ventralmente; gonocoxitos 9 ovoides, posteriormente com gonostilos 9 pequeno (Liu et 
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al. 2015b). Adicionando, asa posterior com Sc–r presente. macho: endofalo com uma 

membrana estreita internamente e densamente rugoso com ou sem cerdas espinhosas 

negras. Fêmea gonocoxitos 8 fundidos e gonapófise 8 formando um complexo fortemente 

esclerosado que possui variações entre as espécies. 

 

Pupa 

(Figuras 14, 23, 34, 43, 52, 63, 73, 84) 

Diagnose 

Pupa com a coloração do corpo variando do amarelo a marrom-escuro, 

dependendo do tempo de desenvolvimento; cabeça alaranjada, subretangular, coberta de 

cerdas. Antena filiforme. Mandíbula simétrica; com dois dentes internos e com cerdas na 

margem externa; labro côncavo na margem anterior; clípeo com margem anterior com 

uma reentrância, com cerdas espaçadas. Abdômen, em vista dorsal com fileiras de cerdas 

esclererosadas na região central; em vista ventral com tufos de cerdas na região lateral e 

centralmente com cerdas espaçadas. 

Ovo 

(Figuras 28, 57, 78) 

Diagnose 

Comprimento 0,37–0,49 mm; formato cilíndrico; coloração marrom-claro. Na 

postura, os ovos são envolvidos por uma seda e a medida que o embrião se desenvolve, a 

coloração do ovo vai mudando e começam a aparecer as estruturas da larva, a primeira 

estrutura que aparece são os estemas. O córion apresenta numerosos tubérculos de 

diferentes formatos e tamanhos os quais se projetam da superfície, da maior parte do ovo, 

exceto na superfície ventral, o qual é lisa. A micrópila é inserida no centro do polo anterior 

em forma de caule com o ápice arredondado. Egg-burster em forma de pente e pontiagudo 

no ápice; localizado entre as peças bucais no embrião, essa estrutura fica aderida ao córion 

quando a larva eclode. 
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4.1.1. Descrições 

Ilyobius dactylus sp. n. 

(Figuras 11–19) 

Diagnose 

Macho: genitália, em vista lateral, gonocoxito 9, mais curto que o tergito 9, com 

projeção digitiforme na região distal, dorsalmente. Fêmea, genitália, vista ventral, 

gonocoxito 8, com região basal mais larga do que a distal, com ápice pontiagudo; 

gonapófise 8 alargada, com margem distal e proximal curvas, com margens laterais 

esclerosadas em forma de semicírculo. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom-clara, 

com manchas ovóides claras marrom-escuro localizadas na região posterior; com uma 

linha preta na região anterior ao conjunto de estemas, que se estende posteriormente, em 

vista lateral; área circundando o conjunto de estemas, anteriormente e posteriormente 

mais claras; clípeo e labro mais escuro que a cabeça, labro com quatro círculos dispostos 

horizontalmente, em vista dorsal; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a base da 

inserção da mandíbula. 

 

Descrição 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, laranja a avermelhada, com mancha 

preta ao redor do olho; sem manchas marrom-escuras na região posterior aos olhos, com 

marcas de inserções musculares da cutícula, localizadas na região postero-lateral, em 

vista lateral (Fig. 11B, D–E); antena com escapo laranja, pedicelo e antenômeros pretos; 

clípeo alaranjando-avermelhado, com densa pilosidade preta e curta; labro avermelhado 

a preto; palpo maxilar e labial, em vista ventral, pretos. Pronoto laranja a avermelhado; 

meso- e metanoto pretos (Fig. 11A, 13A). Pernas anteriores com coxa, tíbia e tarsos 

pretos; fêmures laranjas e pretos com cerdas pretas e densas; garras tarsais marrom-

avermelhadas (Fig. 12B). Asas marrons (em álcool) e preto-metálico (no animal vivo), 

ligeiramente mais escura na região costal e na porção proximal; veias marrom-claras. 

Abdômen preto. 

Macho. Comprimento da asa anterior 7,50–8,85 mm (média = 8,35 ± DP = 0,39, 

n = 7), comprimento asa posterior 6,68–7,87 mm (média =7,44 ± DP = 0,35, n = 7). 



 

 

 

29 

Cabeça. Comprimento 0,65–1,18 mm (média = 0,89 ± DP = 0,15, n = 7) e largura 

1,32–1,45 mm (média =1,38 ± DP = 0,04, n = 7). Antena com 32 antenômeros. Mandíbula 

simétrica com cerdas longas na margem externa na metade basal (Fig. 11E); labro 

levemente côncavo na margem anterior (Fig. 11F); clípeo fortemente côncavo (Fig. 11G); 

palpo maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; palpo labial com 4 palpômeros 

e o último artículo cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 12A–B). Comprimento 1,87–2,37 mm (média = 2,19 ± DP = 0,15, n 

= 7); largura 1,52–1,88 mm (média = 1,65 ± DP = 0,11, n = 7), (RT = 1,32). Pronoto 

subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa não achatada; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 

de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. Perna posterior mais longa; com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 3X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 12 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximamente fundida 

com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A simples; três veias 

transversais entre r-rs; três veias transversais entre r-m (Fig. 12C). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com nove veias transversais; 

ramificação das veias longitudinais majoritariamente idênticas as da asa anterior, MP com 

dois ramos simples; MA com uma pequena veia proximal oblíqua, fundida com MP; M 

separada de R; três veias transversais entre r-rs; três veias transversais entre r-m (Fig. 

12D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal convexa, margem distal 

côncava (Fig. 13A). Esternito 9, em vista ventral, com margem distal arredondada (Fig. 

13B). Gonocoxito 9, em vista lateral, mais curto que o tergito 9, com projeção digitiforme 
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na região distal, dorsalmente (Fig. 13C). Ectoprocto subtriangulares com o ápice 

pontiagudo (Figs. 13A–C), ligados medialmente por uma zona transversal esclerosada, 

em vista dorsal, lateral e ventral. Um pequeno lobo ovóide presente sob o ânus, em vista 

caudal (Fig. 13D). Gonocoxito 11, em vista caudal, formado por uma placa com processos 

medianos transversalmente arqueados, ventralmente membranoso e dorsalmente 

esclerosado. Gonóstilos 11, em vista caudal, separados e retos, com pontas arredondadas 

direcionadas dorsalmente (Fig. 13C). Endofalo, em vista caudal, com uma membrana 

estreita internamente e densamente rugoso (Fig. 13C–D). 

Fêmea. Comprimento da asa anterior 8,76–10,03 mm (média = 9,19 ± DP = 0,52, 

n = 5), comprimento da asa posterior 7,85–8,88 mm (média = 8,22 ± DP = 0,41, n = 5). 

Tórax (Fig. 12A–B). Comprimento 1,95–2,68 mm (média = 2,42 ± DP = 0,26, n 

= 5); largura 1,66–1,97 mm (média = 1,79 ± DP = 0,10, n = 5), (RT = 1,34). Asa anterior 

e posterior idênticas a asa do macho, com exceção da região costal da asa anterior com 

oito veias transversais. 

Genitália. Esternito 7 subtriangular, em vista lateral; em vista ventral, 

subquadrado com margem posterior arredondada e uma pequena projeção tubercular 

subapical(Fig. 13E–F). Gonocoxito 8, em vista ventral, com região basal mais larga do 

que a distal, com ápice pontiagudo (Fig. 13E). Gonapófise 8, em vista ventral, alargada, 

com margem distal e proximal curvas, com margens laterais esclerosadas em forma de 

semicírculo. (Fig. 13E–F). Tergito 9, em vista lateral, subtrapezoidal. Gonocoxitos 9, em 

vista ventral, ovóides. Gonóstilos 9 ovóides, com tufos de cerdas no ápice (Fig. 13E–F). 

Ectoproctos ovóides e coberto por cerdas (Fig. 13F). 
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Figura 11. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–C. Cabeça, vista 

dorsal e ventral. D. Vista lateral sem mancha. E. Mandíbula, vista ventral. F. Labro, vista dorsal. G. Clípeo, 

vista dorsal. Escala: A: 2,0 mm; B–D: 0,5mm; E–G: 0,2 mm. 
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Figura 12. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito lateral. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Asa anterior direita. D. Asa posterior direita. Escala: A,C e D: 2 mm; B: 0,5 mm. 
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Figura 13. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: 

A–F: 0,5 mm. 
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Figura 14. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Pupa, hábito dorsal. B. Exúvia, vista lateral. 

D. Peças bucais. Escala: A–B: 2,0 mm; C: 0,5 mm. 
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Larva 

Hábito (Fig. 15A). Comprimento 8,04–9,79 mm (média = 8,85 ± DP = 0,71, n = 5); 

largura 1,51–1,87 mm (média = 1,63 ± DP = 0,12, n = 5). 

Coloração. Cabeça marrom-clara, em vista dorsal, com manchas ovóides claras 

marrom-escuro localizadas na região posterior; em vista lateral, região anterior ao 

conjunto de estemas com uma faixa preta estendendo-se posteriormente; área 

circundando o conjunto de estemas mais claras anteriormente e posteriormente (Fig. 

15E); clípeo e labro mais escuros que a cabeça (Fig. 15B); antena com a mesma coloração 

da cabeça; tórax com o pronoto (Fig. 15A; 16B) com a mesma coloração da cabeça; meso 

e metanoto (Fig. 15A; 16B) com manchas escuras na parte dorsal; pernas castanho-claras. 

Abdômen, região dorsal (Fig. 15A) castanho-escuro; região mediana com um par de 

manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 15B, D e E). Comprimento 1,29–1,58 mm (média = 1,43 ± DP = 0,11, 

n = 5); largura 1,36–1,76 mm (média = 1,50 ± DP = 0,13, n = 5), (RC = 0,95). 

Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com 0,10–0,16 mm de comprimento (média = 0,14 ± DP = 0,02, n = 5); margem 

posterior reta. Sutura frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando 

um pequeno arco subtriangular (RSf = 0,58X) mais largo do que longo; sutura occipital, 

em vista ventral, atingindo a base da inserção da mandíbula. 
Labro (Fig. 16A). Comprimento 0,38–0,46 mm (média = 0,41 ± DP = 0,02, n = 5); 

largura 0,56–0,68 mm (média = 0,61 ± DP = 0,04, n = 5); (RL = 0,68). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice arredondado, com quatro círculos dispostos 

horizontalmente; com duas apófises pontiagudas; dorsalmente com várias cerdas longas 

e finas; toda as margens externas com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 15C). Comprimento total 1,01–1,20 mm (média = 1,04 ± DP = 0,06, n 

= 5). Comprimento das cerdas na região apical, 0,06–0,08 mm (média = 0,06 ± DP = 0,0, 

n = 5). Segmento I 2X mais longo do que largo. Segmento II 9X mais longo do que largo, 

com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 14X mais longo do que largo, 

0,10X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 10X mais longo do que largo, 

apicalmente com quatro cerdas longas e duas cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 16E, G). (RM = 2,31). Mandíbulas simétricas, delgadas e longas; 

com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); dois 
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dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e ventral; margem interna côncava, em vista 

dorsal e ventral. 

Maxila (Fig. 16C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menores que o cardo; 

gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes localizada na 

região posterior e duas cerdas curtas fortes localizada na região anterior; palpífero 

subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que os 

demais, glabro; 2º palpômero 2X mais longo que os demais com uma cerda longa 

localizada na região anterior; 3º e 4º palpômero do mesmo tamanho. 

Lábio (Fig. 16C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 1,60); 

mento subquadrado, mais largo medialmente, (RMe = 1,13) mais longo do que largo, com 

cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial curto, 

com três artículos; 1º palpômero 0,10X maior que o 3º; 2º palpômero 2X mais longo que 

o 1º; 3º palpômero mais curto que os demais segmentos, com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 16B). Comprimento 2,44–3,13 mm (média = 2,77 ± DP = 0,29, n = 5); 

largura 1,51–1,87 mm (1,63 ± DP = 0,12, n = 5), (RT = 1,70). Espiráculos presente no 

mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto subretangular; meso e metanoto mais curtos que o pronoto, 

subretangulares, 2Χ mais largos do que longos em relação ao pronoto. Perna anterior mais 

curta que as pernas mediana e posterior. Pernas anterior, mediana e posterior são similares 

no formato geral, na distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 16D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 4,37–5,52 mm (média = 4,70 ± DP = 0,37, 

n = 5) e o comprimento total do abdômen 2,67–4,36 mm (média = 3,57; ± DP = 0,60, n 

= 5).  Segmento X é 0,11X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana na margem 

interna do fêmur (Fig. 17A), conjuntos de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia e na região distal da margem externa do tarso (Fig. 17B); perna posterior 

com sensilas pectinadas na região região basal da margem externa do trocânter, na região 
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submediana na margem externa e interna do fêmur, na região submediana da margem 

interna da tíbia e na região submediana da margem externa do tarsos (Fig. 18A–E). 

 

Figura 15. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal, larva viva. B. Cabeça, 

vista dorsal. C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2,0 mm; B, D–E: 

1.0 mm; C: 0,2 mm. 
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Figura 16. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: 

A, E, G: 0,2 mm; C, D: 0,5 mm; B, D, F e H: 1,0 mm. 
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Figura 17. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidade). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. B. Tarso indicando as sensilas 

pectinadas, na região distal, margem externa. Escala: A: 0,2 mm; B: 0,1 mm. 
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Figura 18. Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E: 

0,1 mm; B–C: 0,2 mm.  
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Biologia (Fig. 19A–C). As larvas de Ilyobius dactylus sp. n foram coletadas na margem 

de um córrego de 1º ordem no bioma Amazônico da região Norte, em substratos como 

folhiço e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n = 36) 

foram mantidas vivas em condições de laboratório por 5–52 dias (n = 16), realizando três 

ecdises até empupar. Foram obtidos 16 adultos (nove machos e sete fêmeas). A larva 

ficou enterrada na areia por 9–15 dias, esse período inclui o tempo de pré-pupa e de pupa 

pois não foi possível distinguir esses dois períodos pelo fato delas permacerem enterradas. 

E o tempo de vida dos adultos em laboratório foram de 5–7 dias. 

Figura 19. Habitat de Ilyobius dactylus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–C. Igarapé da Farinha, Humaitá, 

Amazonas.  
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Distribuição geográfica. BRASIL; Amazonas, Humaitá. 

Etimologia. O epíteto específico vem do Grego dactyl = dedo em referência ao 

gonocoxito 9 possuir uma projeção digitiforme. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius dactylus sp. n. pertence ao grupo mexicanus 

proposto por Liu et al. (2015a) Existe variação intraespecífica em I. dactylus sp. n. quanto 

ao padrão de manchas pós-oculares dos adultos, o padrão de mancha varia de coloração 

fraca a ausente, restando apenas uma impressão, sem pigmentação na cutícula. 

O macho assemelha-se a I. kyathus sp. n. por possui o gonocoxito 9 alargado 

distalmente, com projeção digitiforme, porém em I. kyathus sp. n. a projeção digitiforme 

é pequena e a região distal é mais larga (Fig. 53C). Ilyobius dactylus sp. n. pode ser 

diferenciada das demais espécies por possuir os gonóstilos 11 separados e retos, com a 

região apical arredondadas, direcionadas dorsalmente, em vista caudal. A fêmea 

assemelha-se às fêmeas de I. curvatus, I. flammatus, I. eligmus sp. n., I. ithyus sp. n. e I. 

mexicanus por possuir no S7 com a projeção tubercular subapical, mas pode ser 

diferenciada das demais espécies por possuir o gonocoxito 8 com região basal mais larga 

do que a distal, com ápice pontiagudo; gonapófise 8 alargada, com margem distal e 

proximal curvas, com margens laterais esclerosadas em forma de semicírculo, em vista 

ventral. 

A morfologia da pupa é muito similar a descrição genérica. 

A larva assemelha-se à de I. kyathus sp. n. por possuir a cabeça marrom-clara, 

porém I. dactylus sp. n. possui manchas claras com áreas escuras no seu entorno, na 

região posterior da cabeça enquanto em I. kyathus sp. n. essas manchas são ausentes; a 

larva de I. dactylus sp. n. e de I. kyathus sp. n. possuem uma linha preta na região anterior 

ao conjunto de estemas que se estende posteriormente, em vista lateral, porém em I. 

kyathus sp. n. a linha é mais espessa e circunda toda a margem anterior do conjunto de 

estermas; I. dactylus sp. n. assemelha-se às larvas de I. eligmus sp. n. e a I. kolobosus sp. 

n. por possuir quatro círculos dispostos horizontalmente no labro; I. dactylus sp. n. 

assemelha-se à I. kyathus sp. n. por possuírem na perna mediana sensilas pectinadas no 

fêmur, tíbia e tarso; e na perna posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e 

tarso. 
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Material examinado. Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Amazonas, 

Humaitá, Igarapé da Farinha, 07°55’23.5”S 63°00’55.6”W, 82 m alt., 13.ix.2018, N. 

Hamada, J.O. Silva, J.M.C Nascimento, G. Amora. cols., larva: 13.ix.2018, pupa: 

19.ix.2018, adulto: 01.x.2019 [alfinetado] (INPA). 

Parátipos: 9 machos [6–álcool e 3– alfinetado], mesmos dados do holótipo (6–INPA e 

3–MZUSP); 7 fêmeas [4–álcool e 3– alfinetado], mesmo dados do holótipo (4–INPA e 

3–MZUSP); 36 larvas [19–álcool] mesmo dados do holótipo, rede D (INPA); 16 exúvia 

da pupa [alcool] (INPA); 1 pupa [alcool] (INPA).  
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Ilyobius eligmus sp. n. 

(Figuras 20–29) 

Diagnose 

Macho: genitália, em vista ventral, esternito 9 subquadrado com margem distal 

arredondada; ectoproto, vista dorsal, retangular com margem interna sinuosa, 

arredondado no ápice; gonóstilos 11, em vista lateral e caudal, retangulares, separados, 

com ápice arqueado e reto. Fêmea, genitália, vista ventral, gonocoxito 8 com região basal 

mais curta do que a distal, subtrapezoidal. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom 

com região anterior da sutura frontoclipeal e na região posterior da cabeça amarelada; 

manchas mais claras na região posterior aos estemas; labro, em vista dorsal, com quatro 

círculos dispostos horizontalmente; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a base da 

inserção da mandíbula; pronoto com a mesma coloração da cabeça com margem posterior 

amarelada; perna mediana com sensilas pectinadas somente na região submediana na 

margem interna do fêmur. 

 

Descrição 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, alaranjada com densa pilosidade 

preta e curta; manchas laterais pretas e marcações póstero-laterais digitiformes (Fig. 20B–

C); antena com escapo laranja e pedicelo e antenômeros pretos; clípeo alaranjado, com 

densa pilosidade preta e curta; labro laranja e preto; palpo maxilar e labial, em vista 

ventral, pretos (Fig. 20D). Pronoto laranja; meso- e metanoto pretos (Fig. 20A, 21B). 

Perna anteriores com coxa laranja e preto; fêmures, tíbias e tarsos pretos com cerdas 

pretas densas; garras tarsais marrom-avermelhadas (Fig. 21A). Asas pretas, ligeiramente 

mais escura na região costal e na porção proximal; veias marrom-claras. Abdômen preto. 

Macho. Comprimento da asa anterior 8,39–9,01 mm (média = 8,72 ± DP = 0,25, 

n = 5), comprimento asa posterior 7,47–8,00 mm (média = 7,65 ± DP = 0,17, n = 5). 

