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Sinopse: 

Foi realizado um estudo taxonômico sobre os fengodídeos para a Amazônia brasileira, 
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RESUMO 

 

Os Phengodidae são besouros de 4 a 12 mm de comprimento, possuem o corpo alongado 

e achatado dorso-ventralmente, são frequentemente marrom claros ou marrons e pretos. 

Possuem olhos grandes e muito convexos, localizados lateralmente na cabeça, suas antenas 

possuem de 10 a 12 antenômeros, geralmente com presença de ramificações nos antenômeros 

IV a XII. Atualmente está dividido em três subfamílias: Mastinocerinae, Phengodinae e 

Penicillophorinae, compreendendo 37 gêneros e 295 espécies. Estão restritos ao Novo Mundo, 

possuem distribuição desde o sul do Canadá até o norte do Chile e da Argentina. Para o Brasil, 

são registradas atualmente 61 espécies, 16 gêneros e duas subfamílias, Phengodinae e 

Mastinocerinae. Porém, a maior parte do conhecimento sobre Phengodidae está restrito nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste, pouco se sabe 

sobre o grupo, principalmente para a Amazônia brasileira, onde há apenas registro de seis 

espécies para a família. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo taxônomico sobre 

Phengodidae na Amazônia brasileira, descrevendo e ilustrando espécies novas, ampliando a 

base de caractéres morfológicos, mapeando registros geográficos e elaborando chaves de 

identificação que busquem equalizar características que possam identificar melhor os táxons 

amazônicos. Foram examinados 1.896 espécimes de Phengodidae, sendo 1.798 representantes 

de Mastinocerinae, nove de Penicillophorinae, e nove de Phengodinae. Para Mastinocerinae, 

foram descritos um gênero novo e 15 espécies novas, além disso, foram identificadas 13 

espécies e 12 gêneros. Penicillophorinae foi registrada pela primeira vez no Brasil, através da 

descrição de dois gêneros novos e três espécies novas, e para Phengodinae, foram identificadas 

duas espécies e um gênero. Desta forma, com este estudo, o conhecimento sobre Phengodidae 

teve um acrescimento de 37% para o Brasil e 282% para a Amazonia brasileira. 
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ABSTRACT 

 

Phengodidae comprises beetles that are 4 to 12 mm long, with an elongated and 

dorsoventrally flattened body, often light brown or brown and black. They have large and very 

convex eyes, located laterally on the head, their antennae have 10 to 12 antennomers, usually 

with branches in antennomers IV to XII. It is currently divided into three subfamilies: 

Mastinocerinae, Phengodinae and Penicillophorinae, comprising 37 genera and 295 species. 

Their distribution is currently restricted to the New World, ranging from southern Canada to 

northern Chile and Argentina. For Brazil, 61 species are currently registered, 16 genera and two 

subfamilies. However, most of the knowledge about Phengodidae is restricted to the Southeast 

and Central-West regions, while in the North and Northeast regions, little is known about the 

group, especially for the Brazilian Amazon, where there are only six records for the family. The 

goal of this study was to carry out a taxonomic study on Phengodidae in the Brazilian Amazon, 

describing and illustrating new species, expanding the base of morphological characters, 

mapping geographic records and developing identification keys that seek to equalize 

characteristics that can better identify Amazonian taxa. 1.896 specimens of Phengodidae were 

examined, 1.878 representing Mastinocerinae, nine of Penicillophorinae, and nine of 

Phengodinae. For Mastinocerinae, a new genus and 15 new species were described, in addition, 

13 species and 12 genera were identified. Penicillophorinae was registered for the first time in 

Brazil, through the description of two new genera and three new species, and for Phengodinae, 

two species and one genus were identified. Thus, with this study, knowledge about Phengodidae 

increased by 37% for Brazil and 282% for the Brazilian Amazon.  
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Figura 46 (A – H). Pseudomastinocerus mitarakae Constantin, ♂. (A) hábito dorsal; (B) 

hábito ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto 

em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) 

antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 1 mm; G e F = 0,5 mm............................................ 135 
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Figura 48 (A – H). Ptorthodiellus nogueirai sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito 

ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista 
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microbeniensis sp. nov.; (h) T. neblinensis; (i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) 

T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus sp. nov. Escalas: a-l = 0,2 mm. ....................... 302 
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parvimandibularis; (h) Decamastinocerus longifrons sp. nov.; (i) Eurymastinocerus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Phengodidae são besouros popularmente conhecidos como bonde elétrico, caga-fogo, 

caga-lume, lumeeiro ou vaga-lume; pertencem à ordem Coleoptera, subordem Polyphaga 

Emery 1886 e superfamília Elateroidea Leach 1815 (Zaragoza-Caballero e Zurita-García, 

2015). São facilmente reconhecidos pela presença de antenas plumosas nos machos e pela 

luminescência e os hábitos predatórios das fêmeas (Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 

2014). Além disso, possuem distinto dimorfismo sexual, onde, na fase adulta, os machos são 

alados e as fêmeas neotênicas, com aspecto larviforme e ápteras (Zaragoza-Caballero, 1989; 

Costa et al., 1999; Zaragoza-Caballero, 2004; Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 2014). 

Os machos adultos são caracterizados por possuírem corpo alongado e achatado dorso-

ventralmente, variando de 3 a 35 mm de comprimento, frequentemente possuem coloração 

marrom claro ou marrons e pretos (Branham, 2004). Possuem olhos grandes e convexos, 

localizados lateralmente na cabeça. As antenas são separadas na base e possuem de 10 a 12 

antenômeros, geralmente com presença de ramificações nos antenômeros 4 a 11. As mandíbulas 

possuem formato de foice e são, geralmente, desprovidas de dentes. O labro é estreito e os 

palpos maxilares são divididos em três ou quatro palpômeros, enquanto que os palpos labiais 

podem ser divididos em um, dois ou três palpômeros. O tentório pode possuir fossas ou não, 

quando presente, podem ter uma ou duas fossas tentoriais. O pronoto é convexo e largo, com 

ou sem projeções laterais; os élitros são, geralmente, curtos e acuminados apicalmente, 

deixando os últimos tergitos abdominais expostos, as asas membranosas não se dobram sob o 

élitro e possuem venação variável. O prosterno é reduzido, com as cavidades coxais abertas 

posteriormente. O mesoesterno é curto, e o metaesterno longo e largo. As pernas são do tipo 

ambulatorial e com fórmula tarsal 5-5-5. O abdômen possui oito esternitos visíveis, o último 

esternito pode ser inteiro ou fendido e geralmente sem a presença de áreas luminosas. O edeago 

é trilobado e com a base do falo reduzida (Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 2014).  

Os machos de Phengodidae possuem hábito noturno e são encontrados geralmente 

embaixo de cascas de árvores e folhiço. A fase mais duradoura do ciclo de vida dos machos é 

a fase larval e quando atingem a fase adulta vivem apenas para se reproduzir por semelparidade, 

ou seja, se reproduzem apenas uma vez durante a fase adulta e, desta forma, provavelmente não 

se alimentam durante essa fase (Costa e Zaragoza-Caballero, 2010; Zaragoza-Caballero, 2010; 

Zaragoza - Caballero e Pérez Hernández, 2014). 
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Larvas e fêmeas são caracterizadas por possuírem corpo larviforme e cilíndrico, olhos 

simples, aparelho bucal prognato, com mandíbulas em formato de foice e internamente 

estriadas; pernas curtas e ambulatoriais, com apenas uma garra tarsal. Possuem hábitos 

predatórios e órgãos bioluminescentes, que estão presentes na cabeça e nos segmentos do corpo, 

sendo um par de órgãos por segmento (Branham, 2004; Costa e Zaragonza-Caballero, 2010; 

Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 2014). As luzes que as larvas e fêmeas adultas emitem 

variam no comprimento de onda de acordo com a espécie e o estado do desenvolvimento das 

larvas (Viviani e Bechara, 1997). Vivem embaixo de cascas de árvores, entre o folhiço ou em 

locais úmidos. São carnívoras e se alimentam principalmente de diplópodes, pequenos insetos 

de corpo mole ou outros organismos do solo. Todas as fêmeas são neotênicas, e, por não 

possuírem asas, atraem os machos através da liberação de feromônios (Zaragoza-Caballero e 

Pérez Hernández, 2014).  