Cabeça (Fig. 20A–D). Comprimento 1,07–1,48 mm (média = 1,26 ± DP = 0,13, 

n = 5) e largura 1,38–1,48 mm (média = 1,43 ± DP = 0,03, n = 5). Antena com 32 

antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa na metade basal 

(Fig. 20E); labro côncavo na margem anterior (Fig. 20F); clípeo côncavo (Fig. 20G); 
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palpo maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; palpo labial com 4 palpômeros 

e o último artículo cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 21A–B). Comprimento 1,88–2,40 mm (média = 2,10 ± DP = 0,19, 

n = 5); largura 1,53–1,69 mm (média = 1,61 ± DP = 0,05, n = 5), (RT = 1,28). Pronoto 

subretangular; meso- e metatono subretangulares. Perna anterior com coxa não achatada; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 

de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. Perna posterior mais longa; com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 3X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 11 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximamente fundida 

com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A bifurcada, 3A simples; três veias transversais 

entre r-rs presentes; três veias transversais entre r-m (Fig. 21C). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com sete veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais majoritariamente idênticas às da veia anterior, MP com 

dois ramos simples; MA com proximalmente uma pequena veia oblíqua fundida com MP; 

M separada de R; 2A com dois ramos simples; três veias transversais entre r-rs; três veias 

transversais entre r-m (Fig. 21D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, convexo, margem basal convexa, margem 

distal côncava (Fig. 22A). Esternito 9, em vista ventral, subquadrado, margem distal 

arredondada (Fig. 22B). Gonocoxito 9, em vista lateral, mais longo que o tergito 9, mais 

largo no meio e arredondado no ápice, direcionados ventralmente (Fig. 22C). Ectoproctos 

retangulares, com margens internas sinuosas, ápice arredondado (Fig. 22A–C), ligados 

medialmente por uma zona transversal esclerosado, em vista dorsal, lateral e ventral. Um 

pequeno lobo ovóide presente sob o ânus, em vista caudal (Fig. 22D). Gonocoxito 11, em 
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vista lateral, curvado dorsalmente; em vista caudal, formando uma placa arqueada 

fortemente esclerosado e membranoso internamente. Gonóstilos 11, em vista lateral e 

caudal, retangulares, separados, com ápice arqueados e retos (Fig. 22A–C). Endofalo com 

uma membrana estreita internamente e densamente rugoso (Fig. 22D). 

Fêmea. Comprimento da asa anterior 8,60–9,63 mm (média = 9,12 ± DP = 0,40, 

n = 5), comprimento da asa posterior 7,08–8,55 mm (média = 7,95 ± DP = 0,61, n = 5). 

Tórax (Fig. 21A–B). Comprimento 1,65–4,05 mm (média = 2,44 ± DP = 0,83, 

n = 5); largura 1,76–3,35 mm (média = 2,13 ± DP = 0,61, n = 5), (RT = 1,13). Asas 

idênticas às asas do macho. 

Genitália. Esternito 7 subtriangular, em vista lateral; em vista ventral, quadrado 

com margem posterior arredondada e uma pequena projeção tubercular subapical (Fig. 

22E–F). Gonocoxito 8, em vista ventral, com região basal mais curta do que a distal, 

subtrapezoidal (Fig. 22E). Gonapófise 8, em vista ventral, alargada lateralmente, com 

margem distal e proximal curvas, esclerosas (Fig. 22E–F). Tergito 9, em vista lateral, 

subtrapezoidal. Gonocoxito 9, em vista ventral, ovóide. Gonóstilo 9 ovóide com tufos de 

cerdas no ápice (Fig. 22E–F). Ectoprocto ovóide e coberto por cerdas (Fig. 22F). 
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Figura 20. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista 

dorsal, ventral e lateral, respectivamente. E. Mandíbula, vista ventral. F. Labro, vista dorsal. G. Clípeo, 

vista dorsal. Escala: A: 2 mm; B–G: 0,5mm. 
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Figura 21. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito lateral. B. Tórax, vista dorsal. 

C. Asa anterior direita. D. Asa posterior direita. Escala: A, C e D: 2 mm; B: 0,5 mm. 
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Figura 22. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral, caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral respectivamente. Escala: 

A–F: 0,5mm. 



 

 

 

50 

 

Figura 23. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Pupa, hábito lateral. B. Exúvia, vista lateral. 

D. Peças bucais. Escala: A–B: 2,0 mm; C: 0,5 mm. 
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Larva 

Hábito (Fig. 24A). Comprimento 9,69–10,64 mm (média = 10,00 ± DP = 0,33, n 

= 5); Largura 1,43–1,90 mm (média = 1,74 ± DP = 0,19, n = 5). 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom com região anterior da sutura 

frontoclipeal e na região posterior da cabeça amarelada (Fig. 24B–E); mancha mais clara 

na região posterior aos estemas (Fig. 24E); antena marrom-clara. Tórax com o pronoto 

(Fig. 24A, 25B) com a mesma coloração da cabeça com margem posterior amarelado, 

meso-metanoto (Fig. 24A, 25B) marrom-claro com manchas irregulares; pernas 

castanho-claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 24A) castanho-escuro; região mediana 

com um par de manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias abdominais 

claras. 

Cabeça (Fig. 24B, D, E). Comprimento 1,72–2,01 mm (média = 1,86 ± DP = 

0,09, n = 5); largura 1,69–1,87 mm (média = 1,75 ± DP = 0,06, n = 5), (RC = 1,05). 

Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com 0,13–0,19 mm de comprimento (média = 0,15 ± DP = 0,02, n = 5). Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,50X) mais largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base da inserção da mandíbula. 
Labro (Fig. 25A). Comprimento 0,46–0,49 mm (média = 0,47 ± DP = 0,01, n = 

5); largura 0,63–0,70 mm (média = 0,67 ± DP = 0,02, n = 5); (RL = 0,71). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice arredondado, com quatro círculos dispostos 

horizontalmente; com duas apófises pontiagudas; dorsalmente com várias cerdas longas 

e finas; região mais larga do labro angulada; toda as margens externas com cerdas 

minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 24C). Comprimento total 1,06–1,19 mm (média = 1,13 ± DP = 0,04, n 

= 5). Comprimento das cerdas na região apical, 0,06–0,09 mm (média = 0,07 ± DP = 

0,01, n = 5). Segmento I 2X mais longo do que largo. Segmento II 4X mais longo do que 

largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 12X mais longo do que 

largo, 0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 10X mais longo do que 

largo, apicamente com quatro cerdas longas. 

Mandíbula (Fig. 25E, G). (RM = 2,25). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); 
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dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e ventral; margem interna curva, em vista dorsal 

e reta, em vista ventral. 

Maxila (Fig. 25C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menor que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que 

os demais, glabro; 2º palpômero 2X mais longo que os demais, com uma cerda longa 

localizada na região anterior; 3º e 4º palpômero do mesmo tamanho. 

Lábio (Fig. 25C). Submento subretangular, mais largo posteriormente, (RSb = 

1,49); mento subquadrado, mais largo medialmente, (RMe = 1,03) mais longo do que 

largo, com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo 

labial curto, com três artículos; 1º palpômero 0,05X maior que o 3º; 2º palpômero 2X 

mais longo que o 1º; 3º palpômero mais curto que os demais segmentos, com cerdas 

apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 25B). Comprimento 2,73–3,76 mm (média = 3,20 ± DP = 0,43, n = 

5); largura 1,43–1,90 mm (média = 1,74 ± DP = 0,19, n = 5), (RT = 1,85). Espiráculos 

presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto subretangular; meso e metanoto mais curtos que o pronoto, 

subretangulares. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e posterior. Pernas 

anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na distribuição das cerdas e 

dos espinhos (Fig. 25D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos, com um longo filamento 

terminal medindo aproximadamente 3,07–3,89 mm (média = 3,40 ± DP = 0,33, n = 5) e 

o comprimento total do abdômen 5,09–5,99 mm (média = 5,52 ± DP = 0,37, n = 5). 

Segmento X é 0,18X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana na margem 

interna do fêmur (Fig. 26A); perna posterior com sensilas pectinadas na região região 

basal da margem externa do trocânter, na região submediana na margem externa e interna 
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do fêmur, na região submediana da margem interna da tíbia e na região submediana da 

margem externa no tarsos (Fig. 27A–E). 

 

Figura 24. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. 

C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2 mm; B, D–E: 1.0mm; C: 0,5 

mm. 
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Figura 25. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: 

A e C: 0,2 mm; E e G: 0,5 mm; B,D, F e H: 1,0 mm. 
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Figura 26. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. Escala: A: 0,2 mm. 
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Figura 27. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E: 

0,1 mm; B–C: 0,2 mm. 
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Figura 28. Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas do ovo. A–B. Ovo, vista dorsal e ventral, respectivamente; C–D. Micrópila, vista dorsal e vista 

superior, respectivamente. E. Córion. F. Detalhe do Egg-burster. Escala: A–B: 0,1 mm; C, F: 0,02 mm; D: 

0,05 mm; E: 0,005 mm. 
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Biologia (Fig. 29A–C). Os ovos de Ilyobius eligmus sp. n. foram coletados em folhas de 

arbustos da vegetação ripária, a uma distância de 30 cm acima da água. As larvas foram 

coletadas na margem de um córrego de 3º ordem no bioma Amazônico da região Norte, 

que possui o pH 5,04; temperatura 25,6º C; condutividade 18,7 (mS/cm). Na região 

marginal com abundância de substratos como cascalho, folhiço e raízes cobertas de 

sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n = 40) foram mantidas vivas em 

condições de laboratório por dois meses (n = 18). Foram obtidos 14 adultos (nove machos 

e cinco fêmeas). O tempo de pré-pupa durou em torno de 7 dias e a fase de pupa em torno 

de 5 dias. O tempo de vida dos adultos em laboratório foram de 5–7 dias. 
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Figura 29. Habitat de Ilyobius eligmus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Córrego Sabiá, Belterra, Pará. B. 

Sedimento fino e raízes. C. Folhiço e sedimento fino.  
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Distribuição geográfica. BRASIL; Pará, Belterra. 

Etimologia. O epíteto específico vem do grego eligm = sinuoso em referência ao 

ectoproto que possui a margem interna sinuosa. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius eligmus sp. n. pertence ao grupo mexicanus (Liu et 

al. 2015a). Existe variação de tamanho no primeiro antenômero entre os adultos. O macho 

assemelha-se a I. ithyus sp. n. e I. mexicanus por possuir o gonocoxito 9 alargado, 

arredondado no ápice e direcionado ventralmente, porém a estrutura em I. eligmus sp. n. 

é maior que o tergito 9. I. eligmus sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies por 

possuir o esternito 9 subquadrado; ectoproto retangular com margem interna sinuosa, 

arredondado no ápice; gonóstilos 11 retangulares, separados, com ápice arqueados e reto. 

A fêmea assemelha-se às fêmeas de I. curvatus, I. dactylus sp. n., I. flammatus, I. ithyus 

sp. n. e I. mexicanus por possuir no S7 com a projeção tubercular subapical; assemelha-

se às I. kolobosus sp. n., I. mexicanus e I. rachius sp. n. por possuir a gonapófise 8 

arqueada transversalmente; mas pode ser diferenciada das demais espécies por possuir o 

gonocoxito 8, em vista ventral, com região basal mais curta do que a distal, 

subtrapezoidal. 

A larva assemelha-se à de I. kolobosus sp. n. por possuir a cabeça marrom, porém 

em I. eligmus sp. n. possui na região anterior da sutura frontoclipeal e na região posterior 

da cabeça amarelada, enquanto que I. kolobosus sp. n. as manchas amareladas são ao 

redor dos estemas; assemelha-se às larvas de I. dactylus sp. n. e a I. kolobosus sp. n. por 

possuir quatro círculos dispostos horizontalmente no labro; assemelha-se todas as 

espécies por possuir na perna posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e 

tarso; mas pode ser diferenciada das demais espécies por possuir o pronoto com a mesma 

coloração da cabeça com margem posterior amarelada; e na perna mediana com sensilas 

pectinadas somente na região submediana na margem interna do fêmur. 

A morfologia da pupa e do ovo são muito similares a descrição genérica. 
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Material examinado. Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Pará, Belterra, 

Floresta Nacional do Tapajós, Córrego Sabiá, 03º08’44.9”S 55º06’59”W, 17m alt., 

20.ix.2018, E.B. Pereira, G. Amora, J.O. Silva, cols., larva: 20.ix.2018, pupa: 14.ix.2018, 

adulto: 08.x.2018 [alfinetado] (INPA). 

Parátipos: 8 machos [5–álcool e 3– alfinetado], mesmos dados do holótipo (INPA e 

MZUSP); 5 fêmeas [3–álcool e 2– alfinetado], mesmo dados do holótipo, (INPA e 

MZUSP); 40 larvas [27–álcool] mesmos dados do holótipo, rede D (INPA); 11 exúvia 

da pupa [alcool] (INPA); 1 pupa [alcool] (INPA).  
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Ilyobius ithyus sp. n. 

(Figuras 30–39) 

Diagnose 

Macho: cabeça, em vista dorsal, manchas pós-oculares pretas e largas quase 

atingindo a linha frontal e com marcações ovais claras equidistantes na margem interna; 

um par de manchas ovóides médias entre as antenas e uma leve depressão entre elas; 

genitália, em vista lateral, com gonocoxito 9 alargado distalmente. Fêmea, genitália, em 

vista ventral, com gonocoxito 8 rômbico, mais largo do que longo com as margens laterais 

arredondadas; gonapófise 8 subtriangular, alargada, com margem distal e proximal 

curvas, esclerosadas. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom-clara, sem mancha; 

clípeo, labro, em vista dorsal; maxila e lábio marrom-escuros, em vista ventral; mancha 

mais clara – em relação a coloração da cabeça – distribuídas sobre quatro estemas; clípeo 

com margem posterior sinuosa; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a base da 

inserção da mandíbula; pronoto tão longo quanto largo. 

 

Descrição 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, alaranjada, com um par de manchas 

ovóides médias e uma leve depressão entre elas (Fig. 30E); manchas pós-oculares pretas 

e largas quase atingindo a linha frontal e com marcações ovais claras equidistantes na 

margem interna (Fig. 30B); e marcações posterolaterais digitiformes, em vista dorsal e 

lateral (Fig. 30B, D); antena com escapo e pedicelo laranjas e antenômeros pretos; clípeo 

alaranjando, com densa pilosidade preta e curta; labro, palpo maxilar e labial, em vista 

ventral, pretos (Fig. 30C). Pronoto laranja; meso- e metanoto pretos (Fig. 30A, 32B). 

Pernas com coxas, tíbias e tarsos pretos, femures laranja e preto com cerdas pretas e 

densas (Fig. 32A); garras tarsais marrom-avermelhadas. Asas marrons (em álcool) e azul-

escuro metálico (no animal vivo), ligeiramente mais escura na região costal e na porção 

proximal. Abdômen preto. 

 

Macho (n = 2). Comprimento da asa anterior 7,69–8,93 mm, comprimento asa 

posterior 6,87–7,10 mm. 
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Cabeça. Comprimento 1,34–1,64 mm e largura 1,32–1,41 mm; Antena com 38 

antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa na metade basal 

e cerdas curtas na margem interna (Fig. 31A); labro levemente côncavo na margem 

anterior (Fig. 31B); clípeo fortemente côncavo (Fig. 31C); palpo maxilar com 5 

palpômeros sendo o último cônico; palpo labial com 4 palpômeros e o último artículo 

cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 32A–B). Comprimento 1,73–2,13 mm; largura 1,48–1,61 mm, (RT = 

1,24). Pronoto subretangular; meso e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa 

não achatada; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com 

cerdas e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o 

quarto expandido, com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com 

cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e 

um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. Perna posterior mais longa; com coxa achatada 

com cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas 

e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 2X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 10 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximalmente fundida 

com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A simples; três veias 

transversais entre r-rs presentes; três veias transversais entre r-m (Fig. 32C). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com seis veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais majoritariamente idênticas às da veia anterior, CuA 

simples; MP com dois ramos simples; MA com proximalmente uma pequena veia oblíqua 

fundida com MP; M separada de R; duas veias transversais entre r-rs; quatro veias 

transversais entre r-m (Fig. 32D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal convexa, margem distal 

côncava (Fig. 33A). Esternito 9, em vista ventral, subtriagular, margem distal 

arredondada (Fig. 33B). Gonocoxito 9, em vista lateral, mais curto que o tergito 9, 

alargado distalmente (Fig. 33C). Ectoprocto ovóides (Fig. 33A–C), ligados medialmente 
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por uma zona transversal esclerosada, em vista dorsal, lateral e ventral. Um pequeno lobo 

ovóide presente sob o ânus, em vista caudal (Fig. 33D). Gonocoxito 11, em vista caudal, 

transversalmente arqueado. Gonóstilos 11, em vista lateral, com processos medianos 

próximos e retos, com pontas unguiformes (Fig. 33C). Endofalo, em vista caudal, com 

uma membrana estreita internamente e densamente rugoso (Fig. 33D). 

Fêmea (n = 3). Comprimento da asa anterior 8,93 mm, comprimento da asa 

posterior 7,89 mm. 

Tórax (Fig. 32A–B). Comprimento 2,06–2,38 mm; largura 1,79–1,84mm (RT= 

1,22). Asa anterior idêntica a asa do macho, com exceção da região costal com 13 veias 

transversais; cinco veias transversais entre r-rs; seis veias transversais entre r-m. Asa 

posterior idênticas à do macho, com exceção de três veias transversais entre r-rs e sete 

veias transversais entre r-m. 

Genitália. Esternito 7 subtrapezoidal, em vista lateral; em vista ventral, 

subquadrado com margem distal truncada e uma pequena projeção tubercular apical (Fig. 

33E–F). Gonocoxito 8, em vista ventral, rômbico, mais largo que longo com as margens 

laterais arredondadas (Fig. 33E). Gonapófise 8, em vista ventral, subtriagular, alargada, 

com margem distal e proximal curvas, esclerosadas (Fig. 33E–F). Tergito 9, em vista 

lateral, subtrapezoidal. Gonocoxitos 9, em vista ventral, ovóide. Gonóstilos 9 ovóides, 

com tufos de cerdas no ápice (Fig. 33E–F). Ectoproctos ovóides e coberto por cerdas (Fig. 

33F). 
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Figura 30. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista 

dorsal, ventral, lateral, respectivamente. E. Cabeça, em vista dorsal, em detalhe manchas pós-oculares e par 

de manchas ovóides e entre as manchas um sulco longitudinal. Escala: A: 2 mm; B–E: 0,5mm. 
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Figura 31. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Fêmea. A. Mandíbula, vista ventra.; B. Labro, 

vista dorsal. C. Clípeo, vista dorsal. Escala: A–C: 0,2 mm. 
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Figura 32. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito lateral. B. Tórax, vista dorsal. 

C. Asa anterior direita. D. Asa posterior direita. Escala: C–D: 2 mm; B: 1 mm. 
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Figura 33. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: 

A–F: 0,5 mm. 
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Figura 34. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Exúvia da pupa. A. Hábito lateral. B. Peças 

bucais. C. Abdômen, vista dorsal. Escala: A: 2 mm; B: 0,5 mm; C: 1 mm. 

 

Larva 

Hábito (Fig. 35A). Comprimento 9,13–11,7 mm (média = 10,14 ± DP = 0,85, n = 

5); largura 1,66–1,92 mm (média = 1,75 ± DP = 0,10, n = 5). 

Coloração. Cabeça marrom-clara, em vista dorsal, sem mancha; clípeo, labro, 

maxila e lábio, em vista ventral, marrom-escuros (Fig. 35B); manchas mais claras 

distribuídas sobre quatro estemas (Fig. 35E); antena com a mesma coloração da cabeça. 

Tórax com o pronoto (Fig. 35A, 36B) com a mesma coloração da cabeça com manchas 

escurecidas próximo das margens laterais; meso- e metanoto (Fig. 35A, 36B) amarelo-

pálidos com manchas escurecidas na região dorsal; pernas castanho-claras. Abdômen, na 
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região dorsal castanho-escuro; região mediana com um par de manchas em forma de 

bastonete marrom-clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 35B–D). Comprimento 1,49–1,88 mm (média = 1,67 ± DP = 0,13, n = 

5); largura 1,52–1,77 mm (média = 1,62 ± DP = 0,09, n = 5), (RC = 1,02). Subquadrada 

com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. Clípeo com 

0,10–0,15 mm de comprimento (média = 0,13 ± DP = 0,02, n = 5); margem posterior 

sinuosa. Sutura frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa; demarcando um 

pequeno arco subtriangular (RSf = 0,72X) mais largo do que longo; sutura occipital, em 

vista ventral, atingindo a base da inserção da mandíbula. 
Labro (Fig. 36A). Comprimento 0,43–0,56 mm (média = 0,48 ± DP = 0,04, n = 5); 

largura 0,60–0,73 mm (média = 0,66 ± DP = 0,04, n = 5); (RL = 0,72). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice arredondado; com duas apófises pontiagudas; 

dorsalmente com várias cerdas longas e finas; região mais larga do labro angulada; toda 

as margens externas com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 35E). Comprimento total 1,00–1,20 mm (média = 1,03 ± DP = 0,11, n 

= 5). Comprimento das cerdas na região apical, 0,06–0,10 mm (média = 0,08 ± DP = 

0,01, n = 5). Segmento I 2X mais longo do que largo. Segmento II 9X mais longo do que 

largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 14X mais longo do que 

largo, 0,12X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 8X mais longo do que largo, 

apicalmente com quatro cerdas longas. 

Mandíbula (Fig. 36E, G). (RM = 2,14). Mandíbulas simétricas, delgadas e longas; 

com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); dois 

dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa curva, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina de 

comprimento médio, em vista dorsal e margem externa reta, em vista ventral; margem 

interna reta, em vista dorsal e ventral. 

Maxila (Fig. 36C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menores que o cardo; 

gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes localizada na 

região posterior e duas cerdas curtas fortes localizada na região anterior; palpífero 

subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que os 

demais, glabro; 2º palpômero 2X mais longo que o 3º, com uma cerda longa, localizada 
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na região anterior; 3º palpômero 4X mais longo que o 1º; 4º palpômero 3X mais longo 

que o 1º, com cerdas apicais sensoriais. 

Lábio (Fig. 36C). Submento subretangular, mais largo na parte posteriormente, (RSb 

= 1,4); mento subquadrado, (RMe =0,94) tão longo quanto largo, com cerdas fortes 

lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial curto, com três 

artículos; 1º e 3º palpômero do mesmo tamanho; 2º palpômero 0,14X mais longo que os 

demais; 3º palpômero, com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 36B). Comprimento 2,24–3,54 mm (média = 3,06 ± DP = 0,47, n = 5); 

largura 1,66–1,92 mm (média = 1,77 ± DP = 0,09, n = 5), (RT = 1,72). Espiráculos 

presente no mesotórax, em frente a procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto tao longo quanto largo; meso e metanoto mais curtos que o pronoto, 

subretangulares, 3Χ mais largos do que longos em relação ao pronoto. Perna anterior mais 

curta que as pernas mediana e posterior. Pernas anterior, mediana e posterior são similares 

no formato geral, na distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 36D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 3,36 mm e o comprimento total do 

abdômen 7,42 mm. Segmento X é 0,21X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das Pernas: Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana na margem 

interna do fêmur (Fig. 37A), conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia (Fig. 37B) e na região submediana da margem externa do tarso (Fig. 

37C); perna posterior com sensilas pectinadas na região basal da margem externa do 

trocânter, na região submediana da margem externa e interna do fêmur, na região 

submediana da margem interna da tíbia e na região submediana da margem interna do 

tarsos (Fig. 38A–E). 
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Figura 35. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. 

C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2 mm; B–D: 1.0mm; E: 0,5 

mm; C: 0,2 mm. 
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Figura 36. Ilyobius ityhus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: 

A, C e G: 0,2 mm; E, D e F: 0,5 mm; B, H: 1,0 mm. 
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Figura 37. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. B. Tarso indicando as sensilas 

pectinadas, na região distal, margem externa. C. Tarso, indicando as sensilas pectinadas, na região distal da 

margem externa. Escala: A–B. 0,2 mm; C. 0,1 mm. 
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Figura 38. Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 

0,1 mm; B–C. 0,2 mm. 
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Biologia (Fig. 39A–C). As larvas de Ilyobius ithyus sp. n. foram coletadas na margem de 

um córrego de 2º ordem no bioma Cerrado da região Centro-Oeste, em substratos como 

cascalho, pedras e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n 

= 27) foram mantidas vivas em condições de laboratório por seis meses (n = 5) realizando 

duas ecdises até empupar. Foram obtidos cinco adultos (dois machos e três fêmeas). A 

larva ficou enterrada na areia por 13–15 dias, esse período inclui o tempo de pré-pupa e 

de pupa pois não foi possível distinguir esses dois períodos pelo fato delas permacerem 

enterradas. O tempo de vida dos adultos em laboratório foram de 5–7 dias. 
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Figura 39. Habitat de Ilyobius ithyus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Córrego Bonito, Fazenda Água 

Limpa, Brasília, Distrito Federal. B–C. Substrato (folha e sedimento fino). 
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Distribuição geográfica. BRASIL; Distrito Federal, Brasília. 

Etimologia. O epíteto específico vem do grego ithy = reto em referência ao gonóstilo 11 

do macho ser reto. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius ithyus sp. n. pertence ao grupo mexicanus (Liu et 

al. 2015a). Existe variação intraespecífica no adulto em I. ithyus sp.n. nas marcações 

ovais claras equidistantes localizado nas manchas laterais pretas na margem interna da 

cabeça, onde eles podem variar de 3 a 5 marcações ovais. O macho assemelha-se à I. 

bimaculatus por possuir um par de manchas ovóides entre as antenas, porém se diferem 

pois I. ithyus sp.n. possui o par de manchas maiores que as fossas antenais e um sulco 

longitudinal localizado entre as manchas pós-oculares, enquanto que em I. bimaculatus o 

par de manchas ovóides entre as antenas são menores que as fossas antenais e não possui 

um sulco longitudinal; assemelha-se a I. mexicanus por possuir o gonóstilo 11 processos 

medianos equidistante e reto. I. ithyus sp.n. pode ser diferenciada das demais espécies 

por possuir o gonocoxito 9 alargado distalmente. A fêmea assemelha-se ás fêmeas de I. 

kolobosus sp. n., I. rachograndis e I. rachius sp. n. por possurem no esternito 7 a projeção 

tubercular apical. I. ithyus sp.n. se difere das demais por possuir a gonapófise 8 

subtriangular, alargada, com margem distal e proximal curvas, esclerosadas. 

A morfologia da pupa é muito similar a descrição genérica. 

A larva assemelha-se à de I. dactylus sp. n. por possuir a cabeça marrom-clara, 

porém em I. ithyus sp.n. não possui manchas; e ainda assemelha-se por possuir o clípeo 

e o labro mais escuro que a cabeça, porém em I. ithyus sp. n. o clípeo e o labro são mais 

escuros que em I. dactylus sp. n. Assemelha-se à de I. dactylus sp. n. por possuir na perna 

mediana sensilas pectinadas no fêmur, tíbia e tarso; e a todas as demais espécies por 

possuir na perna posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarso. A larva I. 

ithyus sp.n. se difere das demais por possuir manchas mais clara -em relação a coloração 

da cabeça- distribuídas sobre quatro estemas, por possui o clípeo com margem posterior 

sinuosa e por possuir o pronoto tão longo quanto largo. 

Material examinado. Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Distrito 

Federal, Brasília, Fazenda Água Limpa, Córrego Bonito, 15°57’08.7”S 47°58’21.0”W, 
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1071 m alt., 19.vi.2017, N. Hamada, G.R. Desidério, G. Amora. cols., larva: 19.vi.2017 , 

pupa: 19.xiii. 2017, adulto: 01.ix.2017 [alfinetado] (INPA). 

Parátipos:1 macho [alfinetado], mesmo dados do holótipo, larva: 19.vi.2017, pupa: 

13.x.2017, pupa: 27.x.2017 (MZUSP); 3 fêmeas [alfinetado], mesmo dados do holótipo, 

larvas: 19.xiii. 2017, pupas: 09,16.x.2017 e 05.xii.2017, adulto: 24, 30.x.2017 e 

18.xii.2017 (2–INPA e 1–MZUSP); 26 larvas [22–álcool], rede D (INPA); mesmo dados 

do holótipo exceto 27.vi.2017, 1 larva [alcool] (INPA); 5 exúvia da pupa [alcool] (INPA). 
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Ilyobius kolobosus sp. n. 

(Figuras 40–48) 

Diagnose 

Macho: cabeça, em vista dorsal, com círculos claros equidistantes na margem 

interna da região preta; genitália, em vista dorsal, tergito 9 com margem basal truncada, 

margem distal côncava e as margens laterais trucadas ultrapassando as margens laterais 

do esternito 9; gonocoxito 9, em vista lateral, com as margens póstero-laterais truncadas; 

ectoproto, em vista lateral, em forma de gancho, pontiagudo e truncado; gonocoxito 11, 

em vista lateral, direcionado dorsalmente; em vista caudal, formando uma placa arqueada 

fortemente esclerosado, com lobos espinhosos curtos; em vista ventral, membranoso 

internamente; gonóstilos 11, em vista lateral, processos medianos separados, truncado, 

bifurcado, pontiagudos direcionados ventralmente. Fêmea, genitália, em vista ventral, 

gonocoxito 8 com o formato de pipa (rômbico), com a região basal mais estreita que a 

distal; gonapófise 8 alongada transversalmente formando um arco côncavo com margens 

laterais sinuosas. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom-escura, mais clara na região 

central e ao redor do conjunto de estemas; labro com quatro círculos dispostos 

horizontalmente; sututura occipital, em vista ventral, atingido a base do cardo; 3º e o 4º 

antenômero do mesmo tamanho. 

 

Descrição 
Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, alaranjada, manchas pós-oculares 

pretas e marcações póstero-laterais digitiformes e círculos claros equidistantes na 

margem interna da região preta, em vista dorsal e lateral (Fig. 40B, D); antena com escapo 

laranja; pedicelo e antenômeros pretos; clípeo alaranjando, com densa pilosidade preta e 

curta; labro preto e laranja; palpo maxilar e labial, em vista ventral, pretos. Pronoto 

laranja; meso- e metanoto pretos (Fig. 40A, E). Pernas pretas com cerdas pretas e densas; 

garras tarsais marrom-avermelhadas. Asas marrom (em álcool), ligeiramente mais escura 

na região costal e na porção proximal; veias marrom-clara. Abdômen preto. 

Macho (n = 2). Comprimento da asa anterior 8,38 mm, comprimento asa posterior 

7,52 mm. 

Cabeça (Fig. 40A–D). Comprimento 1,17–1,51 mm; largura 1,47–1,53 mm; 

Antena com 32 antenômeros; Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa 
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na metade basal; labro levemente côncavo na margem anterior; clípeo fortemente 

côncavo; palpo maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; palpo labial com 4 

palpômeros e o último artículo cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 40E). Comprimento 2,25–2,44 mm; largura 1,53–1,64 mm, (RT = 

1,47). Pronoto subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa 

não achatada; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com 

cerdas e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o 

quarto expandido, com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com 

cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e 

um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. Perna posterior mais longa com coxa achatada 

com cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas 

e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 3X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 10 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximalmente fundida 

com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A simples; três veias 

transversais entre r-rs presentes; três veias transversais entre r-m (Fig. 41A). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com nove veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais majoritariamente idêntica à da asa anterior, MP com 

dois ramos simples; MA com proximalmente uma pequena veia oblíqua fundida com MP; 

M separada de R; três veias transversais entre r-rs; cinco veias transversais entre r-m (Fig. 

41B). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal truncada, margem distal 

côncava, margens laterais trucadas e ultrapassando as margens laterais do esternito 9 (Fig. 

42A). Esternito 9, em vista ventral, subretangular; em vista lateral, côncavo, margem 

distal arredondada afilada no ápice e direcionada dorsalmente (Fig. 42B). Gonocoxito 9, 

em vista lateral, maior que o tergito 9, com margens truncadas (Fig. 42C). Ectoprocto em 

forma de gancho, pontiagudo e truncado (Fig. 42A–C), ligados medialmente por uma 

zona transversal esclerosada, em vista dorsal, lateral e ventral. Um pequeno lobo ovóide 
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presente sob o ânus, em vista caudal (Fig. 42D). Gonocoxito 11, em vista lateral, 

direcionado dorsalmente; em vista caudal, formando uma placa arqueada fortemente 

esclerosado, com lobos espinhosos curtos; em vista ventral, membranoso internamente. 

Gonóstilos 11, em vista lateral, processos medianos separados, truncados, bifurcado, 

pontiagudos, direcionados ventralmente (Fig. 42C). Endofalo, em vista caudal, com uma 

membrana estreita internamente e densamente rugoso (Fig. 42D). 

Fêmea. Comprimento da asa anterior 8,81–10,09 mm (média = 9,64 ± DP = 0,45, 

n = 5), comprimento da asa posterior 7,85–9,11 mm (média = 8,61 ± DP = 0,41, n = 5). 

Tórax (Fig. 40E). Comprimento 2,61–3,24 mm (média = 2,94 ± DP = 0,25, n = 

5); largura 1,70–2,07 mm (média = 1,90 ± DP = 0,11, n = 5), (RT = 1,54). Asa anterior 

idêntica a asa do macho, com exceção da região costal com 14 veias transversais. Asa 

posterior idênticas a asa do macho, com exceção de da região costal com 11 veias 

transversais. 

Genitália. Esternito 7 subtriagular, em vista lateral; em vista ventral, subquadrado 

com margem distal arredondada e uma pequena projeção tubercular apical (Fig. 42E–F). 

Gonocoxito 8, em vista ventral, em formato de pipa (rômbico), com a região basal mais 

estreita que a distal (Fig. 42E). Gonapófise 8, em vista ventral, alongada transversalmente 

formando um arco côncavo com margens laterais sinuosas, esclerosadas (Fig. 42E). 

Tergito 9, em vista lateral, subtrapezoidal. Gonocoxito 9, em vista ventral, ovóide. 

Gonóstilo 9, em vista lateral, ovóide com tufos de cerdas no ápice (Fig. 42F). Ectoprocto, 

em vista lateral, ovóide e coberto por cerdas (Fig. 42F). 
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Figura 40. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista 

dorsal, ventral e lateral, respectivamente. E. Tórax, vista dorsal. Escala: A: 2 mm; B–E: 0,5 mm. 
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Figura 41. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Asa anterior direita. B. Asa 

posterior direita. Escala: A–B: 2 mm. 
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Figura 42. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, 

ventral, lateral e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. 

Escala: A, E–F: 0,5 mm; B–D: 0,2 mm. 
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Figura 43. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Pupa, hábito lateral. B. Exúvia, vista 

lateral. D. Peças bucais. Escala: A–B: 2,0 mm; C: 0,5 mm. 
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Larva (n= 3) 

Hábito (Fig. 44A). Comprimento 7,56–9,73 mm; largura 1,60–2,04 mm. 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-escura com região central mais clara 

(Fig. 44B); mancha mais clara ao redor do conjunto de estemas (Fig. 44A, E); antena com 

a mesma coloração da cabeça. Tórax com o pronoto (Fig. 44A, 45B) com a mesma 

coloração da cabeça, com manchas mais escuras ovais próximas da região lateral; meso- 

e metanoto (Fig. 44A, 45B) marrom-pálidos com padrão de manchas mais claras bem 

definas sobre os tergitos; pernas castanho-claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 44A) 

castanho-escuro; região mediana com um par de manchas em forma de bastonete marrom-

clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Figs. 44B–D). Comprimento 1,63–1,94 mm; largura 1,61–1,87 mm, (RC 

= 1,02). Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em 

círculo. Clípeo com 0,16–0,17 mm de comprimento; margem posterior reta. Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,51X) mais largo que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base do cardo. 
Labro (Fig. 45A). Comprimento 0,41–0,47 mm; largura 0,62–0,71 mm; (RL = 

0,67). Subtriangular, estreitando em direção ao ápice arredondado, com quatro círculos 

dispostos horizontalmente; com duas apófises pontiagudas; dorsalmente com várias 

cerdas longas e finas; toda as margens externas com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 44E). Comprimento total 1,12–1,22 mm. Comprimento das cerdas, 

na região apical, 0,04–0,11 mm. Segmento I 0,06X mais longo do que largo. Segmento 

II 5X mais longo do que largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 5X 

mais longo do que largo, sem cerdas. Segmento IV 7X mais longo do que largo, 

apicamente com quatro cerdas longas. Segmentos III e IV do mesmo tamanho. 

Mandíbula (Fig. 45E, G). (RM = 2,87). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); 

dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, vista dorsal e ventral; margem interna curva, em vista dorsal e 

reta, em vista ventral. 
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Maxila (Fig. 45C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menores que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º, 3º e 4º palpômero do 

mesmo tamanho, glabro; 2º palpômero 2X mais longo que os demais segmentos, com 

uma cerda longa localizada na região anterior; 4º palpômero com cerdas apicais 

sensoriais. 

Lábio (Fig. 45C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 

1,3); mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe =0,96) tao largo quanto longo, 

com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial 

curto, com três artículos; 1º palpômero 0,05X maior que o 3º; 2º palpômero 2X mais 

longo que o 1º; 3º palpômero mais curto que os demais segmentos, com cerdas apicais 

sensoriais. 

Tórax (Fig. 45B). Comprimento 2,70–3,02 mm; largura 1,60–2,04 mm, (RT = 

1,59). Espiráculos presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros 

segmentos abdominais, lateralmente. Pronoto subretangular; meso e metanoto mais 

curtos que o pronoto, subretangulares. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e 

posterior. Pernas anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na 

distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 45D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 4,77 mm e o comprimento total do 

abdômen 7,42 mm. Segmento X é 0,24X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana da margem 

interna do fêmur (Fig. 46A), conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia e na região distal da margem externa do tarso; perna posterior com 

sensilas pectinadas na região região basal da margem externa do trocânter, na região 

submediana da margem externa e interna do fêmur, na região submediana da margem 

interna da tíbia e na região submediana da margem interna do tarsos (Fig. 47A–E). 
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Figura 44. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista 

dorsal.C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2 mm; B, D–E: 1.0 mm; 

C: 0,5 mm. 
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Figura 45. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: 

A e C: 0,2 mm; E e G: 0,5 mm; B, D, F e H: 1,0 mm. 
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Figura 46. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. Escala: A. 0,2 mm. 
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Figura 47. Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 

0,1 mm; B–C. 0,2 mm. 
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Biologia (Fig. 48). As larvas de Ilyobius kolobosus sp. n. foram coletadas na margem de 

um córrego de 1º ordem no bioma do Cerrado, da região Sudeste, em substratos como 

cascalhos, pedras e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas 

(n = 11) foram mantidas vivas em condições de laboratório por 41 dias (n = 1) até 

empupar. Foi obtido um adulto (macho). Não foi possível definir o tempo de pré-pupa e 

pupa, pelo fato dela permanecer enterrada nessa fase. Adicionalmente, foram coletados 

adultos (n = 10) com armadilhas de intercepção de voo, Malaise, instaladas às margens e 

sobre os cursos d’água. 

 

Figura 48. Habitat de Ilyobius kolobosus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Córrego do Fazzari, São Carlos, 

São Paulo.  
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Distribuição geográfica. BRASIL, São Paulo, São Carlos. 

Etimologia. O epíteto específico vem do grego kolobosus = truncado em referência ao 

tergito 9 da genitália do macho ter as margens truncadas. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius kolobosus sp. n. pertence ao grupo mexicanus (Liu 

et al. 2015a). O macho assemelha-se a I. kyathus sp. n. por possuir o esternito 9, em vista 

lateral, subretangular, côncavo e direcionado dorsalmente, porém em I. kolobosus sp. n. 

a estrutura é mais longa, enquanto em I. kyathus sp. n. a estrutura é mais côncava e com 

o ápice estreito; assemelham-se às I. dactylus sp. n., I. eligmus sp. n., I. kyathus sp. n. e 

I. rachius sp. n. por possui o gonocoxito 11 formando uma placa arqueada, em vista 

ventral, porém em I. kolobosus sp. n. o gonocoxito 11 possui lobos espinhosos curtos, 

enquanto que as demais espécies não possuem. I. kolobosus sp. n. pode ser diferenciada 

das demais espécies por possuir o tergito 9, em vista dorsal, com margem anterior e as 

margens laterais trucadas e ultrapassando as margens laterais do esternito 9, margem 

posterior côncava; gonocoxito 9 com as margens póstero-laterais truncadas. A fêmea 

assemelha-se às fêmeas de I. ithyus sp. n., I. rachograndis e I. rachius sp. n. por possuir 

no esternito 7 a projeção tubercular apical; e às I. eligmus sp. n., I. mexicanus e I. rachius 

sp. n. a por possuir a gonapófise 8 alargada transversalmente, porém em I. kolobosus sp. 

n. a gonapófise 8, na vista ventral, é alongada transversalmente formando um arco 

côncavo com margens laterais sinuosas; mas pode ser diferenciada das demais espécies 

por possuir o gonocoxito 8, na vista ventral, com o formato de pipa (rômbico), com a 

região basal mais estreita que a distal. 

A morfologia da pupa é muito similar a descrição genérica. 

A larva assemelha-se à de I. eligmus sp. n. por possuir a cabeça marrom-escura, 

porém em I. kolobosus sp. n. possui as manchas mais clara na região central e ao redor 

do conjunto de estemas; às I. dactylus sp. n. e I. eligmus sp. n. por possuir quatro círculos 

dispostos horizontalmente no labro; I kolobosus sp. n. assemelha-se às I. dactylus sp. n. 

e I. rachius sp. n. por possuir na perna mediana sensilas pectinadas no fêmur, tíbia e tarso; 

e a todas as demais espécies por possuir na perna posterior sensilas pectinadas no 

trocânter, fêmur, tíbia e tarso. I. kolobosus sp. n. pode ser diferenciada das demais 

especies por possuir na antena o segmento 3º e 4º do mesmo tamanho. 
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Material examinado. Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, São Paulo, 

São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, Córrego do Fazzari, 21°58’59”S 

47°53’53”W, 829 m alt., 06.xi.2018, L.M. Fusari, H.G. Motta cols., larva: 06.xi.2018 

adulto:18.xii.2018 [álcool] (INPA). 