Phengodidae está dividida em três subfamílias: Phengodinae LeConte, 1861, 

Mastinocerinae LeConte, 1881 e Penicillophorinae Paulus, 1975 (Costa e Zaragoza-Caballero 

2010; Bouchard et al. 2011). Phengodinae inclui quatro gêneros, dois subgêneros e 58 espécies, 

sendo Phengodes Hoffmansegg, 1807 e Pseudophengodes Pic, 1930 os gêneros mais diversos, 

com 30 e 24 espécies, respectivamente. Mastinocerinae é a subfamília mais diversa, com 25 

gêneros, dois subgêneros e 199 espécies, sendo Mastinocerus Solier, 1849 e Cenophengus 

LeConte, 1881 os gêneros mais diversos, ambos com 23 espécies. Penicillophorinae é formada 

por cinco gêneros, dos quais, quatro são monotípicos, e Walterius Zaragoza, 2008 tem duas 

espécies. (Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 2014). 

Os fengodídeos já foram classificados dentro de outras famílias, como: Drilidae, 

Lampyridae e Rhagophthalmidae, principalmente pela luminescência e configuração das 

antenas (Crowson, 1972). O primeiro registro dos fengodídeos na taxonomia foi feito no 

trabalho de Guillaume-Antoine Olivier (1790), onde das quatro espécies descritas para 

Lampiris, gênero atualmente pertencente à Lampyridae, foi descrita a primeira espécie de 

fengodídeo como Lampiris plumosa Olivier, 1790. Em 1807, Johann Hoffmansegg publicou 

um capitulo em Illiger (1807), ao qual reconheceu Lampiris plumosa como uma espécie 

diferente e independente de Lampiris, por conta das mandíbulas serem mais compridas que a 

cabeça, a cabeça ser completamente descoberta pelo pronoto e os élitros serem curtos e 

estreitos, o que não era observado nas outras espécies de Lampiris, onde as mandíbulas eram 

curtas, bem menores que a cabeça; a cabeça era totalmente recoberta pelo pronoto e os élitros 
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eram longos. Desta forma, Hoffmansegg criou o gênero Phengodes, constituído apenas por 

Phengodes plumosa (Olivier, 1790).  

Mais tarde, Jhon LeConte (1861) através do seu trabalho de Classificação dos 

Coleoptera Norte Americanos, reconheceu Lampyridae dividido em duas subfamílias, 

Telephorinae Leach, 1815 e Lampyrinae Ranfinesque, 1815. Em Lampyrinae, além das duas 

tribos já existentes, Lycini e Lampyrini, ele criou a terceira tribo, Phengodini, distinta de Lycini 

e Lampyrini tanto pela distância da inserção das antenas, próximas entre si, como pela 

proeminência da cabeça, completamente descoberta pelo pronoto. Phengodini era dividida em 

duas subtribos constituídas ambas com apenas um gênero, Phengodina com duas espécies: 

Phengodes plumosa e P. fusciceps Leconte, 1861; e Pterotina com apenas uma espécie: Pterotus 

obscuripennis Leconte, 1859.  

Leconte (1881) retirou Lycini de Lampyrinae e reconheceu como uma subfamília de 

Lampyridae, que passou a ter três subfamílias e Lampyrinae permaneceu com duas tribos 

remanescentes, Lampyrini e Phengodini. Em Phengodini, foi criada a terceira subtribo, 

Mastinocerina, com três gêneros monotípicos: Mastinocerus texanus Leconte, 1874, 

Cenophengus debilis Leconte, 1881 e Tytthonyx erytrhocephalus (Fabricius, 1801), sendo este 

último atualmente inserido em Cantharidae. Em Phengodina um segundo gênero foi 

estabelecido, Zarhipes, com três espécies: Zarhipes intergripennis (LeConte, 1874), Z. 

ruficoliis Leconte, 1881 e Z. piciventris Leconte, 1881. Para Phengodes foram descritas três 

espécies: Phengodes frontales Leconte, 1881, P. laticolis Leconte, 1881 e P. sallei Leconte, 

1881. Em Pterotina não houve nenhuma modificação. 

O primeiro registro dos fengodídeos com status de família foi realizado no trabalho de 

Paul Peyerimhoff (1913) no qual em seu estudo sobre pedogênese e neotenia em coleópteros 

foi observado que em Phengodidae a neotenia ocorria de forma extrema comparado com outras 

famílias, como Lampyridae, Drillidae e alguns Lycidae, tendo em vista que as fêmeas adultas 

de Phengodidae eram muito semelhantes às larvas, distinguindo-se apenas pelo 

desenvolvimento da genitália. Leng (1920), em seu catálogo de besouros norte-americanos, 

seguiu os princípios de Peyerimhoff, e reconheceu Phengodidae dividida em quatro tribos: 

Pterotini, Phengodini, Mastinocerini e Omethini LeConte, 1861. Pterotini, com Pterotus; 

Phengodini com Phengodes e Zarhipis; Mastinocerini com Cenophengus, Euryopa Gorham, 

1881, Mastinocerus, Paraptorthodius Scaeffer, 1904, Tyththhonyx e Spathizus LeConte, 1881; 

e Ometini com Omethes LeConte, 1861 e Blatcheyla Knab, 1910. Mais tarde, Crowson (1972) 
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removeu Omethini e elevou para status de família e Green (1948) removeu Pterotini de 

Phengodidae e a reinseriu em Lampyridae. 

Hannes Paulus (1975) propôs a terceira tribo para Phengodidae, Penicillophorini, 

baseada no gênero monotípico Penicillophorus ctenotarsus Paulus, 1975. Um ano depois, 

Wittmer (1976), realiza um dos maiores trabalhos já feito para Phengodidae, reconhecendo três 

tribos para a família: Phengodini, Mastinocerini e Penicillophorini. Descreveu 11 gêneros, um 

subgênero e várias espécies, além disso, organizou a taxonomia e propôs chaves de 

identificação. Crowson (1972) integrou cinco gêneros asiáticos de ragofitalmídeos em 

Phengodidae, anteriormente inseridas em Lampyridae, porém, Lawrence & Newton (1995) 

criaram subfamílias para separar as espécies da Ásia como Rhagophthalminae e as do Novo 

Mundo como Phengodinae. Mais tarde, Lawrence (1999) elevou Rhagophthalminae para o 

status de família.  

Atualmente Phengodidae está dividida em três subfamílias, 37 gêneros e 295 espécies 

(Costa e Zaragoza-Caballero, 2010; Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández 2014; Roza 

Constantin, 2014, 2016; Roza et al., 2017; Roza e Mermudes, 2019; Roza e Mermudes, 2020; 

Vega-Badillo et al., 2020). A família distribui-se pelo Novo Mundo desde o sul do Canadá até 

o norte do Chile e da Argentina (Zaragoza-Caballero, 1984; Costa & Zaragoza-Caballero, 2010; 

Zaragoza-Caballero e Pérez Hernández, 2014).  