Parátipos: 1 macho [álcool], mesmo dados do holótipo exceto 5.xii.2018, Malaise 

(INPA); 9 fêmeas [álcool] mesmo dados do holótipo, Malaise (6–INPA e 3–MZUSP). 11 

larvas [3–álcool], rede D; mesmo dados do holótipo (INPA);1 exúvia da pupa [alcool] 

(INPA); 1 pupa [alcool] (INPA). 
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Ilyobius kyathus sp. n. 

(Figuras 49–58) 

Diagnose 

Macho: cabeça, em vista dorsal, com três verrugas entre as antenas; esternito 9, 

em vista ventral, subretangular, em vista lateral, em forma de conha, côncavo e 

direcionado dorsalmente; gonóstilo 11, em vista lateral, com processos medianos 

separados e retos, pontiagudos e direcionados ventralmente. Larva: com cabeça, em vista 

dorsal, morrom-clara sem manchas; linha escura, em vista lateral, que circunda toda 

região anterior do conjunto de estemas e se estende posteriormente; sutura occipital, em 

vista ventral, atingindo a margem do cardo; tórax com o pronoto com a mesma coloração 

da cabeça e escurecido lateralmente. 

Descrição 

Macho (n = 1). Comprimento da asa anterior 8,54 mm, comprimento asa posterior 

8,16 mm. 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, alaranjada, com três verrugas (Fig. 49B); 

manchas pós-oculares pretas e marcações póstero-laterais digitiformes (Fig. 49B–C); 

antena com escapo laranja; pedicelo e antenômeros pretos; clípeo alaranjado, com densa 

pilosidade preta e curta; labro laranja e preto; palpo maxilar e labial, em vista ventral, 

pretos. Pronoto laranja; meso- e metanoto pretos (Fig. 49A). Pernas anteriores com coxas 

laranja e preto; fêmures, tíbias e tarsos pretos com cerdas pretas e densas; garras tarsais 

marrom-avermelhadas. Asas marrons (em álcool) e preto-metálico (no animal vivo), 

ligeralmente mais escura na região costal e na porção proximal; veias marrom-claras. 

Abdômen preto. 

Cabeça (Fig. 49A–E). Comprimento 1,20 mm e largura 1,49 mm. Antena com 38 

antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa na metade 

basal; labro levemente côncavo na margem anterior; clípeo fortemente côncavo; palpo 

maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; palpo labial com 4 palpômeros e o 

último artículo cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 49A). Comprimento 2,14 mm; largura 1,75 mm, (RT = 1,22). Pronoto 

subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa não achatada; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 
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de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. Perna posterior mais longa com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 3X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 10 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximalmente fundida 

com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A simples; três veias 

transversais entre r-rs presentes; seis veias transversais entre r-m (Fig. 50C). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com seis veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais majoritariamente idêntica à da veia anterior, CuA 

simples; MP com dois ramos simples; MA com proximalmente uma pequena veia oblíqua 

fundida com MP; M separada de R; três veias transversais entre r-rs; cinco veias 

transversais entre r-m (Fig. 50D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal convexa, margem distal 

côncava (Fig. 51A). Esternito 9, em vista lateral, subretangular, em forma de conha, 

côncavo e direcionado dorsalmente (Fig. 51B). Gonocoxito 9, em vista lateral, mais curto 

que o tergito 9, com uma pequena projeção digitiforme, na região distal, dorsalmente 

(Fig. 51C). Ectoproctos em forma de ganchos, pontiagudos (Fig. 51A–C), ligados 

medialmente por uma zona transversal esclerosada, em vista dorsal, lateral e ventral. Um 

pequeno lobo ovóide presente sob o ânus, em vista caudal (Fig. 51D). Gonocoxito 11, em 

vista lateral, direcionado dorsalmente, em vista caudal, formando uma placa arqueada 

fortemente esclerosado e membranoso internamente (Fig. 51C). Gonóstilo 11, em vista 

lateral, com processos medianos separados e reto, pontiagudos direcionados ventralmente 

(Fig. 51C). Endofalo, em vista caudal, com uma membrana estreita internamente e 

densamente rugoso (Fig. 51D). 
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Figura 49. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–C. Cabeça, vista 

dorsal e lateral, respectivamente. Escala: A: 5 mm; B–C: 1 mm. 
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Figura 50. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Asa anterior direita. B. Asa posterior 

direita. Escala: A–B: 2 mm. 
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Figura 51. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral e caudal, respectivamente. Escala: A–D: 0,5 mm. 
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Figura 52. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Exúvia da pupa. A. Hábito lateral. B. Peças 

bucais. Escala: A: 2 mm; B: 0,5 mm. 
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Larva (n= 1) 

Hábito (Fig. 53A). Comprimento 7,87 mm; largura 1,71 mm. 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-clara sem manchas (Fig. 53B); 

mancha e uma linha escura, que circunda toda região anterior do conjunto de estemas e 

se estende posteriormente (Fig. 53E); antena com a mesma coloração da cabeça. Tórax 

com pronoto (Fig. 53A, 54B) com a mesma coloração da cabeça e escurecido 

lateralmente; meso- e metanoto castanho-escuros (Fig. 53A, 54B) com padrão de 

manchas bem definidas sobre os tergitos na região dorsal; pernas castanho-claras. 

Abdômen, região dorsal (Fig. 53A) castanho-escuro; região mediana com um par de 

manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 53B, D, E). Comprimento 1,61 mm; largura 1,56 mm, (RC = 1,03). 

Subquadada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com 0,15 mm de comprimento. Sutura frontoclipeal fundindo-se com sutura 

coronal longa, demarcando um pequeno arco subtriangular (RSf = 0,58X) mais largo do 

que longo; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a margem do cardo. 
Labro (Fig. 54A). Comprimento 0,52 mm; largura 0,66 mm (RL = 0,78). 

Subtriangular, estreitando em direção ao ápice e arredondado; com duas apófises 

pontiagudas; dorsalmente, com várias cerdas longas e finas e com dois pares de cerdas 

apicais e curtas, região mais larga do labro angulada; toda as margens externas com cerdas 

minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 53C). Comprimento total 1,26 mm. Comprimento das cerdas na 

região apical 0,12 mm. Segmento I mais curto que os demais. Segmento I 0,13 (tão longo 

quanto largo). Segmento II 8X mais longo do que largo, com cerdas apicais espiniformes, 

curtas. Segmento III 9X mais longo do que largo, 0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. 

Segmento IV 12X mais longo do que largo, apicalmente com quatro cerdas longas e duas 

cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 54E, G). (RM = 2,38). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); 

dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e ventral; margem interna curva, em vista dorsal 

e reta, em vista ventral. 



 

 

 

103 

Maxila (Fig. 55C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menores que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que 

os demais, glabro; 2º palpômero 2X mais longo que os demais, com uma cerda longa 

localizada na região anterior; 3º e 4º palpômero do mesmo tamanho; 4º palpômero com 

cerdas apicais sensoriais. 

Lábio (Fig. 55C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 

1,58); mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe = 0,67) mais largo do que 

longo, com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo 

labial curto, com três artículos; 1ºe 3º palpômero do mesmo tamanho; 2º palpômero 2X 

mais longo que os demais; 3º palpômero com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 55B). Comprimento 3,03 mm; largura 1,71 mm (RT = 1,77). 

Espiráculos presente no mesotórax, em frente a procoxa, e nos oito primeiros segmentos 

abdominais, lateralmente. Pronoto subretangular; meso e metanoto mais curtos que o 

pronoto, subretangulares. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e posterior. 

Pernas anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na distribuição das 

cerdas e dos espinhos (Fig. 55D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 4,37 mm e o comprimento total do 

abdômen 3,29 mm. Segmento X é 0,12 mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varreduras das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana da margem 

interna do fêmur (Fig. 56A), conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia e na região distal da margem externa do tarso (Fig. 56C); perna posterior 

com sensilas pectinadas na região basal da margem externa do trocânter, na região 

submediana da margem externa e interna do fêmur, na região submediana da margem 

interna da tíbia e na região submediana da margem externa do tarsos (Fig. 57A–D). 
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Figura 53. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. 

C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2,0 mm; B, E D: 0,5 mm; C: 

0,2 mm. 
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Figura 54. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: 

A: 0,2 mm; C–H: 0,5 mm; B: 1,0 mm. 
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Figura 55. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. B. Tarso indicando as sensilas 

pectinadas, na região distal, margem externa. Escala: A. 0,2 mm; B. 0,1 mm. 
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Figura 56. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, C–D. 

0,1 mm; C. 0,2 mm. 
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Figura 57. Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas do ovo. A–B. Ovo, vista dorsal e ventral, respectivamente. C–D. Micrópila, vista dorsal e 

superior. E. Córion. F. Detalhe o Egg-burster. Escala: A–B: 0,1 mm; D–C, F: 0,02 mm; E: 0,005 mm. 



 

 

 

109 

Biologia (Fig. 58). Os ovos de Ilyobius kyathus sp. n. foram coletados em folhas de 

arbustos da vegetação ripária, a uma distância de 30 cm acima da água. As larvas foram 

coletadas na margem de um córrego de 2º ordem no bioma Cerrado da região Centro-

Oeste, em substratos como cascalhos, folhiço e raízes cobertas de sedimento fino. Após 

coletadas em campo, larvas (n = 7) foram mantidas vivas em condição de laboratório por 

148 dias (n = 1) até empupar. Foi obtido um adulto (macho). A larva ficou enterrada na 

areia, em condições de laboratório, por 15 dias, esse período inclui o tempo de pré-pupa 

e de pupa pois não foi possível distinguir esses dois períodos pelo fato dela permanecer 

enterrada. O tempo de vida do adulto em laboratório foi de 7 dias. 
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Figura 58. Habitat de Ilyobius kyathus sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Córrego da mata, Barra do Garças, 

Mato Grosso. B. Margem onde foi coletado com sedimento fino e raízes. 
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Distribuição. BRASIL; Mato Grosso, Barra do Garças. 

Etimologia. O epíteto específico vem do grego kyath = concha (conha) em referência ao 

esternito 9 da genitália do macho ter formato de uma concha. 

Comentários. Ilyobius kyathus sp. n. pertence ao grupo mexicanus (Liu et al. 2015a). O 

macho assemelha-se à I. kolobosus sp. n. por possuir o esternito 9, em vista lateral, 

subretangular, côncavo e direcionado dorsalmente, porém em I. kyathus sp. n. a estrutura 

é mais côncava e com o ápice estreito, enquanto que em I. kolobosus sp. n. a estrura é 

mais longa e com o ápice largo; assemelha-se à I. dactylus sp. n. por possuir o gonocoxito 

9 com uma projeção digitiforme, porém em I. kyathus sp. n. a projeção digitiforme é 

pequena e a margem distal é mais larga, enquanto em I. dactylus sp. n. a projeção 

digitiforme é maior. I. kyathus sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies por 

possuir na cabeça entre as antenas três verrugas. 

A larva assemelha-se à de I. dactylus sp. n. por possuir a cabeça morrom-clara, 

porém em I. kyathus sp. n. não possui mancha, enquanto que I. dactylus sp. n. possui 

manchas claras com áreas escuras no seu entorno, na região posterior da cabeça; e ainda 

pelo fato de possurem uma linha preta na região anterior ao conjunto de estemas que se 

estende posteriormente, em vista lateral, porém em I. kyathus sp. n. a linha é mais espessa 

e circunda toda a margem anterior do conjunto de estermas; assemelha-se à I. dactylus 

por possuir na perna mediana sensilas pectinadas no fêmur, tíbia e tarso; e a todas as 

demais espécies por possuir na perna posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, 

tíbia e tarso. 

A morfologia da pupa e do ovo são muito similares a descrição genérica. 

Material examinado: Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Mato 

Grosso, Barra do Garças, Córrego da Mata, 15º01’55.7”S 52º25’28.28”W, 320 m alt., 

10.viii.2018, E.B. Pereira e G.R. Desidério. cols., larva: 10.viii.2018; adulto: 23.i. 2019 

[alfinetado] (INPA). 

Parátipos: 7 larvas [6–álcool], mesmos dados do holótipo, rede D (INPA); 1 exúvia da 

pupa [alcool] (INPA). 
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Ilyobius rachius sp. n. 

(Figuras 59–67) 

Diagnose 

Macho: genitália, em vista lateral, gonocoxito 9 mais longo que o tergito 9, 

alargado medialmente e em forma de gancho no ápice, direcionado ventralmente; 

ectoprocto, em vista dorsal, lateral e ventral, com ápice pontiagudo direcionado 

ventralmente com lobos espinhosos e curtos; endofalo, em vista caudal, com uma 

membrana estreita internamente, densamente rugoso e com cerdas e espinhos pretos. 

Fêmea, genitália, em vista lateral, subtriangular; em vista ventral, subretangular com 

margem distal truncada e uma projeção tubercular apical; gonocoxito 8, em vista ventral, 

em formato de T. Larva com cabeça, em vista dorsal, alaranjada para castanho com região 

posterior marrom-clara com padrão de mancha marrom-clara ovóides e digitiformes na 

região póstero-laterais; labro mais escuro que a cabeça; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base da inserção da mandíbula. 

Descrição 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, laranja-avermelhada; com manchas 

pós-oculares pretas e marcações póstero-laterais digitiformes; sem manchas laterais 

pretas, são visíveis marcas de inserções musculares da cutícula, localizadas na região 

póstero-lateral (Fig. 59C–E); antena com escapo laranja, pedicelo e antenômeros pretos; 

clípeo alaranjado, com densa pilosidade preta e curta; labro alaranjado com pontuações 

escuras, com densa pilosidade preta e curta; palpo maxilar e labial, em vista ventral, 

acinzentado. Pronoto laranja-avermelhado; meso- e metanoto pretos (Fig. 59A, 61B). 

Pernas marrons a castanho-claras, com densas cerdas pretas; garras tarsais laranja-

avermelhadas (Fig. 61A). Asas marrons (em álcool) e preto-metálico (no animal vivo), 

ligeiramente mais escuras na região costal e porção proximal; veias marrons. Abdômen 

preto. 

Macho (n = 2). Comprimento da asa anterior 9,09–9,22 mm, comprimento da asa 

posterior 7,74–8,03 mm. 

Cabeça (Fig. 59A–E). Comprimento 1,02–1,54 mm e largura 1,47–1,57 mm. 

Antena com 38 antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa 

na metade basal (Fig. 60A); labro levemente côncavo na margem anterior (Fig. 60B); 
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clípeo fortemente côncavo (Fig. 60C); palpo maxilar com 5 artículos sendo o último 

cônico; palpo labial com 4 artículos, sendo o último cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 61A–B). Comprimento 1,96–2,56 mm; largura 1,74–1,77 mm, (RT = 

1,23); Pronoto subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa 

não achatada; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com 

cerdas e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o 

quarto expandido, com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com 

cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e 

um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. Perna posterior mais longa com coxa achatada 

com cerdas; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas 

e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 3X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 12 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois ramos 

simples, bifurcada no segundo ramo; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; 

MP proximamente fundida com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo 

posterior bifurcado; CuA bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A bifurcada, 3A simples; 

três veias transversais entre r-rs presentes; quatro veias transversais entre r-m (Fig. 61C). 

Asa posterior aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com oito veias 

transversais; ramificação de veias longitudinais majoritariamente idêntica à da asa 

anterior, Rs com dois ramos simples; MP com dois ramos simples sendo o primeiro 

bifurcado; MA com uma pequena veia oblíqua proximal fundida com MP; M separada 

de R; 2A com dois ramos simples o primeiro bifurcado; três veias transversais, sendo um 

em formato de X entre r-rs; três veias transversais, sendo um em formato de J entre r-m 

(Fig. 61D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal convexa, margem distal 

côncava (Fig. 62A). Esternito 9, em vista ventral, subtriagular, margem distal 

arredondada (Fig. 62B). Gonocoxito 9, em vista lateral, mais longo que o tergito 9, 

alargado medialmente e em forma de gancho no ápice, direcionado ventralmente (Fig. 

62C). Ectoprocto com ápice pontiagudo direcionado ventralmente com lobos espinhosos 

e curtos (Fig. 62A–C), ligados medialmente por uma zona transversal esclerosada, em 
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vista dorsal, ventral e lateral. Um pequeno lobo ovóide presente sob o ânus, em vista 

caudal (Fig. 62D). Gonocoxito 11, em vista lateral, curvado dorsalmente; em vista caudal, 

formando uma placa arqueada fortemente esclerosado e membranoso internamente. (Fig. 

62C–D); Gonóstilos 11, em vista caudal, retangulares, separados e com pontas 

arredondadas (Fig. 62C–D). Endofalo, em vista caudal, com uma membrana estreita 

internamente, densamente rugoso e com cerdas e espinhos pretos (Fig. 62D). 

Fêmea. Comprimento da asa anterior 7,96–9,57 mm (média = 8,58 ± DP = 0,46, 

n = 15), comprimento da asa posterior 7,10–8,40 mm (média = 7,53 ± DP = 0,37, n = 15). 

Tórax (Fig. 61A–B). Comprimento 2,08–2,88 mm (média = 2,59 ± DP = 0,23, n 

= 15); largura 1,63–1,84 mm (média = 1,73 ± DP = 0,07, n = 15), (RT = 1,50). Asa 

anterior idêntica a asa do macho, com exceção da região costal com 12 veias transversais; 

Rs com dois ramos simples. Asa posterior idêntica a asa do macho, com exceção da região 

costal com oito veias transversais; MP com dois ramos simples; 2A com dois ramos 

simples; duas veias transversais entre r-rs; três veias transversais entre r-m. 

Genitália. Esternito 7 subtriangular, em vista lateral; em vista ventral, 

subretangular com margem distal truncada e uma projeção tubercular apical (Fig. 62E–

F). Gonocoxito 8, em vista ventral, em formato de T (Fig. 62E). Gonapófise 8, em vista 

ventral, alargada, com margem distal truncada e margem proximal sinuosa, com margens 

laterais esclerosada e curvada (Fig. 62E). Tergito 9, em vista lateral, subtrapezoidal. 

Gonocoxito 9, em vista ventral, ovóide; Gonóstilo 9 ovóide, com tufos de cerdas no ápice. 

(Fig. 62F). Ectoprocto ovóide e coberto por cerdas (Fig. 62F). 
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Figura 59. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito, dorsal. B. Cabeça, vista 

dorsal. C. Cabeça com mancha de coloração escura, bem definida, vista dorsal. D. Cabeça com marcas de 

inserções musculares da cutícula; vista lateral. E. Cabeça com a mancha trífida, vista lateral. Escala: A: 2 

mm; B: 1 mm; C–E: 0,5 mm. 
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Figura 60. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Mandíbulas, vista ventral. B. Labro, 

vista dorsal. C. Clípeo, vista dorsal. Escala: A: 0,2 mm; B–C: 0,5 mm. 
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Figura 61. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Macho A. Hábito lateral. B. Tórax, vista dorsal. 

C. Asa anterior direita. D. Asa posterior direita. Escala: A–C: 2 mm. 
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Figura 62. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: 

A–D: 0,5 mm; E–F:1,0 mm.  
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Figura 63. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). A. Exúvia, vista lateral. B. Abdômen, vista 

dorsal. C. Peças bucais. Escala: A, C: 0,5 mm; B: 1 mm. 
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Larva 

Hábito (Fig. 64A). Comprimento 7,94–11,54 mm (média = 8,92 ± DP = 1,26, n 

= 5); largura 1,80–2,01 mm (média = 1,90 ± DP = 0,07, n = 5). 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, alaranjada para castanha com região 

posterior marrom-clara com padrao de manchas marrom-clara ovóides e digitiformes na 

região póstero-laterais; labro mais escuro que a cabeça (Fig. 64B); manchas mais clara na 

região posterior ao conjunto de estemas (Fig. 64B); antena com a mesma coloração da 

cabeça. Tórax com o pronoto (Fig. 64A, 65B) com a mesma coloração da cabeça; meso- 

e metanoto (Fig. 64A, 65B) marrom-claros com padrão de manchas bem definidas sobre 

os tergitos; pernas castanho-claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 64A) castanho-escuro; 

região mediana com um par de manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias 

abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 64B, D–E). Comprimento 1,17–1,94 mm (média = 1,67 ± DP = 

0,10, n = 5); largura 1,59–1,91 mm (média = 1,74 ± DP = 0,10, n = 5), (RC = 0,95). 

Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com o comprimento 0,12–0,21 mm (média = 0,15 ± DP = 0,03, n = 5). Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal; demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,51X) mais largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base da inserção da mandíbula. 

Labro (Fig. 65F). Comprimento 0,38–0,52 mm (média = 0,47 ± DP = 0,04, n = 

5); largura 0,60–0,73 mm (média = 0,66 ± DP = 0,04, n = 5); (RL = 0,71). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice e arredondado; com duas apófises pontiagudas; 

dorsalmente com várias cerdas longas e finas; região mais larga do labro angulada; toda 

as margens externas com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 64C). Comprimento total 0,97–1,16 mm (média = 1,10 ± DP = 0,06, 

n = 5). Comprimento das cerdas na região apical 0,04–0,10 mm (média = 0,07 ± DP = 

0,02, n = 5). Segmento I 0,07X mais longo do que largo. Segmento II 6X mais longo do 

que largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 9X mais longo do que 

largo, 0,08X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 7X mais longo do que largo, 

apicalmente com quatro cerdas longas e duas cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 65C, E). (RM = 2,33). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas), 
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dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa curva, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina, 

em vista dorsal e margem reta, em vista ventral; margem interna curva, em vista dorsal e 

reta, em vista ventral. 

Maxila (Fig. 65A). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,2X menores que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que 

os demais, glabro; 2º palpômero delgado e 2X mais longo que os demais segmentos com 

uma cerda longa localizada na região anterior; 3º e 4º palpômero com o mesmo tamanho; 

4º palpômero com cerdas apicais sensoriais. 

Lábio (Fig. 65A). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 

1,62); mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe = 0,88) tão largo quanto longo, 

com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial 

curto, três artículos; 1º e 3º palpômero do mesmo tamanho; 2º palpômero 0,10X mais 

longo que os demais; 3º palpômero cônico com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 65B). Comprimento 2,60–2,99 mm (média = 2,80 ± DP = 0,12, n = 

5); largura 1,71–2,01 mm (média = 1,87 ± DP = 0,10, n = 5), (RT = 1,49). Espiráculos 

presentes no mesotórax, em frente da procoxa; e nos oito primeiros segmentos 

abdominais, lateralmente. Pronoto subretangular; meso- e metanoto subretangulares, 2X 

mais largo do que longo em relação ao pronoto. Perna anterior mais curta que as pernas 

mediana e posterior. Pernas anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, 

na distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 65D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 3,07–4,20 mm (média = 3,81 ± DP = 0,52, 

n = 5) e o comprimento total do abdômen 3,89–7,16 mm (média = 5,06 ± DP = 1,27, n = 

5). Segmento X é 0,11X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana na margem 

interna do fêmur (Fig. 66A), conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia e na região distal da margem externa do tarso (Fig. 66C); perna posterior 

com sensilas pectinadas na região basal da margem externa do trocânter, na região 
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submediana na margem externa e interna do fêmur, na região submediana da margem 

interna da tíbia e na região submediana da margem externa do tarsos (Fig. 67A–E). 

 

Figura 64. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. 

C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2 mm; B: 1 mm; C: 0,2 mm; 

D–E: 0,5mm. 
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Figura 65. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista 

dorsal. C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. 

Perna mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna Escala: 

A: 0,2 mm; B: 1 mm; C–G: 0,5 mm. 
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Figura 66. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur 

indicando as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. B. Tarso indicando as sensilas 

pectinadas, na região distal, margem externa. Escala: A–B. 0,2 mm; C. 0,1 mm. 
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Figura 67. Ilyobius rachius sp. n. (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das 

estruturas da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. 

Trocanter indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas 

pectinadas, região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. E. Tarso indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 

0,1 mm; B–C. 0,2 mm. 
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Biologia. As larvas de Ilyobius rachius sp. n. foram coletadas em dois riachos de 

2ºordem. O Igarapé da Onça possui o pH 5,33; temperatura 23,5º C; condutividade 5,58 

(mS/cm) e largura aproximada de 0,87 cm. O Igarapé da Passagem possui o pH 5,52; 

temperatura 24,7º C; condutividade 4,21 (mS/cm); e largura aproximada de 3,00 m. 

Localizados no bioma Cerrado da região Norte, em substrato como folhiço e raízes 

cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n = 37) foram mantidas 

vivas em condições de laboratório por seis meses e 25 dias (n = 6,) realizando 13 ecdises 

até empupar. Foram obtidos cinco adultos (três machos e duas fêmeas). O tempo de pré-

pupa dura em torno de 5–7 dias e a fase de pupa em torno de 7–9 dias. O tempo de vida 

dos adultos em laboratório foram de 5–7 dias. Adicionalmente, foram coletados adultos 

(n = 114) com armadilhas de intercepção de voo, Malaise, instaladas às margens e sobre 

os cursos d’água.  

Distribuição geográfica. BRASIL; Tocantins, Palmas. 

Etimologia. O epíteto específico vem do grego rachi = espinho em referência ao endófalo 

com presença de espinhos. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius rachius sp. n. pertence ao grupo mexicanus (Liu et 

al. 2015a). Existe variação intraespecífica notável em Ilyobius rachius sp. n. quanto ao 

padrão de manchas pós-oculares na cabeça dos adultos, o padrão de mancha varia de bem 

definida, com coloração forte até sua ausência, restando apenas uma impressão, sem 

pigmento na cutícula. Existe também uma variação quanto ao padrão de veias nas asas 

anterior e posterior tanto nos machos quanto nas fêmeas. Nas larvas existem uma variação 

na coloração (cabeça e no tórax), que variam do alaranjado para castanho. 

O macho assemelha-se a I. chilensis por apresentar o endofalo com várias cerdas 

e espinhos pretos. I. rachius sp. n. pode ser diferenciada das demais espécies por possuir 

o gonocoxito 9, em vista lateral, alargado medialmente, em forma de gancho e 

direcionado ventralmente. 

A fêmea possui na genitália o esternito 7, em vista ventral, mais largo do que 

longo, subretangular com a projeção tubercular apical; enquanto que as fêmeas desse 

grupo possuem o esternito 7 subquadrado; assemelha-se à I. eligmus sp. n., I. mexicanus 

e I. kolobosus sp. n. por possuir a gonapófise 8, em vista ventral, alargada 
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transversalmente porém em I. rachius sp. n. a estrutura possui a margem distal truncada 

e margem proximal sinuosa, com margens laterais curvadas e esclerosadas; mas pode ser 

diferenciada das demais espécies por possuir o gonocoxito 8, em vista ventral, em formato 

de T. 

A morfologia da pupa é muito similar a descrição genérica. 

A larva assemelha-se à I. kolobosus sp. n. por possuir na perna mediana sensilas 

pectinadas no fêmur, tíbia e tarso; e a todas as demais espécies por possuir na perna 

posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarso. 

Material examinado: Holótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Tocantins, 

Palmas, Parque Estadual do Lajeado, Igarapé da Onça, 10°06’44.50”S 48°15’31.10”W, 

596 m alt., 12.iv.2018, G. Amora, J.O. Silva cols., larva: 12.iv.2018, pupa: 27.xi.2018, 

adulto: 10.xii.2018[alfinetado] (INPA). 

Parátipos: 1 macho [alfinetado], mesmos dados do holótipo (MZUSP); 1 fêmea 

[alfinetado], mesmos dados do holótipo (INPA); 112 fêmea [álcool], mesmo dados do 

holótipo, J.R. Santos col., Malaise (102–INPA e 10–MZUSP); Igarapé da Passagem, 

10o10’02.30”S 48o10’34.70”W, 575 m alt., 8.xii.2017, J.R. Santos col. 2 fêmeas [álcool] 

J.R. Santos col., Malaise (INPA). 11 larvas [álcool], mesmo dados do holótipo, exceto 

12.iv.2018, rede D (INPA); 26 larvas [19–álcool], mesmo dados do holótipo, exceto 

8.xii.2017, rede D (INPA) 5 exúvia da pupa [alcool] (INPA).  
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4.1.2. Redescrição de adultos associados aos imaturos 

Ilyobius flammatus (Penny, 1981) 

Protosialis flammata Penny, 1981:845 

Ilyobius flammata; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

Ilyobius flammatus; Oswald, 2018 (cat.) 

 

(Figuras 68–80) 

Diagnose 

Macho: pronoto e mesonoto, em vista dorsal, laranja-avermelhados e metanoto 

laranja e marrom; genitália, em vista lateral, gonocoxito 9 cerca de 2X mais longo que o 

tergito e esternito 9, posicionado verticalmente e com o ápice afilado; gonóstilos 11 com 

processos medianos equidistante e curvado. Fêmea, genitália, em vista ventral, 

subtriangular, com base mais larga que o ápice, em forma de coração na região distal; 

gonapófise 8 claramente esclerosada, em formato de um boomerang e alargada 

transversalmente. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom-clara; tórax com o pronoto 

e mesonoto com colocaração similares e metanoto na região latero-posterior castanho-

escuro; sutura occipital, em vista ventral, atigindo a base da inserção da mandíbula. 

Redescrição 

Macho (n = 1). Comprimento da asa anterior 7,00 mm, comprimento asa posterior 

2,35 mm. 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, alaranjada, manchas pós-oculares 

pretas e marcações póstero-laterais digitiformes (Fig. 68 e 70); antena com escapo, 

pedicelo e o primeiro antenômero laranjas, e o restante dos antenômeros pretos; clípeo 

laranja, com densa pilosidade preta e curta; labro laranja e preto; palpo maxilar e labial, 

em vista ventral, castanho escuros. Pronoto e mesonoto laranja-avermelhados; metanoto 

laranja e marrom (Fig. 68A, 71B). Perna anterior e mediana com coxas, trocânteres e 

fêmures laranja e preto; tíbias e tarsos pretos com densas cerdas pretas; garras tarsais 

marrom-avermelhadas; perna posterior com coxa e fêmur laranja e preto, trocânter, tíbia 

e tarso preto com cerdas pretas. Asas marrons (em álcool) e preto-metálico (no animal 

vivo), mais escura na região costal e na porção proximal; veias marrom-claras. Abdômen 

preto. 
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Cabeça (Fig. 68A–C; 70A–D). Comprimento 1,00 mm; largura 1,48 mm; antena 

com 26–29 antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa na 

metade basal (Fig. 70E); labro levemente côncavo medialmente (Fig. 70F); clípeo 

fortemente côncavo (Fig. 70G); palpo maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; 

palpo labial com 4 palpômeros sendo o último artículo cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 71A–B). Comprimento 2,23 mm; largura 1,53 mm (RT = 1,45). 

Pronoto subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa não 

achatada; trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas 

e um par de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto 

expandido, com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com cerdas; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 

de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. Perna posterior mais longa com coxa achatada com cerdas; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 

de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 2X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com nove veias transversais; sc-r presente; Rs com dois 

ramos simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximamente 

fundida com CuA, MP com ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; CuA 

dois ramos simples, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A trifurcada; 

três veias transversais entre r-rs; três veias transversais entre r-m (Fig. 69A). Asa posterior 

aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com nove veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais majoritariamente idênticas às da veia anterior, MP com 

dois ramos simples; MA com proximamente uma pequena veia oblíqua fundida com MP; 

M separada de R; 3A simples; três veias transversais entre r-rs; três veias transversais 

entre r-m (Fig. 69B). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal convexa, margem distal 

côncava (Fig. 72A). Esternito 9, em vista ventral, subtriagular, margem distal 

arredondado e esteito (Fig. 72B). Gonocoxito 9, em vista lateral, cerca de 2X mais longo 

que o tergito e esternito 9, posicionado verticalmente e com o ápice afilado (Fig. 72C). 

Ectoproctos ovóides (Fig. 72A–C), ligados medialmente por uma zona transversal 
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esclerosada, em vista dorsal, ventral e lateral. Um pequeno lobo ovóide presente sob o 

ânus, em vista caudal (Fig. 72D). Gonocoxito 11, em vista caudal, transversalmente 

arqueado, esclosado. Gonóstilos 11, em vista lateral, com processos medianos 

equidistante e curvado (Fig. 72C). Endofalo com uma membrana estreita internamente e 

densamente rugoso (Fig. 72D). 

Descrição 

Fêmea. Comprimento da asa anterior 7,89–9,20 mm (média = 8,86 ± DP = 0,49, 

n = 5), comprimento da asa posterior 7,28–8,18 mm (média = 7,92 ± DP = 0,33, n = 5). 

Tórax (Fig. 71A–B). Comprimento 2,11–2,97 mm (média = 2,60 ± DP = 0,34, n 

= 5) largura 1,67–2,21mm (média = 2,00 ± DP = 0,19, n = 5), (RT = 1,30). Pernas, tíbias 

com um par de espinhos apicais; asa anterior idêntica a asa do macho, com exceção da 

região costal com 13 veias transversais; 3A bifurcada; Asa posterior idêntica a asa do 

macho. 

Genitália. Esternito 7 subtrapezoidal, em vista lateral; em vista ventral, 

subquadrado com margem distal arredondada e uma pequena projeção tubercular 

subapical (Fig. 72E–F). Gonocoxito 8, em vista ventral, subtriangular, com base mais 

larga que o ápice, em forma de coração na região distal (Fig. 72E). Gonapófise 8, em 

vista ventral, claramente esclerosada, em formato de um boomerang e alargada 

transversalmente (Fig. 72E). Tergito 9, em vista lateral, subtrapezoidal. Gonocoxito 9, 

em vista ventral, ovóide. Gonóstilos 9 ovóide com tufos de cerdas no ápice (Fig. 72E–F). 

Ectoproctos ovóides e coberto por cerdas (Fig. 72F). 
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Figura 68. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Macho holótipo. A. Hábito dorsal. B–C. Cabeça, 

vista dorsal e lateral, respectivamente. Escala: A: 2 mm; B–C: 1 mm. 
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Figura 69. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Macho, holótipo. A. Asa anterior direita. B. Asa 

posterior direita. Escala: A–B: 2 mm. 
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Figura 70. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Fêmea. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista 

dorsal, ventral e lateral, respectivamente. E. Mandíbula, vista ventral. F. Labro, vista dorsal. G. Lábio, vista 

dorsal.Escala: A: 2 mm; B: 1 mm; C–D, F–G: 0,5 mm; E: 0,2 mm. 
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Figura 71. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Fêmea. A. Hábito, vista lateral da fêmea. B. Tórax, 

da fêmea. Escala: A: 2 mm; B: 1 mm. 
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Figura 72. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, 

lateral e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: 

A–F: 0,5 mm.  
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Figura 73. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). A. Exúvia, vista lateral. B. Peças bucais. Escala: 

A: 2,0 mm; B: 0,5 mm. 

 

Larva 

Hábito (Fig. 74A). Comprimento 8,72–12,32 mm (média = 10,63 ± DP = 1,26, n = 

5); largura 1,45–1,98 mm (média = 1,69 ± DP = 0,20, n = 5). 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-clara (Fig. 74B); antena com a mesma 

coloração da cabeça; tórax com o pronoto e mesonoto com colocaração similares e 

metanoto na região latero-posterior castanho-escuro (Fig. 74A, 75B); pernas castanho-

claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 74A) castanho-escuro; região mediana com um par 

de manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias abdominais claras. 
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Cabeça (Fig. 74B, D e E). Comprimento 1,43–1,75 mm (média = 1,56 ± DP = 0,11, 

n = 5); largura 1,36–1,63 mm (média = 1,49 ± DP = 0,10, n = 5), (RC = 1,04). 

Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com 0,12–0,13 mm de comprimento (média = 0,13 ± DP = 0,00, n = 5). Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,52) mas largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a margem do cardo. 
Labro (Fig. 75A). Comprimento 0,39–0,49 mm (média = 0,44 ± DP = 0,04, n = 5); 

largura 0,57–0,68 mm (média = 0,61 ± DP = 0,03, n = 5); (RL = 0,72). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice arredondado; com duas apófises pontiagudas; 

dorsalmente com várias cerdas longas e finas região mais larga do labro angulada; toda 

as margens externas com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 74C). Comprimento total 0,94–1,17 mm (média = 1,03 ± DP = 0,08, n 

= 5). Comprimento das cerdas, na região apical, 0,04–0,08 mm (média = 0,06 ± DP = 0,0, 

n = 5). Segmento I 2X mais longo do que largo. Segmento II 9X mais longo do que largo, 

com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 12X mais longo do que largo, 

0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 10X mais longo do que largo, 

apicalmente com quatro cerdas longas e duas cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 75E, G). (RM = 2,26). Mandíbulas simétricas, delgadas e longas; 

com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); dois 

dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e ventral; margem interna curva, em vista dorsal 

e reta, em vista ventral. 

Maxila (Fig. 75C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1.2X menor que o cardo; 

gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes localizada na 

região posterior e duas cerdas curtas fortes localizada na região anterior; palpífero 

subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que os 

demais, glabro; 2º palpômero delgado 2X mais longo que o 4º, com uma cerda longa 

localizada na região anterior; 3º palpômero 0,08X mais longo que o 1º; 4º palpômero 2X 

mais longo que o 1º com cerdas apicais sensoriais. 
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Lábio (Fig. 75C). Submento subretangular, mais largo posteriormente, (RSb = 1,33); 

mento subquadrado, mais largo mediamente (RMe = 1,04) mais longo do que largo, com 

cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial curto, 

três artículos; 1º e 3º palpômero do mesmo tamanho; 2º palpômero 2X mais longo que os 

demais; 3º palpômero com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 75B). Comprimento 2,80–3,48 mm (média = 3,06 ± DP = 0,28, n = 5); 

largura 1,45–1,98 mm (média = 1,69 ± DP = 0,20, n = 5), (RT = 1,82). Espiráculos 

presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto subretangular; meso- e metanoto mais curto que o pronoto, 

subretangular. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e posterior. Pernas 

anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na distribuição das cerdas e 

dos espinhos (Fig. 75D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 1,64–3,39 mm (média = 2,26 ± DP = 0,73, 

n = 5) e o comprimento total do abdômen 4,82–7,30 mm (média = 6,18 ± DP = 0,87, n = 

5). Segmento X é 0,14X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana da margem 

interna do fêmur (Fig. 76A) conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa do tarso; perna posterior com sensilas pectinadas na região basal da margem 

externa do trocânter, na região submediana da margem externa e interna do fêmur, na 

região submediana da margem interna da tíbia e na região submediana da margem interna 

do tarso (Fig. 77C–F). 
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Figura 74. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. 

C. Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A–B: 2 mm; C: 0,2 mm; D–E: 0,5 

mm. 
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Figura 75 Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista dorsal. 

C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. Perna 

mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: A, E, 

G: 0,2 mm; B: 1 mm; C, D, F–H: 0,5 mm. 
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Figura 76. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas 

da perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur indicando 

as sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. Escala: A: 0,2 mm. 
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Figura 77. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas 

da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Trocanter 

indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, 

região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região submediana, 

margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem interna. E. Tarso 

indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 0,1 mm; B–C. 0,2 

mm. 
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Figura 78. Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas 

do ovo. A–B. Ovo, vista dorsal e ventral, respectivamente. C–D. Micrópila, vista dorsal e superior, 

respectivamente. E. Egg-burster. F. Córion. Escala: A–B: 0,1 mm; C, E: 0,02 mm; D: 0,01 mm; F: 0,005 

mm. 



 

 

 

144 

Biologia. Os ovos de Ilyobius flammatus foram coletados em folhas de arbustos da 

vegetação ripária, a uma distância de 30 cm acima da água. Após coletada em campo, as 

posturas foram mantidas vivas em condições de laboratório por nove dias até a eclosão 

dos ovos. As larvas eclodidas permaneceram vivas cerca de 2–4 dias (Fig. 79A–F). As 

larvas foram coletadas na margem do igarapé de 2º ordem. O Igarapé Barro Branco possui 

o pH 4,7; temperatura 25º C; condutividade 10,7 (mS/cm) e largura aproximada de um 

metro. Localizado no bioma Amazônico da região Norte, em substratos como folhiço e 

raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n = 21) foram 

mantidas vivas em condições de laboratório por três meses e oito dias (n = 2) passando 

por oito estádios larvais até empupar. Foram obtidos dois adultos (fêmeas). A larva ficou 

enterrada na areia, em condições de laboratório, por 15 dias, esse período inclui o tempo 

de pré-pupa e de pupa pois não foi possível distinguir esses dois períodos pelo fato delas 

permanecerem enterradas. O tempo de vida dos adultos em laboratório foram de 5–7 dias. 

Adicionamente, também foram coletados adultos (n = 10) com armadilhas de intercepção 

de voo, Malaise, instaladas às margens e sobre os cursos d’água. (Fig. 80A–C). 
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Figura 79. Postura de Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). A–E. Etapas de desenvolvimento dos 

ovos. F. Larva de primeiro estádio, vista dorsal. Escala: D–F: 0,2 mm. 
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Figura 80. Habitat das larvas de Ilyobius flammatus (Megaloptera: Sialidae). A. Igarapé Barro Branco, 

Reserva Florestal Ducke, Manaus, Amazonas. B–C. Substrato (sedimento fino, folhiço e raízes).  
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Distribuição geográfica. BRASIL; Amazonas, Manaus, Reserva Florestal Ducke, 

Igarapé Barro Branco. 

Comentários taxonomicos. Ilyobius flammatus pertence ao grupo mexicanus (Liu et al. 

2015a). I. flammatus foi redescrito, pois possui uma descrição antiga pouco informativa 

e com base em poucas características morfológicos. Contrera-Ramos, (2008) ilustrou e 

redescreveu a mesma espécie, porém o desenho da vista lateral não condiz com a genitália 

do holótipo descrita nesse trabalho. 

Existe variação intraespecífica nas fêmeas de I. flammatus, em relação ao padrão 

de veias na asa anterior. A larva foi reportada por Azevedo, (2003), onde foi fornecida 

apenas uma diagnose ou uma descrição sucinta, além da sua localidade tipo e ilustração 

da larva (hábito e cabeça) e da pupa. 

O macho assemelha-se a I. curvatus por possuir o gonóstilo 11, em vista lateral, 

processos medianos equidistantes e curvado. I. flammatus pode ser diferenciada das 

demais espécies por possui o pronoto e mesonoto laranja-avermelhados e metanoto 

laranja e marrom; e o gonocoxito 9, em vista lateral, mais longo que o tergito e esternito 

9, posicionado verticalmente e com o ápice afilado. A fêmea assemelha-se às I. curvatus, 

I. dactylus sp. n., I. eligmus sp. n. e I. mexicanus por possuírem o esternito 7 com a 

projeção tubercular subapical; mas pode ser diferenciada das demais espécies por possui 

o gonocoxito 8, em vista ventral, subtriangular, com base mais larga que o ápice, em 

forma de coração na região distal; e a gonapófise 8 em formato de um boomerang, 

alargada transversalmente. 

A larva assemelha-se à larva I. sp 2 por possuir na perna mediana sensilas 

pectinadas no fêmur e no tarso; e a todas as demais espécies por possuir na perna posterior 

sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarso; mas pode ser diferenciada das 

demais espécies por possui o pronoto e mesonoto com a coloração similares e metanoto 

na região latero-posterior castanho-escuro. 

A morfologia da pupa e do ovo são muito similares a descrição genérica. 

Material examinado: Holótipo macho. BRASIL, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 

[Igarapé Barro Branco, 02º55’48.95”S 59º58’26.14”W, 694 m alt.], km 26 – AM-010, 

24.xi.1976, N. D. Penny. col., (INPA). 
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Material adicional: 1 fêmeas (criado a partir da larva). BRASIL, Amazonas, Manaus, 

Reserva Florestal Ducke, Igarapé Barro Branco, 02º55’48.95”S 59º58’26.14”W, 694 m 

alt., 27.xi.2018, E.B. Pereira. col., larva: 27.xi.2018, pupa: 04.vi.2018, adulto: 18.vi.2018 

[álcool] (INPA); 1 fêmea [álcool], mesmo dados exceto 28.iii.2018, (criado a partir da 

larva) larva: 28.iii.2018, pupa: 13.iv.2018, adulto: 25.iv.2018 (MZUSP); 1 fêmea 

[álcool], mesmo dados exceto 15.x.2018, Malaise, (INPA); 1 fêmea [álcool], mesmo 

dados exceto 26.x.2018, Malaise (INPA); 8 fêmeas [álcool], mesmo dados exceto 

23.xi.2018, Malaise (INPA); 5 larvas [álcool], mesmo dados exceto 21.viii.2017, rede D 

(INPA); 6 larvas [4 álcool], mesmo dados exceto, 27.xi.2017, rede D (INPA); 3 larvas 

[álcool], mesmo dados exceto 28.viii.2018, rede D (INPA); 7 larvas [álcool], mesmo 

dados exceto 12.xii.2018, rede D (INPA). 1 postura [álcool], mesmo dados exceto 

06.iv.2018, manual (INPA). 2 exúvia da pupa [alcool] (INPA). 
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Ilyobius hauseri (Contrera-Ramos, Fiorentin & Urakami, 2005) 

Protosialis hauseri Contreras-Ramos, Fiorentin & Urakami, 2005: 268. 

Ilyobius hauseri; Liu et al. 2015a: 31. (cat.). Comb. n. 

(Figuras 81–89) 

Diagnose 

Macho: cabeça, vista dorsal, alaranjada com faixa mediana longitudinal preta, que 

se expande transversalmente na extremidade anterior; genitália esternito 9, em vista 

ventral, curto, retangular, com projeção póstero-mediana e um par de lóbulos 

posterolaterais (Contreras-Ramos, Fiorentin e Urakami, 2005). Adicionando, macho: 

genitália, em vista lateral, gonocoxito 9 subtriagular, mais curto que o tergito 9, alargado, 

com vértice arredondada; ectoproto, em vista dorsal, lateral e ventral, retangular 

pontiagudo no ápice, curvado ventralmente, cerdoso e esclerosado; gonóstilo 11, em vista 

caudal, próximo, curvado dorsalmente e pontiagudo. Fêmea, genitália, em vista ventral, 

Gonocoxito 8 reduzido e fundido com gonapófise 8com margem distal convexa na região 

mediana e transversalmente alargada. Larva com cabeça, em vista dorsal, marrom-escuro 

a preto, com padrão de mancha ovóide e digitiformes marrom-claras na região posterior 

da cabeça; cabeça e tórax achatados; labro marrom-escuro e estriado; antena com o 

segmento III menor que o IV segmento; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a 

base da inserção da mandíbula; tórax com manchas marrom-claras, (pronoto mais escuro 

que os demais); perna mediana com sensilas pectinadas somente na região dorsal do 

fêmur e tíbia. 

Redescrição 

Coloração (♂ e ♀). Cabeça, em vista dorsal, alaranjada com faixa mediana 

longitudinal preta, que se expande transversalmente na extremidade anterior (Fig. 81A–

B); antena com escapo laranja, pedicelo preto, primeiro antenômero preto com ápice 

alaranjado, demais antenômeros pretos; clípeo alaranjado a marrom-claro, com pilosidade 

preta e curta densa; labro marrom-escuro, com pilosidade preta e curta densa; palpo 

maxilar e labial, em vista ventral, com tons de laranja e preto (Fig. 81C–D). Pronoto preto 

(escuro) com pequenas manchas alaranjadas e margem marrom, cerdas pretas; meso- e 

metanoto escuros (Fig. 82B). Pernas castanho-escuro com cerdas pretas densas; garras 



 

 

 

150 

tarsais marrom-clara. Asas marrons (em álcool) e preto-escuro metálico (no animal vivo), 

ligeiramente mais escura na região costal e na porção proximal. Abdômen preto. 

Macho. Comprimento da asa anterior 10,02–10,09 mm (média = 10,05 ± DP = 

0,03, n = 5), comprimento asa posterior 8,89–9,16 mm (média = 0,02 ± DP = 0,13, n = 

5). 

Cabeça (Fig. 81A–D). Comprimento 1,35–1,73 mm (média = 1,50 ± DP = 0,12, 

n = 5) e largura 1,79–1,96 mm (média = 1,88 ± DP = 0,06, n = 5). Antenas com 36 

antenômeros. Mandíbula simétrica com cerdas longas na margem externa na metade basal 

(Fig. 81E); labro levemente côncavo na margem anterior (Fig. 81F); clípeo fortemente 

côncavo (Fig. 81G); palpo maxilar com 5 palpômeros sendo o último cônico; palpo labial 

com 4 palpômeros sendo o último cônico; olhos proeminentes. 

Tórax (Fig. 82A–B). Comprimento 3,24–3,29 mm (média = 3,26 ± DP = 0,02, n 

= 5); largura 1,97–2,00 mm (média = 1,97 ± DP = 0,0, n = 5), (RT = 1,65). Pronoto 

subretangular; meso- e metanoto subretangulares. Perna anterior com coxa não achatada; 

trocânter estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par 

de espinhos apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, 

com cerdas; com duas garras. Perna mediana com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. Perna posterior mais longa com coxa achatada com cerdas; trocânter 

estreito e alongado, com cerdas; fêmur com cerdas; tíbia com cerdas e um par de espinhos 

apical na margem interna; tarsos com cinco artículos, o quarto expandido, com cerdas; 

com duas garras. 

Asa anterior aproximadamente 2X mais longa do que larga; mais estreita do que 

a asa posterior; região costal com 9–10 veias transversais; sc-r presente; Rs com dois 

ramos simples; M fundida com a R; MA com dois ramos simples; MP proximalmente 

fundida com CuA, MP tendo ramificação anterior simples e ramo posterior bifurcado; 

CuA bifurcada, CuP simples; 1A simples, 2A com dois ramos simples, 3A simples; três 

veias transversais entre r-rs presentes; três veias transversais entre r-m (Fig. 82C). Asa 

posterior aproximadamente 2X mais longa do que larga; região costal com 6–7 veias 

transversais; ramificação de veias longitudinais majoritariamente idênticas às da veia 

anterior, MP com dois ramos simples; MA com proximamente uma pequena veia oblíqua 
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fundida com MP; M separada de R; três veias transversais entre r-rs; três veias 

transversais entre r-m (Fig. 82D). 

Genitália. Tergito 9, em vista dorsal, com margem basal côncava com uma 

reentrância no meio, margem distal convexa com uma reentrância no meio (Fig. 83A). 

Esternito 9, em vista ventral, curto (não ultrapassando o comprimento do tergite 9), com 

margem distal com três projeções, a mediana longa, digitiforme e as duas laterais mais 

curtas do que a mediana (Fig. 83B). Gonocoxito 9, em vista lateral, subtriagular, mais 

curto que o tergito 9, alargado, com vértice arredondada (Fig. 83C). Ectoprocto retangular 

pontiagudo no ápice, curvado ventralmente, cerdoso e esclerosado, em vista dorsal, lateral 

e ventral (Fig. 83A–C). Gonocoxito 11, em vista lateral, com região distal curvada 

dorsalmente (Fig. 83C). Gonóstilo 11, em vista caudal, próximo, curvado dorsalmente e 

pontiagudo (Fig. 83D). Endofalo, em vista caudal, com uma membrana estreita 

internamente e densamente rugoso (Fig. 83D). 

Fêmea (n = 2). Comprimento da asa anterior 12,83 mm, comprimento da asa 

posterior 10,97 mm. 

Tórax. Comprimento 3,80 mm; largura 2,15 mm (RT = 1,76). Asa anterior 

aproximadamente 3X mais longa do que larga; região costal com sete veias transversais; 

ramificação de veias longitudinais idênticas a asa do macho. Asa anterior ligeiramente 

mais estreita do que a asa posterior. Asa posterior aproximadamente 2X mais longa do 

que larga; região costal com oito veias transversais; ramificação de veias longitudinais 

idênticas a asa do macho. 

Genitália. Esternito 7 subtriangular, em vista lateral; em vista ventral, 

subquadrado com margem posterior afilada e uma pequena projeção tubercular apical 

(Fig. 83E–F). Gonocoxito 8 reduzido e fundido com gonapófise 8, em vista lateral, com 

margem distal convexa na região mediana e transversalmente alargada (Fig. 83E). Tergito 

9, em vista ventral, subtrapezoidal. Gonocoxito 9, em vista ventral, ovóide. Gonóstilo 9, 

em vista lateral, ovóide com tufos de cerdas no ápice (Fig. 83F). Ectoprocto, em vista 

lateral, ovóide e coberto por cerdas (Fig. 83F). 
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Figura 81. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista dorsal, 

lateral e ventral, respectivamente. E. Mandíbulas, vista ventral. F. Labro, vista dorsal. G. Clípeo, vista 

dorsal.Escala: B, F–G: 0,5 mm; C–D: 1,0 mm; E: 0,2 mm. 
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Figura 82. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Macho. A. Hábio lateral. B. Tórax, vista dorsal. C. 

Asa anterior direita. D. Asa posterior direita. Escala: A, C e D: 2mm; B: 1 mm. 
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Figura 83. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). A–D. Genitália masculina, vista dorsal, ventral, lateral 

e caudal, respectivamente. E–F. Genitália feminina, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A–F: 

0,5 mm.  
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Figura 84. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). A–B. Hábito lateral. C. Exúvia, vista lateral. D. Peças 

bucais. Escala: A–C: 2,0 mm; D: 0,5 mm. 
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Larvas 

Hábito (Fig. 85A). Comprimento 10,46–11,34 mm (média = 11,06 ± DP = 0,31, n = 

5); largura 2,36–2,52 mm (média = 2,44 ± DP = 0,06, n = 5). 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-escuro a preto, com padrão de mancha 

ovóide e digitiformes marrom-claras na região posterior da cabeça (Fig. 85B); mancha 

mais clara ao redor do conjunto de estemas (Fig. 85E); antena com a mesma coloração da 

cabeça; labro marrom-escuro. Tórax com manchas marrom-claras, (pronoto mais escuro 

que os demais) (Fig. 85A, 86B); pernas castanho-claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 

85A) preto; região mediana com um par de manchas em forma de bastonete marrom-

clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 85B–D). Comprimento 2,30–2,50 mm (média = 2,41 ± DP = 0,10, n = 

5); largura 2,48–2,57 mm (média = 2,52 ± DP = 0,03, n = 5), (RC = 0,95). Subretangular 

e achatada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em um círculo. 

Clípeo com 0,20–2,27 mm de comprimento (média = 0,73 ± DP = 0,88, n = 5). Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,47X) mais largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base da inserção da mandíbula. 
Labro (Fig. 86A). Comprimento 0,66–1,02 mm, (média = 0,77 ± DP = 0,12, n = 5); 

largura 0,58–1,09 mm (média = 0,93 ± DP = 0,18, n = 5); (RL = 0,91). Subtriangular, 

estriado, estreitando no ápice e arredondado; com duas apófises pontiagudas; dorsalmente 

com várias cerdas longas e finas; toda as margens externas com diminutas cerdas cônicas. 

Antena (Fig. 85E). Comprimento total 1,15–1,22 mm (média = 1,09 ± DP = 0,17, n 

= 5). Comprimento das cerdas na região apical, 0,07 mm. Segmento I 0,05X mais longo 

do que largo. Segmento II 6X mais longo do que largo, com cerdas apicais espiniformes, 

curtas. Segmento III 8X mais longo do que largo, 0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. 

Segmento IV 14X mais longo do que largo, apicalmente com seis sensilas longas. 

Mandíbula (Fig. 86E, G). (RM = 2,51). Mandíbulas simétricas, delgadas e longas; 

com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); dois 

dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa convexa, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e ventral; margem interna curva, em vista dorsal 

e reta, em vista ventral. 
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Maxila (Fig. 86C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,0X menores que o cardo; 

gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes localizada na 

região posterior e duas cerdas curtas fortes localizada na região anterior; palpífero 

subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º e 4º palpômero do mesmo tamanho, 

glabro; 2º palpômero delgado 2X mais longo que o 3º, com uma cerda longa localizada 

na região anterior; 3º palpômero 2X mais longo que o 1º e 4º palpômero; 4º palpômero 

com cerdas apicais sensoriais. 

Lábio (Fig. 86C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 1,40); 

mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe = 0,82) mais largo do que longo, com 

cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial curto, 

três artículos; 1º e 3º palpômero do mesmo tamanho; 2º palpômero 0,10X mais longo que 

os demais; 3º palpômero com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 86B). Comprimento 3,31–4,01 mm (média = 3,71 ± DP = 0,24, n = 5); 

largura 2,36–2,52 mm (média = 2,44 ± DP = 0,06, n = 5), (RT = 1,51). Espiráculos 

presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto subretangular e achatado; meso e metanoto mais curto que o 

pronoto, subretangulares, 3Χ mais largos do que longos em relação ao pronoto. Perna 

anterior mais curta que as pernas mediana e posterior. Pernas anterior, mediana e posterior 

são similares no formato geral, na distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 86D, F, 

H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 4,47 mm e o comprimento total do 

abdômen 5,81 mm. Segmento X é 0,27X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana da margem 

interna do fêmur (Fig. 87B), perna posterior com sensilas pectinadas na região basal da 

margem externa do trocânter, na região submediana da margem externa e interna do 

fêmur, na região submediana da margem externa da tíbia e na região submediana da 

margem externa do tarsos (Fig. 88C–F). 
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Figura 85. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Lava. A. Hábito dorsal. B–D. Cabeça, vista dorsal, 

lateral e ventral, respectivamente. E. Antena. Escala: A: 2 mm; B–D: 1.0 mm; E: 0,2 mm. 
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Figura 86. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista dorsal. 

C. Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. Perna 

mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: A, C: 

0,2 mm; E: 0,5 mm; B,D,F e H: 1,0 mm. 
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Figura 87. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas da 

perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur indicando as 

sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. Escala: A: 0,2 mm. 



 

 

 

161 

 

Figura 88. Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas da 

perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Trocanter indicando 

as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem interna. E. Tarso indicando 

as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 0,1 mm; B–C. 0,2 mm. 
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Biologia (Fig. 89A–B). As larvas de Ilyobius hauseri foram coletadas na margem de um 

córrego de 2º ordem em uma floresta subtropical mista de Araucária, que estabelece uma 

zona entre as Florestas de Mata Atlântica, Araucária e Subtropical da região sul do Brasil, 

em substrato como folhiço e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, 

larvas (n = 44) foram mantidas vivas em condições de laboratório por 24 dias (n = 5) até 

empupar. Foram obtidos sete adultos (cinco machos e duas fêmeas). Não foi possível 

distinguir o período de pré-pupa e pupa, pelo fato delas permacerem enterrada. 
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Figura 89. Habitat de Ilyobius hauseri (Megaloptera: Sialidae). A–B. Riacho Arroio dos Pinheiros 

Centenários, Floresta Nacional de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. 
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Distribuição geográfica. BRASIL; Rio Grande do Sul, Floresta Nacional de São 

Francisco de Paula. 

Comentários taxonômicos. Ilyobius hauseri pertence ao grupo chilensis (Liu et al. 

2015a). A designação de um neótipo para I. hauseri nesse trabalho foi porque, ao 

revermos todo o material disponível da espécie, não conseguimos encontrar os 

exemplares referido por Contrera-Ramos et al. 2005 como tendo depositado na coleção 

(MCNZ). Desta forma, optamos por realizar a designação de um neótipo para I. hauseri, 

coletado na mesma localidade-tipo da espécie. 

De acordo com Contrera-Ramos et al. 2005, em I. hauseri existe variação 

intraespecífica notável, no primeiro antenômero, que é visivelmente mais longo na antena 

do macho, cerca de 4X mais que os demais antenômeros; no entanto, na fêmea, o 

segmento correspondente é apenas ligeiramente mais longo, cerca de 2X maior que os 

outros antenômeros. E analizando todos os indivíduos citados nesse trabalho observei que 

é padrão para macho e fêmea, assim como também pode ser ao contrário citado por 

Contreras-Ramos, o primeiro antenômero na fêmea ser maior que no macho. Outra 

variação é no padrão de coloração do pronoto, que é preto em via seca e em álcool, 

apresenta coloração laranja e marrom com pontuações pretas na parte dorso-lateral nos 

adultos. 

Ilyobius hauseri foi redescrito também pois, Contreras-Ramos et al. 2005 

considerou o ectoproto do macho ausente em sua descrição mas, Liu et al. (2015a) em 

seu trabalho de filogenia e morfologia concluiu que em I. hauseri o ectoproto é visível e 

o que o autor descreve como gonóstilo 11 na verdade é o ectoproto (esternito 10). E nesse 

trabalho foi possível vizualisar o ectoproto. 