Para o Brasil, são registradas atualmente 61 espécies, 16 gêneros e duas subfamílias: 

Phengodinae e Mastinocerinae (Roza et. al. 2017; Roza e Mermudes, 2019; Quintino 2019; 

Roza e Mermudes, 2020). O maior conhecimento disponível sobre Phengodidae no Brasil é 

sobre taxonomia das espécies das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, enquanto que nas regiões 

Norte e Nordeste há carência de estudos sobre a família, principalmente na Amazônia brasileira, 

onde há poucos registros para família (Fig. 1).  

São poucos os trabalhos realizados a respeito da fauna dos fengodídeos brasileiros. Pic 

(1915, 1925, 1933, 1937, 1938 e 1955), descreveu sete espécies para o país: Mastinocerus 

(Mastinocerus) nigricollis (Pic, 1915), Stenophrixothrix brasiliensis (Pic, 1915), Phengodes 

brasiliensis Pic, 1925, Phrixothrix pickeli Pic, 1933, Howdenia fischeri (Pic, 1937), 

Mastinocerus (Mastinocerus) nigroapicalis (Pic, 1938) e Brasilocerus oberthuri (Pic, 1955).  

Wittmer (1963) descreveu outras 11 espécies e dois gêneros para o Brasil: Brasiloceros 

Wittmer, 1963 e Taximastinocerus Wittmer, 1963; em 1976, descreveu 14 espécies e dois 

gêneros, Mastinomorphus Wittmer, 1976 e Nephormma Wittmer, 1976 para o país. Sendo 

Nephormma um gênero com distribuição, até o momento, exclusivamente brasileira. Desde 
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então, Wittmer descreveu outras espécies para o Brasil (Wittmer, 1988, 1992, 1996 e 1997), 

contribuindo assim para o conhecimento de 38 espécies, cerca de 70% das espécies de 

Phengodidae conhecidas para o Brasil. 

 

  

Figura 1. Mapa com os registros geográfico de Phengodidae para o Brasil. 
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Os trabalhos mais recentes para Phengodidae para o Brasil são os de Roza e Mermudes 

(2019), no qual foi descrito um gênero, Microphrixothrix, com duas espécies, M. gandarela, e 

M. kumagaiae para o Minas Gerais, e Roza e Mermudes (2020), no qual foi descrito um gênero, 

Cleidella, com duas espécies, C. picea e C. silveirai, para Rio de Janeiro. Para a Amazônia 

brasileira, área de estudo deste trabalho, não há nenhum estudo taxonômico direcionado para 

Phengodidae, o que faz com que o conhecimento sobre a riqueza e distribuição das espécies 

para a região permaneça desconhecido, sendo um dos grupos negligenciados por ausência de 

especialistas. Devido à grande extensão territorial, distinta composição de biomas e diversidade 

de espécies, o Brasil é considerado uma das regiões megadiversas do planeta. Estima-se que 

para o Brasil existam cerca de 1,8 milhões de espécies de animais, porém, apenas 120 mil 

espécies estão descritas, ou seja, apenas cerca de 11% da biodiversidade animal do Brasil foi 

catalogada (SiBBr, 2018). Isto reflete uma grande lacuna para conhecimento das espécies 

ocorrentes no Brasil e, portanto, necessita ser preenchida. A floresta Amazônica possui grande 

complexidade e riqueza de espécies, sendo considerada a região de maior diversidade do planeta 

(Albagli, 2001).  

A falta de conhecimento sobre a biodiversidade é mais acentuada nas regiões 

megadiversas, incluindo a floresta Amazônica, devido ao baixo número de pesquisadores, 

incluindo taxonomistas, nestes locais, quando comparado com regiões com uma biodiversidade 

menor (Grazia et al.,2000). Por exemplo, para Phengodidae, grupo alvo deste trabalho, grande 

parte das espécies conhecidas para o Brasil estão distribuídas nas regiões do Sudeste e Centro-

Oeste, devido a presença de especialistas no grupo, nessas regiões. Para as regiões Norte e 

Nordeste, principalmente para a floresta amazônica, muito pouco se sabe sobre a família, são 

registradas apenas 11 espécies para a Amazônia brasileira, cinco para o Pará: Brasilocerus 

wygodzinskyii Wittmer, 1976, Brasilocerus belemensis Wittmer, 1988, Phrixothrix belemensis 

Wittmer, 1976, Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, 1976 e Taximastinocerus hermani 

Wittmer, 1997; três para o Mato Grosso: Stenophrixothrix pallens (Berg, 1885), 

Taximastinocerus plaumanni Wittmer, 1963 e Euryopa brasiliensis Wittmer, 1976; duas para 

o Amapá: Taximastinocerus lanei (Wittmer, 1963) e Howdenia frontalis (Wittmer, 1963); e 

uma para o Maranhão: Pseudophengodes brasiliensis Wittmer, 1976. O que certamente não 

condiz com a diversidade esperada para estas regiões. Desta forma, é oportuno realizar um 

estudo taxonômico sobre Phengodidae da Amazônia brasileira, pois além de contribuir para o 

incremento do conhecimento da fauna do Brasil, também irá elucidar a distribuição das espécies 

dessa família na região. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Fazer um estudo taxonômico sobre Phengodidae na Amazônia brasileira. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Descrever e ilustrar eventuais novas espécies e criar novos caracteres para equalizar 

características que possam identificar melhor os táxons amazônicos; 

• Elaborar chaves de identificação ilustradas para as espécies da Amazônia brasileira; 

• Criar mapas com registros geográfica das espécies que ocorrem na Amazônia brasileira, 

e, assim, ampliar o conhecimento sobre a distribuição de Phengodidae para o Brasil; 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Origem dos espécimes 

 

O material examinado foi obtido através de empréstimo das seguintes instituições 

brasileiras descriminadas abaixo, precedidas das respectivas siglas utilizadas no texto. 

CZPB – Coleção Zoológica Professor Paulo Bührnheim, Universidade Federal do Amazonas, 

Manaus, Amazonas. 

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

Amazonas. 
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3.2. Identificação 

 

Os espécimes foram identificados com auxílio de microscópio estereoscópico com luz 

acoplada, a partir de chaves de identificação de Zaragoza-Caballero e Pérez-Hernándes (2014) 

para subfamílias e gêneros e chaves propostas por Wittmer (1976) e Constantin (2016) para 

identificação específica. Além disso, após serem identificados em nível de espécie, os 

espécimes foram comparados com as descrições originais e quando presentes, com suas 

ilustrações e fotografias dos tipos. 

  

3.3. Terminologia 

 

A terminologia utilizada neste trabalho segue as de Zaragoza-Caballero e Pérez-

Hernándes (2014) e Wittmer (1976) para a morfologia externa do macho e Kukalová-Peck e 

Lawrence (1993) para a morfologia da asa. A terminologia adotada nas descrições dos táxons 

é ilustrada nas seguintes figuras esquemáticas: Morfologia geral dorsal (Fig. 2) e ventral (Fig. 

3), morfologia da asa (Fig. 4) e genitália masculina (Fig. 5 A-C). 