Ilyobius hauseri assemelha-se à I. chilensis por possuir o pronoto preto com 

marchas laranja e difere de I. nubilus, pois possui o pronoto todo preto; o macho difere 

por apresentar na genitália o esternito 9, em vista ventral, curto (não ultrapassando o 

comprimento do tergite 9), com margem distal com três projeções, a mediana longa, 

digitiforme e as duas laterais mais curtas do que a mediana, enquanto que I. chilensis 

possui o esternito 9 longo (ultrapassando o comprimento do tergito 9), com margem distal 

com apenas uma projeção mediana. I. hauseri pode ser diferenciado das demais espécie 

por possuir o gonocoxito 9, em vista lateral, subtriagular, mais curto que o tergito 9, 

alargado, com vértice arredondada; gonóstilos 11, em vista caudal, próximos, curvados 
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dorsalmente e pontiagudo. A fêmea difere I. chilensis por possuir o esternito 7, em vista 

lateral, subtriagular; em vista ventral, subquadrado e com uma pequena projeção 

tubercular apical, enquanto que I. chilensis possui o esternito 7, em vista lateral, 

subtrapezoidal; e em vista ventral, a projeção tubercular subapical; difere-se por 

apresentar a gonapófise 8, em vista ventral, com margem distal convexa na região 

mediana e transversalmente alargada, enquanto que I. chilensis possui a gonapófise 8 

contituida por uma placa tão longa quanto larga e em I. nubilus possui a gonapófise 8 

com margem distal côncava na e região mediana côncava. 

A morfologia da pupa é muito similar a descrição genérica. 

A larva assemelha-se às I. chilensis, I. sp 1 e I. sp 2 por possuir na cabeça, em 

vista dorsal, o padrão de manchas ovóides e digitiformes na região posterior; e a I. 

chilensis por possuir na antena o segmento III menor que o IV; e a todas espécies por 

possuir na perna posterior sensilas pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarso. Mas pode 

ser diferenciada das demais espécies por possuir a cabeça, em vista dorsal, marrom-escuro 

a preto; labro marrom-escuro e estriado; perna mediana com sensilas pectinadas somente 

na região dorsal do fêmur e da tíbia. 

Material examinado: Neótipo macho (criado a partir da larva). BRASIL, Rio Grande 

do Sul, Floresta Nacional de São Francisco de Paula, Flona, Arroio dos Pinheiros 

Centenários. 29º25’13.4”S 50º23’40.4” W, 878 m alt., 30.viii-02.ix.2015, N. Hamada, C. 

Benetti, G. Dantas, A.M.O. Pes cols., larva: 31.viii.2015, pupa: 24.ix.2015, adulto: 

01.x.2015 [álcool e alfinetado] (INPA); 7 machos [3–álcool e 4–alfinetado], mesmos 

dados do neótipo (4–INPA e 3–MZUSP); 3 fêmeas [2–álcool e 1–alfinetado], mesmo 

dadosdo neótipo (2–INPA e 1–MZUSP); 44 larvas [29–álcool], mesmo dados do neótipo, 

rede D (INPA); 10 exúvias da pupa [álcool] (INPA); 3 pupas [álcool] (INPA). 
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4.1.3. Descrições de larvas de último estádio morfotipadas 

 

Ilyobius sp 1 

(Figuras 90–94) 

Diagnose 

Larva: com cabeça marrom-clara a avermelhada, com padrão de mancha marrom 

ovóides e digitiformes na região posterior, em vista dorsal; tórax com a mesma coloração 

da cabeça com manchas pretas espalhadas sobre os tergitos; labro com as margens laterais 

levemente arredondadas; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a margem do cardo. 

Descrição 

Larva 

Hábito (Fig. 90A). Comprimento 8,47–16,63 mm (média = 12,32 ± DP = 2,63, n 

= 5); largura 1,85–2,59 mm (média = 2,11 ± DP = 0,28, n = 5). 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-clara a avermelhada, com padrão de 

manchas marrom ovóides e digitiformes na região posterior (Fig. 90B); antena com a 

mesma coloração da cabeça. Tórax com a mesma coloração da cabeça com manchas 

pretas espalhadas sobre os tergitos (Fig. 90A, 91B); pernas castanho-claro. Abdômen, 

região dorsal (Fig. 90A) castanho-escuro; região mediana com um par de manchas em 

forma de bastonete marrom-clara; brânquias abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 90B, D, E). Comprimento 1,79–2,38 mm (média = 2,02 ± DP =0,22, 

n = 5); largura 1,77–2,57 mm (média = 2,11 ± DP = 0,31, n = 5), (RC = 1,18). 

Subquadrada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos em círculo. 

Clípeo com 0,10–0,18 mm de comprimento (média = 0,16 ± DP = 0,03, n = 5). Sutura 

frontoclipeal fundindo-se com sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco 

subtriangular (RSf = 0,51X) mais largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a margem do cardo. 
Labro (Fig. 91A). Comprimento 0,58–0,78 mm (média = 0,66 ± DP = 0,06, n = 

5); largura 0,68–0,99 mm (média = 0,82 ± DP = 0,12, n = 5); (RL = 0,81). Subtriangular, 

estreitando em direção ao ápice arredondado; com duas apófises pontiagudas; 
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dorsalmente com várias cerdas longas e finas; margens laterais levemente arredondadas, 

com cerdas minúsculas e cônicas. 

Antena (Fig. 90C). Comprimento total 1,16–1,38 mm (média = 1,25 ± DP = 0,08, 

n = 5). Comprimento das cerdas, na região apical, 0,06–0,09 mm (média = 0,07 ± DP = 

0,01, n = 5). Segmento I 2X mais longo do que largo. Segmento II 8X mais longo do que 

largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 8X mais longo do que largo, 

0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 12X mais longo do que largo, 

apicalmente com quatro cerdas longas e duas cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 91E, G). (RM = 2,43). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); 

dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa curva, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda curta e fina de 

comprimento médio, em vista dorsal e margem reta, em vista ventral; margem interna 

curva, em vista dorsal e reta, em vista ventral. 

Maxila (Fig. 91C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,0X menores que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que 

os demais, glabro; 2º palpômero delgado 2X mais longo que o 3º, com uma cerda longa 

localizada na região anterior; 3º palpômero 0,13X mais longo que o 1º; 4º 0,09X mais 

longo que o 1º, com cerdas apicais sensoriais. 
Lábio (Fig. 91C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 

1,23); mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe = 0,94) mais largo que longo, 

com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo labial 

curto, três artículos; 1º palpômero mais curto que os demais; 2º palpômero 0,08X mais 

longo que o 3º; 3º palpômero 0,05X mais longo que o 1º, com cerdas apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 91B). Comprimento 2,91–4,95 mm (média = 3,79 ± DP = 0,70, n = 

5); largura 1,85–2,59 mm (média = 2,11 ± DP = 0,28, n = 5), (RT = 1,78). Espiráculos 

presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos abdominais, 

lateralmente. Pronoto subretangular; meso e metanoto mais curto que o pronoto, 

subretangulares. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e posterior. Pernas 
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anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na distribuição das cerdas e 

dos espinhos (Fig. 91D, F, H). 

Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 3,49–4,69 mm (média = 3,61 ± DP = 1,35, 

n = 5) e o comprimento total do abdômen 4,91–9,99 mm (média = 7,09 ± DP = 1,66, n = 

5). Segmento X é 0,35X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varreduras das pernas. Perna anterior sem sensilas 

pectinadas; perna mediana com sensilas pectinadas na região submediana na margem 

interna do fêmur (Fig. 92A), conjunto de sensilas pectinadas na região distal da margem 

externa da tíbia e na região distal da margem externa do tarso; perna posterior com 

sensilas pectinadas na região basal da margem externa do trocânter, na região submediana 

da margem externa e interna do fêmur, na região submediana da margem interna da tíbia 

e na região submediana da margem externa do tarsos (Fig. 93A–E). 
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Figura 90. Ilyobius sp1 (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. C. 

Antena. D–E. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A. 5,0 mm; B, D, E. 1.0 mm; C. 0,2 

mm. 
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Figura 91. Ilyobius sp1 (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, dorsal. B. Tórax, vista dorsal. C. Maxila 

e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. Perna mediana, 

margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: A: 0,2 mm; C, 

E, G: 0,5 mm; B, D , F, H: 1,0 mm. 
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Figura 92. Ilyobius sp1 (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas da 

perna mediana da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur indicando as 

sensilas pectinadas, na região submediana, margem interna. Escala: A: 0,2 mm. 
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Figura 93. Ilyobius sp1 (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura das estruturas da 

perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Trocanter indicando 

as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região 

submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem 

interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem interna. E. Tarso indicando 

as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 0,1 mm; B–C. 0,2 mm. 



 

 

 

173 

Biologia (Fig. 94). As larvas de Ilyobius sp1 foram coletadas na margem de córregos de 

1º a 2º ordem do bioma Mata Atlântica da região Sudeste em substratos como cascalho, 

folhiço e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletadas em campo, larvas (n = 10) 

foram mantida viva em condições de laboratório por um mês, mas não conseguiram 

empupar. 

 

Figura 94. Habitat de Ilyobius sp1. (Megaloptera: Sialidae). A. Córrego Fazenda de Eucalipto, Poços de 

Caldas, Minas Gerais. 
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Distribuição geográfica. BRASIL; Minas Gerais (Poços de Caldas). 

Comentários taxonômicos. A larva assemelha-se as espécies I. chilensis, I. hauseri e I. 

sp2 por possuir na cabeça, em vista dorsal, o padrão de mancha ovóides e digitiformes na 

região posterior; e as espécies I. alipulchra sp. n., I. cyathus sp. n., I. digitus sp. n., I. 

spinatrium sp. n. e I. truncatus sp. n. por possuir na perna mediana sensilas pectinadas 

no fêmur, tíbia e tarso; e a todas as demais espécies por possuir na perna posterior sensilas 

pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarso. I. sp1 pode ser diferenciada das demais 

espécies por possuir a cabeça marrom-clara a avermelhada e o labro com as margens 

laterais levemente arredondadas. 

Material examinado. BRASIL, Minas Gerais: Poços de Caldas, Fazenda de Eucalipto, 

21º53’33.2”S, 46º33’03.8”W, 1,327 m alt., 14–15.ix.2017, E.B. Pereira, L.M. Fusari, 

G.R. Desidério. cols., 7 larvas [álcool], rede D (INPA); 21º53’38.3”S, 46º33’10.0”W, 

1,316 m alt., 14.ix.2017, E.B. Pereira, L.M. Fusari, G.R. Desidério. cols., 1 larva [álcool], 

rede D (INPA); 15.ix.2017, 21º55’06.2”S, 46º32’40.5”W, 1,295 m alt., E.B. Pereira, L.M. 

Fusari, G.R. Desidério. cols., 2 larvas [álcool], rede D (INPA). 
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Ilyobius sp2 

(Figuras 95–99) 

Diagnose 

Larva: com cabeça, em vista dorsal, marrom-claro, padrão de mancha ovóides e 

digitiformes na região posterior e com região anterior da sutura frontoclipeal e o labro 

marrom; tórax achatados, com o pronoto, meso- e metanoto com a mesma coloração da 

cabeça com manchas marrom-palidas sobre os tergitos; sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base de inserção da mandíbula; perna anterior com sensilas pectinadas na 

região submediana da margem interna do fêmur. 

Descrição 

Larva (n= 1) 

Hábito (Fig. 95A). Comprimento 6,31 mm; largura 1,74 mm. 

Coloração. Cabeça, em vista dorsal, marrom-claro, com padrão de manchas 

ovóides e digitiformes na região posterior e com região anterior da sutura frontoclipeal e 

o labro marrom (Fig. 95B); manchas preta sobre o conjunto de estemas (Fig. 95E); antena 

com a mesma coloração da cabeça; tórax com o pronoto, meso- e metanoto com a mesma 

coloração da cabeça com manchas marrom-palidas sobre os tergitos (Fig. 95A, 96B); 

pernas castanho-claras. Abdômen, região dorsal (Fig. 95A) castanho-escuro; região 

mediana com um par de manchas em forma de bastonete marrom-clara; brânquias 

abdominais claras. 

Cabeça (Fig. 95B, D, E). Comprimento 1,65 mm; largura 1,71 mm, (RC = 0,96). 

Subquadrada e achatada com várias cerdas delgadas e esparsas. Seis estemas dispostos 

em círculo. Clípeo com 0,17 mm de comprimento. Sutura frontoclipeal fundindo-se com 

sutura coronal longa, demarcando um pequeno arco subtriangular (RSf = 0,50X) mais 

largo do que longo; sutura occipital, em vista ventral, atingindo a base da inserção da 

mandíbula. 
Labro (Fig. 96A). Comprimento 0,59 mm; largura 0,68 mm, (RL = 0,86). 

Subtriangular, estreitando em direção ao ápice arredondado; com duas apófises 

pontiagudas; dorsalmente com várias cerdas longas e finas; toda as margens externas com 

cerdas minúsculas e cônicas. 
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Antena (Fig. 95C). Comprimento total 1,07 mm. Comprimento das cerdas, na 

região apical, 0,08 mm. Segmento I 0,05X mais longo do que largo. Segmento II 6X mais 

longo do que largo, com cerdas apicais espiniformes, curtas. Segmento III 6X mais longo 

do que largo, 0,05X mais longo que o IV, sem cerdas. Segmento IV 5X mais longo do 

que largo, apicalmente com quatro cerdas longas e duas cerdas curtas. 

Mandíbula (Fig. 96E, G). (RM = 2,33). Mandíbulas simétricas, delgadas e 

longas; com um dente basal diminuto (não visível em espécimes com mandíbulas gastas); 

dois dentes pré-apicais, um dente terminal pontiagudo, serrilhado na base na região distal; 

margem externa curva, com uma cerda basal longa e delgada e uma cerda pequena e fina 

de comprimento médio, em vista dorsal e margem reta, em vista ventral; margem interna 

curva, em vista dorsal, e reta, em vista ventral. 

Maxila (Fig. 96C). Cardo grande; estipes subtriangulares, 1,0X menores que o 

cardo; gálea cônica; lacínia em forma de gancho, com duas cerdas longas e fortes 

localizada na região posterior e duas cerdas curtas e fortes localizada na região anterior; 

palpífero subretangular; palpo maxilar com quatro artículos; 1º palpômero mais curto que 

os demais, glabro; 2º palpômero delgado 2X mais longo que os demais, com uma cerda 

longa localizada na região anterior; 3º e 4º palpômero do mesmo tamanho; 4º palpômero 

com cerdas apicais sensoriais. 

Lábio (Fig. 96C). Submento subretangular, mais largo posteriormente (RSb = 

1,45); mento subquadrado, mais largo medialmente (RMe = 0,73) mais largo do que 

longo, com cerdas fortes lateralmente; pré-mento curto, subtriangular entre palpos; palpo 

labial curto, três artículos; 1º palpômero 2X mais longo que o 3º; 2º palpômero 2X mais 

longo que o 1º; 3º palpômero mais curto que os demais segmentos, cônico com cerdas 

apicais sensoriais. 

Tórax (Fig. 96B). Comprimento: 2,29 mm; largura 1,74 mm, (RT = 1,31). 

Espiráculos presente no mesotórax, em frente da procoxa, e nos oito primeiros segmentos 

abdominais, lateralmente. Pronoto subretangular e achatado; meso e metanoto mais 

curtos que o pronoto, subretangulares. Perna anterior mais curta que as pernas mediana e 

posterior. Pernas anterior, mediana e posterior são similares no formato geral, na 

distribuição das cerdas e dos espinhos (Fig. 96D, F, H). 
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Abdômen. Filamentos presentes nos sete segmentos anteriores, com um longo 

filamento terminal medindo aproximadamente 1,21 mm e o comprimento total do 

abdômen 2,01 mm. Segemento X é 0,07X mais longo que o segmento IX. 

Microscopia eletrônica de varredura das pernas. Perna anterior com sensilas 

pectinadas na região submediana da margem interna do fêmur (Fig. 97A); perna mediana 

com sensilas pectinadas na região submediana da margem interna do fêmur (Fig. 93B) 

conjuntos de sensilas pectinadas na região distal da margem externa do tarso (Fig. 97C); 

perna posterior com sensilas pectinadas na região basal da margem externa do trocânter, 

na região submediana na margem externa e interna do fêmur, na região submediana da 

margem interna da tíbia e na região submediana da margem externa do tarsos (Fig. 98A–

E). 
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Figura 95. Ilyobius sp2 (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Hábito dorsal. B. Cabeça, vista dorsal. C. 

Antena. D. Cabeça, vista ventral e lateral, respectivamente. Escala: A: 2,0 mm; B: 1 mm; D–E: 0,5 mm; C: 

0,2 mm. 
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Figura 96. Ilyobius sp2 (Megaloptera: Sialidae). Larva. A. Labro, vista dorsal. B. Tórax, vista dorsal. C. 

Maxila e lábio, vista dorsal. D. Perna anterior, margem interna. E. Mandíbula, vista dorsal. F. Perna 

mediana, margem interna. G. Mandíbula, vista ventral. H. Perna posterior, margem interna. Escala: A: 0,2 

mm; B,–E e G–H: 0,5 mm; F: 1,0 mm. 
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Figura 97. Ilyobius sp2 (Megaloptera: Sialidae). Microscopia eletrônica de varredura da larva. Lado 

esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, na região 

submediana, margem interna da perna anterior. A. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, na região 

submediana, margem interna da perna mediana. B. Tarso indicando as sensilas pectinadas, na região distal, 

margem externa da perna mediana. Escala: A–B: 0,2 mm; C: 0,1 mm. 
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Figura 98. Ilyobius sp2 (Megaloptera: Sialidae). Larva. Microscopia eletrônica de varredura das estruturas 

da perna posterior da larva. Lado esquerdo região proximal e lado direito região distal. A. Trocanter 

indicando as sensilas pectinadas, região basal, margem externa. B. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, 

região submediana, margem externa. C. Fêmur indicando as sensilas pectinadas, região submediana, 

margem interna. D. Tíbia indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem interna. E. Tarso 

indicando as sensilas pectinadas, região submediana, margem externa. Escala: A, D–E. 0,1 mm; B–C. 0,2 

mm. 
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Biologia (Fig. 99). As larvas de Ilyobius sp2 foram coletadas na margem de um córrego 

1º ordem do bioma Mata Atlântica da região Sudeste, em substratos como cascalho, 

folhiço e raízes cobertas de sedimento fino. Após coletada em campo, larvas (n = 5) foram 

mantida viva em condições de laboratório por três meses, mas não conseguiram empupar. 

 

Figura 99. Habitat de Ilyobius sp2 (Megaloptera: Sialidae). A. Córrego Casquilho, Campos do Jordão, São 

Paulo. B–C. Substrato (sedimento fino e raízes). 
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Distribuição geográfica. BRASIL; São Paulo, Campos do Jordão. 

Comentários taxonômicos. A larva de I. sp 2 assemelha-se à I. hauseri por possuir na 

cabeça, em vista dorsal, padrão de manchas ovóides e digitiformes na região posterior; e 

o tórax com o pronoto, meso- e metanoto com a mesma coloração da cabeça com manchas 

marrom-claras; e à I. flammatus por possuir na perna mediana sensilas pectinadas no 

fêmur e tarsos; e a todas as demais espécies por possuir na perna posterior sensilas 

pectinadas no trocânter, fêmur, tíbia e tarsos; mas pode ser diferenciada das demais 

espécies por possuir a cabeça marrom-clara com região anterior da sutura frontoclipeal e 

o labro marrom e a perna anterior com sensilas pectinadas na região submediana da 

margem interna do fêmur. 

Material examinado. BRASIL, São Paulo: Campos do Jordão, Parque Estadual 

Campos do Jordão (PECJ), afluente do Córrego Casquilho, 22°40’39.25”S 

45°28’18,4”W, 1552 m alt., 23.x.2018, E.B. Pereira, N. Hamada, L.M. Fusari e G.R. 

Desidério cols., 5 larvas [3–álcool], rede D (INPA). 
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4.2. Chave para identificar adultos e larvas de último estádio de espécies/ 
morfótipos de Ilyobius Neotropicais 

4.2.1. Chave para identificação dos machos das espécies de neotropicais de Ilyobius 

Dentre as 15 espécies neotropicais de Ilyobius, I. nubilus e I. flavicollis não foram 

incluídas uma vez que os machos dessas espécies são desconhecidos. 

1. Região posterior dos olhos com uma mancha escura fortemente recortada 

formando projeções (modificado de Liu et al. 2015b) (Fig. 1) ......................................2 

 

1’. Região posterior dos olhos sem manchas escuras (modificado de Liu et al. 2015b) 

(Fig. 2) ........................................................................................................................11 

 

2. Fronte com um par de manchas escuras ovóides na região mediana (modificado 

de Liu et al. 2015b) (Fig.3) ...........................................................................................3 
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2’. Fronte sem manchas escuras ovóides na região mediana (modificado de Liu et al. 