 

3.4. Medidas 

 

Os espécimes foram mensurados seguindo uma padronização, que estão representadas 

nas respectivas ilustrações: Comprimento total do corpo (Fig. 6 A); comprimento e largura da 

cabeça, comprimento e largura do élitro (Fig. 6 B); comprimento e largura do olho e 

comprimento da têmpora (Fig. 6 C); largura da fronte interantenal e interocular e comprimento 

e largura do pronoto (Fig. 6 D). 
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Figura 2. Desenho esquemático dorsal de um Phengodidae de Taximastinocerus. 
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Figura 3. Desenho esquemático ventral de um Phengodidae de Taximastinocerus. 
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Figura 4. Fotografia do segundo par de asas (asas membranosas) de um Phengodidae de Oxymastinocerus. Veia 

Costal (C); Subcostal Anterior (ScA); Subcostal Posterior (ScP); Radial Anterior (RA); Radial Anterior 1+2 

(RA1+2); Radial Anterior 3+4 (RA3+4); Célula Radial (CR); Radial 3 (r3); Radial 4 (r4); Radial Posterior (RP); Radial-

mediana (r-m); Mancha Apical (MAp); Veia Mediana Posterior 1+2 (MP1+2); Mediana Posterior 3+4 (MP3+4); 

Cubital Anterior 1+2 (1+2); Cubital Anterior 1 (CuA1); Cubital Anterior 2 (CuA2); Anal Anterior (AA); Anal 

Anterior 3+4 (AA3+4); Anal Posterior 3+4 (AP3+4). 
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Figura 5. Fotografia do edeago de um Phengodidae de Taximastinocerus. (A) vista lateral, (B) vista dorsal; (C) 

vista ventral. Falobase (PhB); parâmero direito (Pd); base do parâmetro direito (BPd); ápice do parâmero direito 

(APd); parâmero esquerdo (Pe); base do parâmetro esquerdo (BPe); ápice do parâmero esquerdo (APe);  ponto de 

flexão (PF) (região onde os parâmeros se dobram ao flexionar); lobo médio (Lm); base do lobo médio (BLm); alça 

(Al); ápice do lobo médio (ALm); flagelo (Fl). 
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Figura 6. Desenhos esquemáticos representando os padrões de medidas utilizadas neste estudo. Comprimento total 

aproximado em vista dorsal (A); comprimento e largura da cabeça e do élitro (B); comprimento e largura do olho e 

comprimento da têmpora em vista lateral (C); largura da distância interantenal e interocular da cabeça e 

comprimento e largura do pronoto em vista dorsal (D). 
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3.5. Estudo dos espécimes 

Os caracteres utilizados neste estudo foram baseados apenas em morfologia externa dos 

machos preservados a seco (montados em alfinetes entomológicos) ou preservados em álcool 

70%. 

Para o estudo da genitália masculina, os espécimes que estavam armazenados em via 

seca, foram fervidos em água destilada por alguns minutos, para hidratação e amolecimento da 

musculatura, e com adição de uma gota de detergente para facilitar a imersão do espécime na 

solução. Após hidratado, a genitália foi extraída com a utilização de pinças. As genitálias dos 

espécimes que estavam armazenados em via húmida (em álcool 70%) foram facilmente 

extraídas com a utilização de pinças, sem necessidades de processos de hidratação. Após 

retiradas, as genitálias mais esclerosadas passaram por um processo de clarificação, seguindo-

se o protocolo de D’Hotman e Scholts (1990). Neste processo as genitálias foram clarificadas 

em solução de KOH a 10% aquecido à aproximadamente 60º C, por tempo variado a depender 

do nível de esclerosamento da peça. Após esse processo, a genitália foi imersa em uma solução 

fraca de ácido acético para neutralizar a ação alcalina do KOH e evitar assim a clarificação 

contínua das estruturas e perda de caracteres por transparência. Após a neutralização do KOH, 

a genitália foi lavada várias vezes com água destilada para retirada de resquícios remanescentes. 

A peça foi transferida para uma lâmina escavada com glicerina para o estudo e ilustração das 

estruturas. Ao término do procedimento, as genitálias examinadas foram armazenadas em 

microtubos com glicerina e alfinetados junto ao espécime, ou armazenadas no mesmo recipiente 

do espécime, em álcool 70%. 

 

3.6. Descrições 

Os espécimes foram examinados com o auxílio de lupa estereoscópico e microscópio 

ótico, dependendo do tamanho da estrutura observada. As descrições foram feitas com base na 

terminologia adotada, tomando como caracteres diagnósticos os adotados no trabalho de 

Zagaroza-Caballero e Zurita-García (2015) e também de novos caracteres propostos neste 

estudo. 
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3.7. Fotografias e ilustrações 

As fotografias dos espécimes foram feitas com a câmera digital Leica DFC500 acoplada 

a lupa estereoscópica Leica M205C, conectado a um computador com o software Leica 

Application Suite LAS V4.2.0. As imagens obtidas em diversos planos de foco foram alinhadas 

e montadas em uma única fotografia multifocal com a utilização do programa Helicon Focus 

5.3 Pro. As fotografias após montadas, foram enviadas para Adobe Photoshop CS6 para serem 

editadas e posteriormente compiladas em pranchas. As ilustrações foram criadas a partir das 

fotografias obtidas utilizando o programa Adobe Illustrator CS6. 

 

3.8. Chaves de identificação 

As chaves para identificação das espécies de Phengodidae que ocorrem nas regiões da 

Amazônia brasileira, foram construídas utilizando-se caracteres e estruturas diagnósticas e 

imagens que ilustrassem esses caracteres. 

 

3.9. Material examinado e Registros geográficos 

As informações dos espécimes examinados foram transcritas de maneira integral 

mediante um padrão de formatação, onde, uma barra (/) indicou mudança de linha, duas barras 

(//) mudança de etiqueta, chaves ({ }) continham informações de correções de dados, e colchetes 

([ ]) com complemento sobre as etiquetas. Após a transcrição das etiquetas, foram adicionados 

ao final das informações, dados quanto o número de exemplares, o sexo e a instituição de 

origem do material. 

Para a compilação e atualização dos dados da distribuição geográfica de Phengodidae, 

dados de georreferenciamento foram obtidos através das informações contidas nas etiquetas dos 

espécimes examinados e através de informações complementares disponíveis na literatura. Para 

os espécimes que não continham dados de georreferenciamento, foi criado um ponto 

georreferenciado através da pesquisa do local do espécime com a utilização do site online 

Google Maps. Com esses dados foi gerado um mapa de registros geográficos com a utilização 

da ferramenta online SimpleMaprr (Shorthouse 2010).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Phengodidae da Amazônia brasileira 

 

Foram examinados 1.896 espécimes de Phengodidae, sendo 1.878 representantes de 

Mastinocerinae, nove de Penicillophorinae, e nove de Phengodinae. 

Para Mastinocerinae, foram reconhecidas 28 espécies e 14 gêneros dos quais 15 espécies 

e um gênero são novos. Dos gêneros identificados, Howdenia, Phrixothrix e Stenophrixothrix 

tiveram seus exemplares identificados apenas em nível genérico, pois com a difícil 

acessibilidade de empréstimos e fotografias mais detalhadas do material tipo, agregado as 

descrições não diagnósticas, escassa disponibilidade de ilustrações e inexistência de chaves de 

identificação, impossibilitaram o estudo mais detalhado desses gêneros. Porém, foi possível 

identificar e descrever uma espécie nova para Phrixothrix, P. itapuensis sp. nov., espécie esta, 

muito característica e facilmente distinta das demais espécies de Phrixothrix. Para 

Penicillophorinae, foram descritos dois gêneros novos e três espécies novas, e para Phengodinae 

foram identificadas duas espécies de um gênero (Tabela 1). 

O número de espécies registradas para a Amazônia brasileira passou de 11 para 42 

espécies, correspondendo um acréscimo de 282% para o conhecimento de Phengodidae nessas 

regiões, enquanto que para o Brasil, o número de espécies registradas passou de 61 para 84 

espécies, sendo um acréscimo de 37% para o conhecimento da família no país. 

A família foi registrada pela primeira vez nos seguintes estados: Acre, Amazonas, 

Roraima e Rondônia. Além disso, Penicillophorinae foi registrado pela primeira vez para o 

Brasil, com distribuição para os estados do Acre e Amazonas (Fig. 7). 
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Tabela 1. Ocorrência das espécies de Phengodidae com número de espécimes analisados. (*) registro novo para o estado. 

Espécie 
Nº de 

espécimes 
Registros para Amazônia brasileira 

Mastinocerinae 1878  

Akamboja Roza et.al., 2017 3  

  A. itapuensis sp. nov. 3 Rondônia* 

   

Decamastinocerus Wittmer, 1988 12  

  D. longifrons sp. nov. 1 Amazonas* 

  D. parvimandibularis Wittmer, 1988 11 Amazonas* 

   

Eurymastinocerus Wittmer, 1976 18  

  E. reductipennis (Wittmer, 1970) 18 Amazonas* 

   

Howdenia Wittmer, 1963 535  

   

Magnocularis gen. nov. 53  

  M. proxiventralis sp. nov. 52 Amazonas*, Pará*, Rondônia* 

  M. proculventralis sp. nov. 1 Amazonas* 

   

Cleidella Roza & Mermudes, 2020 11  

  C. amazonenses sp. nov. 11 Amazonas* 

   

Oxymastinocerus Wittmer, 1963 76  

  O. nigripennis Wittmer, 1988 51 Amapá*, Amazonas*, Pará*, Rondônia*, Roraima* 

  O. peruvianus (Wittmer, 1956) 2 Amazonas*, Rondônia* 

  O. rufotestaceus Wittmer, 1976 23 Amazonas*, Pará 

   

Phrixothrix Olivier, 1909 590  

  P. tapauensis sp. nov. 6 Amazonas*, Acre* 

  P. spp. 584  

   

Pseudomastinocerus Wittmer, 1963 3  

  P. mitarakae Constantin, 2016 3 Amazonas* 

   

Ptorthodiellus Wittmer, 1976 1  

  P. nogueirai sp. nov. 1 Amazonas* 

   

Ptorthodius Gorham, 1881 15  

  P. longipalpus sp. nov. 14 Amazonas* 

  P. santaizabelensis sp. nov. 1 Amazonas* 
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Spangleriella Wittmer, 1988 2  

  S. vitatta Wittmer, 1988 2 Amazonas* 

   

Stenophrixotrhix Wittmer, 1963 85  

   

Taximastinocerus Wittmer, 1963 474  

  T. amapaensis sp. nov. 11 Amapá* 

  T. beniensis Wittmer, 1976 32 Amazonas*, Rondônia* 

  T. brunneus (Gorham, 1881) 72 Amazonas*, Roraima* 

  T. hermani Wittmer, 1977 66 Amazonas*, Pará 

  T. hickeri (Pic, 1929) 3 Amazonas* 

  T. longiflagelattus sp. nov. 240 Acre*, Amazonas*, Rondônia* 

  T. microbeniensis sp. nov. 10 Amazonas* Rondônia* 

  T. neblinensis Wittmer, 1988 1 Amazonas* 

  T. oiapoquensis sp. nov. 1 Amapá* 

  T. parallelus Wittmer, 1976 7 Roraima* 

  T. pseudobeniensis sp. nov. 14 Amazonas* 

  T. ustulatus sp. nov. 17 Amazonas* 

   

Penicillophorinae 9  

Pseudoeuryognathus gen. nov. 4  

  P. acriensis sp. nov. 4 Acre* 

   

Monoschus gen. nov. 5  

  M. castanhensis sp. nov. 3 Amazonas* 

  M. bujarensis sp. nov. 2 Acre* 

   

Phengodinae 9  

Pseudophengodes Pic, 1930 9  

  P. maculata Wittmer, 1976 n. stat. 1 Amazonas* 

  P. marginata (Pic, 1925) 8 Amazonas*, Acre* 

Total                         33 spp. 1896 espécimes  
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Figura 7. Mapa com registros geográficos de Phengodidae para o território brasileiro. 
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4.2. Chave para subfamílias de Phengodidae 

Chave modificada de Zaragoza-Caballero e Pérez-Hernandéz (2014): 

 

1’ – Antenas com 10 – 12 antenômeros; antenas do tipo serradas ou quase moniliformes; 

antenômeros IV – XI sem ramificações laterais, ou caso presentes, são muito curtas e fundidas; 

palpos maxilares com três ou quatro palpômeros e labiais com um ou dois 

palpômeros......................................................................................................Penicillophorinae 

1” – Antenas com 10 – 12 antenômeros; antenômeros IV – XI com duas ramificações laterais 

curtas ou longas; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com 1-3 

palpômeros..................................................................................................................................2 

 

 2’ – Palpos maxilares longos e estreitos, último palpômero um pouco mais largo e tão longo 

ou mais curto que o palpômero anterior; palpos labiais com três palpômeros. Tentório com uma 

fossa tentorial, e gula com uma sutura longitudinal.................................................Phengodinae 

2” – Palpos maxilares curtos, último palpômero mais largo e longo que o palpômero anterior, 

alguns casos com até duas vezes o a largura do palpômero anterior; Palpos labiais com 1-3 

palpômeros; tentório com uma ou duas fossas tentoriais; gula com uma ou duas suturas 

longitudinais.......................................................................................................Mastinocerinae  
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4.3. Mastinocerinae 

 

4.4. Chave para gêneros de Mastinocerinae 

Chave modificada de Wittmer (1976) e Zaragoza-Caballero e Pérez-Hernandéz (2014): 

 

 

1’ – Cabeça com duas fossas tentoriais totalmente separadas......................................................2 

1” – Cabeça com apenas uma fossa tentorial, caso duas fossas, elas estão indistinguivelmente 

próximas......................................................................................................................................4  

  

2’ – Élitros longos, deixando descobertos os últimos três tergitos; esternitos V-VI sem “botão” 

mediano; palpos labiais com dois ou três palpômeros; tarsômeros com ou sem pentes 

ventrais........................................................................................................................................3  

2” – Élitros curtos, deixando descoberto os últimos quatro tergitos; esternitos V-VI com um 

“botão” mediano com cerdas (fig. a); palpos labiais com três palpômeros; primeiro tarsômero 

do pro e mesotarso com pentes ventrais (fig. b).......................Distremocephalus Wittmer, 1976 

 

3’ – Tarsos sem pentes ventrais; palpos labiais com dois palpômeros........................................ 

.......................................................................................................Cenophengus LeConte, 1881 

3” – Primeiro tarsômero dos tarsos com um pente ventral; palpos labiais com três 

palpômeros............................................................................Mastinowittmerus Zaragoza, 1984 
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4’ – Antenas com 10 antenômeros...............................................................................................5 

4” – Antenas com 11 ou 12 antenômeros....................................................................................6 

 

5’ – Distância interantenal com aproximadamente o mesmo comprimento do escapo................... 

...............................................................................................Decamastinocerus Wittmer, 1988 

5” – Distância interantenal com cerca de duas vezes comprimento do escapo............................. 