2015b) (Fig. 4) ..............................................................................................................4 

 

3. Região entre as antenas com um par de manchas ovóides escuras pequenas (menor 

que as fossas antenais) ........................................ Ilyobius bimaculatus (Banks) Bolívia 

 

3’. Região entre as antenas com um par de manchas ovóides escuras grandes (maior 

que as fossas antenais) (Fig. 3) ............................................ Ilyobius ithyus sp. n. Brasil 
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4. Gonocoxito 11, em vista caudal, fusionado, formando uma placa arqueada (Fig. 

5) ..................................................................................................................................5 

 

4’. Gonocoxito 11, em vista caudal, não fusionado (Fig. 6) ..........................................9 

 
5. Esternito 9, em vista lateral, com a margem interna côncava, com o ápice afilado 

(região basal 5X mais larga que o ápice) (Fig. 7) ..........................................................6 
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5’. Esternito 9, em vista lateral, com a margem interna não côncava, com ápice não 

afilado (região basal 2X mais larga que o ápice) (Fig. 8) ...............................................7 

 

6. Tergito 9, em vista dorsal, com margens laterais arredondadas e não ultrapassando 

as margens laterais do esternito 9, margem posterior convexa medialmente (Fig. 9); 

gonocoxito 9, em vista lateral, com margens postero-laterais arredondadas (Fig. 10) 

.......................................................................................... Ilyobius kyathus sp. n. Brasil 
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6’. Tergito 9, em vista dorsal, com margens laterais truncadas e ultrapassando as 

margens laterais do esternito 9, margem posterior côncava medialmente (Fig. 11); 

gonocoxito 9, em vista lateral, com margens póstero-laterais truncadas (Fig. 12) 

...................................................................................... Ilyobius kolobosus sp. n. Brasil 

 

7. Endofalo, em vista caudal, membranoso com cerdas e espinhos pretos (Fig. 13) 

.......................................................................................... Ilyobius rachius sp. n. Brasil 



 

 

 

189 

 

7’. Endofalo, em vista caudal, membranoso sem cerdas e espinhos pretos (Fig. 14) 

......................................................................................................................................8 

 

8. Ectoproto, em vista dorsal, subtriagular com margem interna côncava (Fig. 15); 

gonocoxito 9, em vista lateral, estreito, região subapical com uma elevação digitiforme 

dorsalmente localizada (Fig. 16) ..................................... Ilyobius dactylus sp. n. Brasil 
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8’. Ectoproto, em vista dorsal, retangular com margem interna sinuosa (Fig. 17); 

gonocoxito 9, em vista lateral, alargado e margem posterior arredondada (Fig. 18) 

.......................................................................................... Ilyobius eligmus sp. n. Brasil 

 

9. Tórax com mesonoto laranja (Fig. 19); gonocoxito 9, em vista lateral, posicionado 

verticalmente e com o ápice afilado (Fig. 20) (modificado de Liu et al. 2015b) 

..................................................................... Ilyobius flammatus (Penny) Brasil e Peru 

 
9’. Tórax com mesonoto escuro (Fig. 21); gonocoxito 9, em vista lateral, posicionado 

horizontalmente e com o ápice arredondado (Fig. 22, imagem modificada de Liu et al. 

2015b) ........................................................................................................................10 
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10. Gonóstilos 11, em vista caudal, contíguos (Fig. 23); em vista lateral, direcionados 

apicalmente para a região ventral, (Fig. 24) (modificado de Liu et al. 2015b); Panamá 

e Colômbia ..................................................... Ilyobius curvatus (Liu, Hayashi e Yang) 

 

10’. Gonóstilos 11, em vista caudal, separados (Fig. 25); em vista lateral, direcionados 

apicalmente para a região posterior (Fig. 26) (modificado de Liu et al. 2015a) 

............................................................................... Ilyobius mexicanus (Banks) México 
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11. Gonocoxito 11, em vista lateral, com região distal curvada dorsalmente (Fig. 27, 

imagem modificada de Contreras-Ramos 2006) ....................... Ilyobius ranchograndis 

Venezuela (Contrera-Ramos) 

 

11’. Gonocoxito 11, em vista lateral, com região distal não curvada (Fig. 28) 

....................................................................................................................................12 

 

12. Cabeça, vista dorsal, laranja, com cinco grandes manchas marrom-escuras, região 

mediana sem uma mancha marrom escura longitudinal (Fig. 29) (Contreras-Ramos, 

2008); esternito 9 longo (ultrapassando o comprimento do tergito 9), em vista ventral, 

margem distal com apenas uma projeção mediana, (Fig. 30, imagem modificada de 

Liu et al. (2015a) (modificado de Liu et al. 2015b) ............................ Ilyobius chilensis 

(McLachlan) Argentina e Chile 
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12’. Cabeça, em vista dorsal, laranja, sem cincos grandes manchas-marrom-

escuras,região mediana com uma mancha marrom escura longitudinal (Fig. 31); em 

vista ventral, esternito 9 curto (não ultrapassando o comprimento do tergito 9), 

margem distal com três projeções, uma mediana longa, digitiforme e duas laterais mais 

curtas do que a mediana (Fig. 32) (modificado de Liu et al. 2015b) ..... Ilyobius hauseri 

(Contreras-Ramos, Fiorentin e Urakami) Brasil 
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4.2.2 Chave para identificação de fêmeas das espécies de neotropicais Ilyobius 

Dentre as 15 espécies neotropicais de Ilyobius, I. kyathus sp. n. e I. flavicollis não 

foram incluídas nessa chave por não possuírem fêmeas conhecidas. 

 

1. Pronoto laranja, sem manchas (Fig. 1); gonocoxito 8, em vista ventral, reduzido e 

não fusionado com a gonapófise 8 (Fig. 2, imagem modificada de Contreras-Ramos 

2006) (modificado de Liu et al. 2015b); .......................................................................2 

 
 

1’. Pronoto marrom, com manchas laranjas ou não (Fig. 3); gonocoxito 8, em vista 

ventral, reduzido e fusionado com a gonapófise 8 (Fig. 4) (modificado de Liu et al. 

2015b) ........................................................................................................................10 

 
2. Olhos com a região posterior sem mancha escura (Fig. 5, imagem modificada de 

Contreras-Ramos 2006); (modificado de Liu et al. 2015b) ............................. Ilyobius 

ranchograndis (Contrera-Ramos)Venezuela  
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2’. Olhos com a região posterior com mancha escura e margem distal com projeções 

digitiformes (Fig. 6) (modificado de Liu et al. 2015b) ..................................................3 

 

 

3. Esternito 7, em vista lateral, subtrapezoidal (Fig. 7) ..............................................4 
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3’. Esternito 7, em vista lateral, subtriangular (Fig. 8) ..................................................8 

 
4. Projeção tubercular apical, em vista ventral (Fig. 9); Ilyobius ithyus sp. n. ..... Brasil 

 
4’. Projeção tubercular subapical, em vista ventral (Fig. 10) ........................................5 
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5. Gonocoxito 8, em vista ventral, estreito, em forma de U invertido (Fig. 11, 

imagem modificada de Liu et al. 2015b); Ilyobius mexicanus (Banks) .............. México 

 
5’. Gonocoxito 8, em vista ventral, alargado, não em forma de U invertido (Fig. 12) 

......................................................................................................................................6 

 
6. Gonocoxito 8, em vista ventral, subtrapezoidal, com região basal mais curta do 

que a distal (Fig. 13); Ilyobius eligmus sp. n. ....................................................... Brasil 
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6’. Gonocoxito 8, em vista ventral, subtriangular, com região basal mais larga do que 

a distal (Fig. 14) ............................................................................................................7 

 
7. Gonapófise 8, em vista ventral, com formato de boomerang (Fig. 15); Ilyobius 

flammatus ............................................................................................... Brasil (Penny) 

 
7’. Gonapófise 8, em vista ventral, subpentágonal, alargada na base e estreitando-se 

em direção ao ápice formando uma ponta aguda (Fig. 16, imagem modificada de Liu 

et al. 2015b); Ilyobius curvatus (Liu, Hayashi e Yang) ................ Panamá e Colômbia 
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8. Esternito 7, em vista ventral, 2X mais largo do que longo (Fig. 17); Ilyobius 

rachius sp. n. ........................................................................................................ Brasil 

 
8’. Esternito 7, em vista ventral, tão longo quanto largo (Fig. 18) .................................9 

 
9. Gonapófise 8, em vista ventral, formando um arco côncavo com as margens 

sinuosas (Fig. 19); Ilyobius kolobosus sp. n. ........................................................ Brasil 
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9’. Gonapófise 8, em vista ventral, com margens distal e proximal curvas, com 

margens laterais em forma de semicírculo (Fig. 20) Ilyobius dactylus sp. n. ........ Brasil 

 
10. Gonapófise 8, em vista ventral, formando uma placa tão longa quanto larga (Fig. 

21, imagem modificada de Liu et al. 2015a) (Liu et al. 2015a); Ilyobius chilensis 

(McLachlan) .................................................................................... Argentina e Chile 

 
10’. Gonapófise 8, em vista ventral, alargada, mais larga do que longa (Fig. 22) 

....................................................................................................................................11 
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11. Gonapófise 8, em vista ventral, com margem distal convexa na região mediana 

(Fig. 23) (modificado de Liu et al. 2015b); Ilyobius hauseri (Contreras-Ramos, 

Fiorentin e Urakami) ........................................................................................... Brasil 

 
11’. Gonapófise 8, em vista ventral, com margem distal côncava na região mediana 

côncava (Fig. 24, imagem modificada de Liu et al. 2015a) (modificado de Liu et al. 

2015b) (Liu et al. 2015b); Ilyobius nubila (Návas) .............................................. Brasil 
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4.2.3 Chave para identificar larvas de último estádio de espécies de Ilyobius 
Neotropicais  

Das 15 espécie neotropicais de Ilyobius cinco espécies (I. bimaculatus, I. 

flavicollis, I. curvatus, I. mexicanus e I. rachograndis) não estão incluídas nessa chave, 

pois as larvas são desconhecidas. 

1. Pronoto e mesonoto com coloração diferente (Fig. 1) ............................................2 

 

1’. Pronoto e mesonoto com coloração similares (Fig. 2); Ilyobius flammatus (Penny) 

.................................................................................................................. Brasil e Peru 

 

2. Antena com segmento IV 0,04X maior ou igual ao segmento III (Fig. 3) 

......................................................................................................................................9 
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2’. Antena com segmento IV 0,05X menor que o segmento III (Fig. 4) ........................3 

 

3. Mandíbula, em vista ventral, com margem externa convexa (Fig. 5) .....................4 

 

3’. Mandíbula, em vista ventral, com margem externa não convexa (Fig. 6) ................6 

 

4. Labro, em vista dorsal, com quatro círculos equidistantes (Fig. 7); linha preta, em 

vista lateral, ausente na margem anterior do conjunto de estemas (Fig. 8); ...................5 
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4’. Labro, em vista dorsal, sem quatro círculos equidistantes (Fig. 9); linha preta, em 

vista lateral, presente na margem anterior do conjunto de estemas a qual estende 

posteriormente (Fig. 10); Ilyobius kyathus sp. n. ................................................. Brasil 

 

5. Cabeça, em vista dorsal, com coloração marrom escura com região anterior da 

sutura frontoclipeal e região occipital amarelada (Fig. 11); clípeo e labro da mesma 

cor da cabeça (Fig. 11); Ilyobius eligmus sp. n. .................................................... Brasil 

 

5’. Cabeça, em vista dorsal, de coloração marrom-clara, com manchas ovóides claras, 

contornadas por marrom-escuro na região posterior (Fig. 12); clípeo e labro com 

coloração diferente da cabeça (Fig. 12); Ilyobius dactylus sp. n. .......................... Brasil 
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6. Labro, em vista dorsal, com as margens laterais anguladas (Fig. 13) .....................7 

 

6’. Labro, em vista dorsal, com as margens laterais arredondadas (Fig. 14) ..................8 

 

7. Presença de mancha mais claras, em vista lateral, distribuídas sobre quatro 

estemas na região anterior; região posterior aos estemas com coloração similar ao 

restante da cabeça (Fig. 15); pronoto tão longo quanto largo; meso- e metanoto 

marrom-alaranjados com manchas escuras e sem bordas definidas na lateral dos 

tergitos (Fig. 16); Ilyobius ithyus sp. n. ................................................................ Brasil 
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7’. Ausência de manchas mais claras, em vista lateral, distribuídas sobre os quatro 

estemas na região anterior; região posterior aos estemas mais clara do que o restante 

da cabeça (Fig. 17); pronoto mais largo do que longo; meso- e metanoto marrom-

escuro com manchas amarelo-ocre com bordas bem definidas na lateral dos tergitos 

(Fig. 18); Ilyobius rachius sp. n. .......................................................................... Brasil 

 

8. Cabeça, em vista dorsal, com coloração marrom-clara a avermelhada; padrão de 

manchas da região anterior da cabeça, delimitada pela sutura frontoclipeal com dois 

arcos e um círculo mais claros que as demais manchas da cabeça (Fig. 19); tórax com 

com manchas pretas distribuídas na superfície dos tergitos (Fig. 20); sutura occipital, 

em vista ventral, atingindo a margem do cardo; submento, em vista ventral, (1,23X 

mais longo do que largo) e mento (0,98X tão longo quanto largo) (Fig. 21); Ilyobius 

sp1............................... Brasil 
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8’. Cabeça, em vista dorsal, com coloração marrom-clara a marrom-escuro; padrão de 

manchas da região anterior da cabeça, delimitada pela sutura frontoclipeal com dois 

arcos e um círculo mais escuro que as demais manchas da cabeça (Fig. 22); tórax com 

manchas amarelo-pálido com região posterior mais escura e bordas bem definidas 

distribuídas na superfície dos tergitos (Fig. 23); sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a base da inserção da mandíbula; submento, em vista ventral, (1,45X mais 

longo do que largo) e mento (0,73X mais largo do que longo) (Fig. 24); Ilyobius sp2 

...................... Brasil 

 

9. Cabeça, em vista dorsal, com coloração marrom-escura, mais clara na região 

central e ao redor do conjunto de estemas (Fig. 25); sutura occipital, em vista ventral, 

atingindo a margem do cardo (Fig. 26); Ilyobius kolobosus sp. n. ........................ Brasil 

 

9’. Cabeça, em vista dorsal, com coloração marrom-escura a preto, com padrão de 

manchas marrons de formato ovóide e digitiforme na região posterior (Fig. 27); sutura 

occipital, em vista ventral, atingindo a base da inserção da mandíbula (Fig. 28) .........10 
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10. Manchas, em vista dorsal, de formato ovóide e digitiforme marrom-claras, na 

região posterior da cabeça (Fig. 29); padrão de manchas da região anterior da cabeça, 

delimitada pela sutura frontoclipeal, com dois arcos marrom-claros; labro marrom-

escuro e estriado (Fig.30); pronoto com manchas marrom claras; pronoto mais escuro 

que o meso- e metanoto (Fig. 31); Ilyobius hauseri (Contreras-Ramos, Fiorentin e 

Urakami) ............................. Brasil 

 

10’. Manchas, em vista dorsal, de formato ovóide e digitiforme marrom-escuras na 

região posterior da cabeça; padrão de manchas da região anterior da cabeça, delimitada 

pela sutura frontoclipeal, com dois arcos marrom-escuro; labro marrom e liso (Fig. 

32); pronoto com manchas amarelo pálido; pronoto mais claro o meso- e metanoto 

(Fig. 33) (Archangelsky et al. 2017); Ilyobius chilensis (McLachlan) ...................... 

Argentina e Chile 
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4.3. Mapa de distribuição das espécies de Ilyobius Enderlein, 1910 (Megaloptera: 
Sialidae) no Brasil 

Apenas três espécies de Ilyobius eram conhecidas para o Brasil, distribuídas nos 

biomas da Amazônia e Mata Atlântica (Liu et al. 2015b), com esse trabalho, a distribuição 

do gênero foi ampliada (Fig. 100; APÊNDICE A), uma vez que espécies foram coletadas 

no bioma Cerrado. Algumas espécies foram encontradas em áreas de transição entre 

Cerrado e Amazônia (I. kyathus sp. n.) e na transição entre Cerrado e Mata Atlântica (I. 

kolobosus sp. n.). 

A separação entre os dois grupos de espécies (chilensis e mexicanus) no Brasil 

parece estar correlacionada com o bioma. As espécies do grupo chilensis estam 

distribuídas no bioma da Mata Atlântica, enquanto que as espécies do grupo mexicanus 

variam no bioma da Amazônia e do Cerrado. 



 

 

 

210 

 

Figura 100. Mapa de distribuição das espécies de Ilyobius (Megaloptera: Sialidae) no Brasil. 
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5. CONCLUSÃO 

Foram analisados 425 indivíduos de Ilyobius representando 10 espécies, nove 

pertencentes ao grupo mexicanus, uma ao grupo chilensis. O número de espécies de 

Ilyobius no Brasil foi ampliado de três para nove de 12 para 18 para todo o gênero. O 

gênero foi registrado pela primeira vez para o Distrito Federal, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Tocantins e Pará e, assim como também foi registrado pela primeira vez no bioma 

Cerrado. Coletas adicionais em outras áreas, contemplando todas as regiões certamente 

resultarão em um incremento ainda maior para o conhecimento sobre a diversidade desse 

gênero. 

Por meio da miscroscopia eletrônica de varredura foi descrito e ilustrado pela 

primeira vez o egg-burster desse gênero, sendo similar ao egg-burster encontrado no 

gênero Sialis. 

O método de criação em laboratório possibilitou a associação dos estágios 

imaturos e adultos de oito espécies: Ilyobius dactylus sp. n., Ilyobius eligmus sp. n., 

Ilyobius flammatus, Ilyobius hauseri, Ilyobius ithyus sp. n., Ilyobius kolobosus sp. n., 

Ilyobius kyathus sp. n. e Ilyobius rachius sp. n. Ampliando de uma espécie com imaturo 

associado para oito espécies. 

Além da obtenção de informações sobre o ciclo de vida das espécies de Ilyobius, 

permitindo estimar o período de emergência dos adultos direcionando futuras coletas de 

adultos em campo. 

A maioria das espécies de Ilyobius foram descritas com base apenas em um 

exemplar, hipotetizando-se que a densidade desse táxon é baixa. Nesse estudo, 

concluímos que coletas direcionadas, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente 

terrestre são importantes para se obter espécimes desse gênero (haja vista, no estado do 

Tocantins, onde 115 adultos foram coletados com armadilha Malaise). 

Por fim, este trabalho contribuiu com o incremento do conhecimento sobre a 

diversidade da fauna de insetos aquáticos no Brasil. A série de dados inéditos que foram 

gerados a partir deste estudo como as descrições e redescrição das espécies, ilustrações, 

mapas de distribuição e chaves de identificação servirão como base para futuros estudos 

taxonômicos, filogenéticos e ecológicos. 
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7. APÊNDICE 

APÊNDICE A. Areas de distribuição de Ilyobius Enderlein, 1910 (Sialidae: Sialidinae) 

no Brasil, incluindo estado e município e coordenadas geográficas. 

Estado Município Localidade Coordenadas Geograficas 

DF Brasília Fazenda Água Limpa, 
Córrego Bonito 

15°57’08.7”S/ 47°58’21.0”W 

PA Belterra Floresta Nacional do Tapajós, 
Córrego Sabiá 

03º08’44.9”S/ 55º06’59”W 

AM Humaitá Igarapé da farinha 07°55’23.5”S/ 63°00’55.6”W 

TO Palmas Parque Estadual do Lajeado, 
Igarapé da Onça 

10°06’44.50”S/ 48°15’31.10”W 

TO Palmas Igarapé da Passagem 10o10’02.30”S/ 48o10’34.70”W 

AM Manaus Reserva Ducke, Igarapé 
Barro Branco 

02º55’48.95”S/ 59º58’26.14”W 

RS Floresta Nacional 
de São Francisco 
de Paula 

Flona, Arroio dos Pinheiros 
Centenários. 

29º25’13.4”S/ 50º23’40.4”W 

MG Poços de Caldas Fazenda de Eucalipto 21º53’33.2”S/ 46º33’03.8”W 

MG Poços de Caldas Fazenda de Eucalipto 21º53’38.3”S/ 46º33’10.0”W 

MG Poços de Caldas Fazenda de Eucalipto 21º55’06.2”S/ 46º32’40.5”W 

SP Campos do Jordão Parque Estadual Campos do 
Jordão, Córrego Casquilho 
(Afluente) 

22°40’39.25”S/ 45°28’18,4”W 

SP São Carlos Córrego do Fazzari 21°58’59”S/ 47°53’53”W 

MT Barra do Garças Córrego da mata 15º01'55.7"S/ 52º25'28.28"W 

 