..........................................................................................................Akamboja Roza et al., 2017 

 

6’ Antenas com 11 antenômeros..................................................................................................7 

6” – Antenas com 12 antenômeros.............................................................................................11 

 

7’ – Distância interantenal maior que o comprimento do escapo................................................8 

7” – Distância interantenal igual ou menor que o comprimento do escapo...............................10 

 

8’ – Antenas com ramificações cilíndricas, primeiro e segundo tarsômero do protarso e primeiro 

tarsômero do mesotarso com pentes ventrais..........Microphrixothrix Roza & Mermudes, 2019 

8” – Antenas com ramificações lanceoladas, primeiro tarsômero do pro e mesotarso com pentes 

ventrais .......................................................................................................................................9 

 

9’ – Antenas com ramificações laterais nos antenômeros IV-X, mandíbulas com dentes na 

margem interna.......................................................................................Euryopa Gorham, 1881 

9” – Antenas com ramificações nos antenômeros IV-VIII, IX-X mais largos e sem ramificações 

laterais..........................................................................................Euryognathus Wittmer, 1976 

 

10’ – Todos os tarsômeros sem pentes ventrais.............................. Steneuryopa Wittmer, 1986 

10” – Primeiro tarsômero do protarso com pente ventral............................................................. 

.............................................................................................Cleidella Roza & Mermudes, 2020 
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11’ – Tarsômeros do pro e/ou do mesotarso com um pente ventral............................................12 

11” – Todos os tarsômeros sem pentes ventrais.........................................................................25 

 

12’ – Primeiro tarsômero do pro e/ou mesotarso com um pente ventral.....................................13 

12” – Primeiro tarsômero do pro, meso e metatarso com um pente ventral tão largo quando o 

comprimento do tarsômero......................................................Paraphrixothrix Zaragoza, 2010 

 

13’ – Somente o primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral....................................14 

13” – Além do primeiro tarsômero do protarso, outros tarsômeros podem ter pentes ventrais 

(por exemplo, o segundo tarsômero do protarso ou o primeiro tarsômero do mesotarso)...........16 

 

14’ – O pente é tão longo quanto o tarsômero............................................................................15 

14” – O pente é curto, menos da metade apical do tarsômero.....Ptorthodiellus Wittmer, 1976 

 

15’ – Fronte larga, distância interantenal maior do que o comprimento do escapo; metaepisterno 

glabro......................................................................................Taximastinocerus Wittmer, 1963 

15” – Fronte estreita, distância interantenal menor do que o comprimento do escapo; 

metaepisterno com densa pilosidade de cerdas longas........................Howdenia Wittmer, 1976 

 

16’ – Apenas o primeiro tarsômero do pro e mesotarso com um pente ventral..........................17 

16” – Primeiro e segundo tarsômero do protarso e primeiro tarsômero do meso tarso com um 

pente ventral..............................................................................................................................24 

 

17’ – Mandíbulas sem dentes ...................................................................................................18 

17” – Mandíbulas com dentes............................................Pseudomastinocerus Wittmer, 1963 
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18’ – A margem basal do pronoto pode ser semirreta, ondulada ou curvada, porém nunca 

quebrada (descontínua) (Fig. a).................................................................................................19 

18” – Margem basal do pronoto é quebrada, descontínua (Fig. b)................................................. 

........................................................................................................Prhixothrix E. Olivier, 1909  

 

19’ – Antenômeros 4 – 11 com ramificações laterais.................................................................20 

19” – Antenômeros 4 – 10 com ramificações laterais, o 11º antenômero é mais largo e sem 

ramificações laterais...............................................................Eurymastinocerus Wittmer, 1976 

 

20’ – O pente do primeiro tarsômero do pro e mesotarso tão longos quanto o tarsômero; segundo 

tarsômero do protarso quase sempre mais curto do que o primeiro tarsômero...........................21 

20” – O pente do primeiro tarsômero do pro e mesotarso curtos, cobrindo apenas a metade do 

tarsômero; primeiro e segundo tarsômero do protarso aproximadamente iguais........................... 

.............................................................................................Cephalophrixothrix Wittmer, 1976 

 

21’ – Garras sem dentes na base................................................................................................22 

21” – Garras com dentes finos na base...............................................Ptorthodius Gorham, 1881 

 

22’ – Palpos labiais com 3 palpômeros......................................................................................23 

22” – Palpos labiais com 2 palpômeros....................................Mastinomorphus Wittmer, 1976 
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23’ – Fossas tentoriais relativamente grandes e desiguais, com duas aberturas visíveis e unidas; 

divisão do tentório um pouco superficial; clípeo não cobrindo os lábios, e visível em vista 

dorsal........................................................................Mastinocerus (Mastinocerus) Solier, 1849 

23” – Fossas tentoriais reduzidas, com apenas uma abertura, divisão do tentório interna; clípeo 

cobrindo os lábios, não sendo possível vê-los em vista.................................................................. 

......................................................................Mastinocerus (Paramastinocerus) Wittmer, 1976 

 

24’ – Olhos sem cantos................................................................... Brasilocerus Wittmer, 1976 

24” – Olhos com cantos...................................................................Nephromma Wittmer, 1976 

 

25’ – Mandíbulas sem dentes (Fig. a)........................................................................................26 

25” – Mandíbulas com dentes (Fig. b).......................................................................................29 

 

26’ – Fronte estreita, distância interantenal menor que o comprimento do escapo.....................27 

26” – Fronte larga, distância interantenal maior que o comprimento do escapo.........................28 

 

27’ – Garras tarsais sem espinhos....................................................Neophengus Wittmer, 1976 

27” – Garras tarsais com espinhos............................................Stenophrixothrix Wittmer, 1963 
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28’ – Olhos redondos e completos, não divididos por um cantus; terceiro antenômero mais 

estreito que o segundo; antenômeros 4 – 11 com uma projeção medianas anteriores e um par de 

ramificações laterais curtas......................................................Paraptorthodius Schaeffer, 1904 

28” – Olhos incompletos, divididos por um cantus; terceiro antenômero mais largo que o 

segundo; antenômeros 4 – 11 sem projeções medianas e com um par de ramificações laterais 

longas.............................................................................................Spangleriella Wittmer, 1988 

 

29’ – Olhos pequenos e reniformes, ocupando 1/3 da cabeça em vista lateral; têmporas visíveis 

em vista lateral (Fig. a); distância interocular larga, cerca de três vezes a largura de um olho em 

vista dorsal; antenômeros IV-XI com ou sem projeções medianas................................................ 

.................................................................................................Oxymastinocerus Wittmer, 1963 

29” – Olhos grandes e globulares, ocupando 3/4 da cabeça em vista lateral; têmporas 

extremamente reduzidas, não visíveis em vista lateral (Fig. b); distância interocular estreita, 

menos que uma vez a largura de um olho vista dorsal; antenômeros IV-XI sem projeções 

medianas.................................................................................................Magnocularis gen. nov.  
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4.4.1. Gêneros e espécies de Mastinocerinae para Amazônia brasileira 

 

Akamboja Roza, Quintino, Mermudes & Silveira, 2017 

Espécie-tipo: Akamboja minimum Roza et al., 2017 

Akamboja Roza, Quintino, Mermudes & Silveira, 2017: 503; Roza et. al., 2019: 2937 

(rediagnose). 

Diagnose: Espécimes pequenos (2,9 – 4,8 mm); antenas com 10 antenômeros; antenômeros III-

VII com um par de ramificações laterais; antenômero IX geralmente fusionado (exceto em A. 

insularis); antenômero X sem ramificações; distância interantenal larga, com cerca de duas 

vezes o comprimento do escapo; mandíbulas pequenas, sem dentes; tentório com apenas uma 

fossa; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois palpômeros; pente ventral 

presente apenas no primeiro tarsômero do protarso, tão longo quanto o tarsômero; garras tarsais 

com espinhos na base. 

Discussão: Akamboja foi proposta por Roza et. al. (2017), com a descrição de cinco espécies: 

Akamboja minimum, A. cleidae e A. monteirorum, para o Rio de Janeiro; A. tenebrae, para 

Minas Gerais; e A. caparaoensis para o Espírito Santo. O gênero mais próximo de Akamboja é 

Decamastinocerus, ambos caracterizados por possuírem espécimes pequenos e antenas com 10 

antenômeros. Ao propor o gênero Roza et. al. distinguiu os dois gêneros principalmente pelo 

fusionamento das ramificações do antenômero IX, livres em Decamastinocerus e fusionadas 

em Akamboja. Roza et. al. (2019) modificaram a diagnose de Akamboja, pois observaram que 

a descrição de A. insularis para o Rio de Janeiro, possuía todas as características diagnósticas 

de Akamboja, exceto as ramificações do antenômero IX fusionadas. Na nova diagnose, 

Akamboja distingue-se de Decamastinocerus pela distância interantenal, aproximadamente o 

mesmo comprimento do escapo em Decamastinocerus e cerca de duas vezes o comprimento do 

escapo em Akamboja. 

Akamboja possui distribuição exclusivamente brasileira, e até o momento, contemplava seis 

espécie descritas. Após esse estudo, foi descrita uma nova espécie para o gênero, registrada 

para Rondônia (Fig. 8), totalizando sete espécies para Akamboja.  
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Figura 8. Mapa com registros geográficos de Akamboja para o território brasileiro. 
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Akamboja itapuensis sp. nov. 

(Fig.9 A-H; 10 A-E; 11) 

Etimologia. O nome faz referência ao município de Rondônia, Itapuã do Oeste, local de 

ocorrência da espécie. 

Diagnose. Espécimes pequenos (2,8 – 2,9 mm); corpo predominantemente amarelo; 

antenômeros IV -VIII com um par de ramificações laterais simétricas e lanceoladas, 

ramificações do antenômero IV cerca de 2 vezes mais longas que o antenômero correspondente; 

antenômero IX com as ramificações fusionadas; antenômero X sem ramificações e com formato 

ovalado, tão longo quanto o antenômero anterior; élitro aproximadamente 1,5 vezes mais longo 

que o pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 2,9 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo, com excessão do metasterno que possui uma 

mancha mais escura (Fig. 10-B) e dos élitros com coloração marrom amarelados e ápice 

esbranquiçado (Fig. 10-A). 

Cabeça. Tão longa quanto larga (0,47 x 0,51 mm), mais larga que o pronoto (0,51 x 0,41 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 9-D); olhos proeminentes, reniformes, 

tão longos quanto largos (0,23 x 0,24 mm) em vista lateral, ocupam 1/2 do comprimento da 

cabeça em vista dorsal e 2/3 em vista lateral; distância interocular larga (0,27 mm), cerca de 2,5 

vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 9-D); distância interantenal larga (0,19 mm), 

cerca de 2 vezes mais larga que o comprimento do escapo (0,09 mm) (Fig. 9-G); antenas com 

10 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-VIII com 

um par de ramificações laterais simétricas e com formato lanceolado; ramificações do 

antenômero VI cerca de 2 vezes mais longo que o antenômero correspondente (0,2 x 0,1 mm); 

antenômero IX com as ramificações fusionadas, tão longa quanto o antenômero correspondente 

(0,11 x 0,10 mm); antenômero X sem ramificações e com formato ovalado, tão longo quanto o 

tarsômero IX (0,11 x 0,11mm) (Fig. 9-H); em vista ventral, têmporas curtas (0,17 mm), 

aproximadamente uma vez o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 9-F); em vista ventral, 

têmporas curvadas e convergentes basalmente; clípeo proeminente e medialmente emarginado, 

mais largo que longo (0,04 x 0,13 mm), projeções subtriangulares; labro reduzido; mandíbulas 

com formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero 

securiforme, 1,5 vezes mais largo e 3,5 vezes mais longo que o palpômero anterior (Fig. 9-G); 
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palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma pequena fossa tentorial 

(Fig. 9-E). 

Tórax. Pronoto tão longo quanto largo (0,42 x 0,41), margem basal convexa, margem basal 

semirretas e margem apical convexa, superficie lisa (Fig. 9-D); escutelo subretangular, com a 

margem apical emarginada. Élitro 3 vezes mais longo que largo (0,74 x 0,24 mm), cerca de 1,5 

vezes mais longo que o pronoto (0,74 x 0,42) (Fig. 9-A). Asas membranosas curtas, não 

cobrindo completamente abdômen, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação 

desenvolvida. Veia costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe da célula radial; 

subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da 

asa; célula radial fechada apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical 

presente, com formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, 

radial 4, radial-mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana 

posterior 4 presentes; radial 3 ausente; margem mediana não emarginada; região cúbito-anal 

com as veias (CuA1, CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal 

anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal emarginada (Fig.10-

A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o 

tarsômero, tarsômeros do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 9-B); garras tarsais sem 

espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII transversais; esternito 

VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem posterior 

bisinuosa (Fig. 9-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que longos, 

tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que 

largo, modificado em formato tubular (Fig. 9-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; 

parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, cerca de 3,5 vezes mais longo 

que largo (0,34 x 0,09 mm) (Fig. 10-B); região posterior com constrição e curvada para a porção 

interna da peça, ápice com cerdas, orientado para a face interna da peça (Fig. 10-C); ponto de 

flexão visível; lobo médio com (0,52 mm) de extensão, com formato cilíndrico, fortemente 

curvado na porção basal e levemente curvado para cima na porção apical; flagelo exposto, com 

aproximadamente (0,73 mm) de comprimento, cerca de 1,5 vezes mais longo que o edeago 

(0,45 mm) (Fig. 10-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 

x.2016, 09°15'36"S - // 62°54'46"W, Arm. Malaise, Z.F.M. // Silva & J.A. Rafael [coletores] – 

Rede BIA (1♂ INPA). 

Parátipos. BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, x.2016, 09°15'36"S - // 

62°54'46"W, Arm. Malaise, Z.F.M. // Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede BIA (2♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. Abdômen com a terminália avariada, os 

últimos dois esternitos e três tergitos foram danificados na retirada da genitália. 

Variações. Comprimento do corpo (2,8 – 2,9 mm). 

Discussão. A espécie mais próxima de Akamboja itapuensis sp. nov. é A. minimum Roza, 

Quintino, Mermudes & Silveira, 2017, as duas espécies podem ser distinguidas pela coloração 

do corpo, amarelo em A. itapuensis sp. nov. e marrom em A. minimum. Os espécimes de A. 

itapuensis sp. nov. são menores, 2,8 – 2,9 mm de comprimento, já os espécimes de A. minimum 

são maiores, variam de 3,3 – 3,8 mm de comprimento. Os élitros são mais curtos em A. 

itapuensis sp. nov., com (0,75 mm) de comprimento, cerca de 1,5 vezes mais longos que o 

pronoto (0,4 mm), e A. minimum possuem os élitros com (1,3 mm) de comprimento, cerca de 

2,5 vezes mais longos que o pronto (0,5 mm). Além disso, ambas as espécies possuem a célula 

radial fechada apicalmente, porém, a célula radial em A. minimum é menor e com formato 

circular, já em A. itapuensis sp. nov. a célula radial é maior e com formato subtriangular. 

Registros geográficos. BRASIL: Rondônia. 
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Figura 9 (A – H). Akamboja itapuensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 1 mm; D – H = 0,2 mm. 
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Figura 10 (A – D). Akamboja itapuensis sp. nov., Holotipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,1 mm. 

 



59 
   

 

 

  

Figura 11. Mapa com registros geográficos de Akamboja itapuensis sp. nov. 
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Decamastinocerus Wittmer, 1988 

Espécie-tipo: Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer, 1988 

Decamastinocerus Wittmer 1988b: 83; Zaragoza-Caballero 2010: 109 (chave); Zaragoza-

Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 28 (sinopse); Constantin, 2016: 158 (chave). 

Diagnose: Espécimes pequenos 2,0 – 2,5 mm; antenas com 10 antenômeros, antenômeros IV-

IX com um par de ramificações laterais simétricas; distância interantenal com 

aproximadamente o mesmo comprimento do escapo; mandíbulas pequenas, curvadas para 

baixo e voltadas para trás, sem dentes; tentório com uma fossa; palpos maxilares com quatro 

palpômeros e labial com dois palpômeros; apenas o primeiro tarsômero do protarso com pente 

ventral, tão longo quanto o tarsômero. 

Discussão: O gênero foi estabelecido por Wittmer (1988) com apenas uma espécie, D. 

parvimandibularis para a Venezuela. Mais tarde, Constantin (2016), descreveu a segunda 

espécie para o gênero, D. geiseri Constantin, 2016 para Guiana. Decamastinocerus se distingue 

dos demais gêneros por possuir espécimes entre 2,0 e 2,5 mm de comprimento e também por 

ter antenas com 10 antenômeros. O gênero mais próximo de Decamastinocerus é Akamboja 

Roza et al, 2017, ambos possuem 10 antenômeros, mas podem ser distinguidos pela distância 

interantenal, apenas uma vez comprimento do escapo, em Decamastinocerus, e cerca de 2 vezes 

o comprimento do escapo, em Akamboja. 

Até o momento Decamastinocerus possuía duas espécies, e nenhum registro para o Brasil. Após 

este estudo, Decamastinocerus parvimandibularis foi registrado para o Amazonas, sendo este, 

o primeiro registro do gênero em território brasileiro. Além disso, o gênero foi incrementado 

com a descrição da espécie, D. longifrons sp. nov., com distribuição para o Amazonas (Fig. 

12), totalizando três espécies para o gênero. 
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Figura 12. Mapa com registros geográficos de Decamastinocerus para o território brasileiro. 



62 
   

 

 

Chave para espécies de Decamastinocerus da Amazônia brasileira 

 

1’ – Corpo predominantemente amarelo; ramificações do antenômero IV com cerca de 2,5 

vezes o comprimento do antenômero correspondente (Fig. a); distância interocular mais 

estreita, com aproximadamente 1,5 vezes a largura de um olho (Fig. b); fronte projetada 

anteriormente, cobrindo a inserção antenal (Fig. b); asas membranosas com venação reduzida, 

veias fracamente demarcadas (Fig. c)..............................Decamastinocerus longifrons sp. nov. 

 

1” – Corpo predominantemente marrom; ramificações do antenômero VI com cerca de 1,5 

vezes o comprimento do antenômero correspondente (Fig. d); distância interocular mais larga, 

com aproximadamente 2,5 vezes a largura de um olho (Fig. e) fronte não projetada 

anteriormente (Fig. e); asas membranosas com venação não reduzida, veias bem demarcadas 

(Fig. f).....................................................Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer, 1988 
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Decamastinocerus longifrons sp. nov. 

(Figs. 13 A-H, 14 A-D, 15) 

Etimologia. Do latim longus = longo e frons = fronte, em referência a sua fronte projetada 

anteriormente. 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo; ramificações do antenômero VI cerca de 2,5 

vezes mais longas que o comprimento do antenômero correspondente, antenômero X sem 

ramificações e com formato lanceolado, tão longo quanto o antenômero anterior; distância 

interocular estreita, cerca de 1,5 vezes maior que a largura de um olho, fronte projetada 

anteriormente e com formato retangular. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 2 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo; Cabeça, pronoto e tórax amarelo; abdômen, 

élitros amarelo para branco; escapo, pedicelo, ápice das ramificações, palpos labiais e maxilares 

brancos. 

Cabeça. Tão longa quanto larga (0,3 x 0,29 mm), um pouco mais estreita que o pronoto (0,3 x 

0,35 mm), completamente exposta, prognata, superfície lisa (Fig. 13-D); olhos pouco 

proeminentes e reniforme, tão longos quanto largos em vista lateral (0,15 x 0,18 mm), ocupam 

um pouco mais de 1/3 do comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular 

(0,15 mm), cerca de 1,5 vezes a largura de um olho em vista dorsal; fronte projetada 

anteriormente sobre as antenas, com (0,17 mm) de largura, com formato retangular em vista 

dorsal (Fig. 13-D); distância interantenal estreita (0,8 mm), tão larga quanto o comprimento do 

escapo (0,8 mm) (Fig. 13-G); antenas com 10 antenômeros; escapo, pedicelo e antenômero III 

sem ramificações; antenômeros IV-IX com um par de ramificações laterais simétricas e com 

formato clíndrico; ramificações do antenômero VI com aproximadamente 2,5 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente, antenômero X sem ramificações e com formato 

lanceolado, tão longo quanto o antenômero IX (0,11 x 0,10 mm) (Fig. 13-H); têmporas curtas 

(0,09 mm) com aproximadamente metade do olho em vista lateral (Fig. 13-F); em vista ventral, 

têmporas curvadas e convergentes basalmente; clípeo não proeminente, mais largo que longo 

(0,14 x 0,016 mm), com formato côncavo; labro membranoso, mas largo que longo (0,15 x 0,09 

mm), com formato subretangular; mandíbulas com formato de foice, finas e com o ápice voltado 

ventroposteriormente; palpos maxilares com quatro palpômeros, o segundo palpômero duas 

vezes mais longo que o terceiro, o último palpômero com formato securiforme, 2 vezes mais 
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largo e 3 vezes mais longo que o palpômero anterior (Fig. 13-G); palpos labiais com dois 

palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 13-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,86 x 1,43 mm), margem basal semireta, margens 

laterais semiparalelas na metade basal e arredondadas na metade apical em conjunto com a 

margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 13-D); escutelo subretângular com o ápice 

convexo. Élitro 3 vezes mais longo que largo (0,68 x 0,25 mm), com cerca de 2,5 vezes o 

comprimento do pronoto (0,68 x 0,27 mm) (Fig. 13-A). Asas membranosas longas, cobrindo 

completamente o abdômen em vista dorsal, com venação reduzida; veia costal estendendo-se 

até a região apical da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, dividindo-

se em subcostal posterior antes de chegar nos pimeiros 1/3 da asa; célula radial fechada 

posteriormente; margem apicada da asa levemente emarginada; veias radial anterior, radial 

anterior 1+2, radial anterior 3+4, presentes e fracamente demarcadas; veias mediana-radial, 

radial posterior, mediana posterior 1+2 presentes e fortemente demarcadas; região cúbito-anal 

com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2) e as veias da região anal anterior (AA, AA3+4) não visiveis, 

veia anal posterior 3+4 bem demarcada; margem cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 14-

A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o 

tarsômero, primeiro tarsômero do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 13-B); garras 

tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior bisinuosa; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 13-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 13-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, 4 vezes mais longo 

que largo (0,12 x 0,03 mm) (Fig. 14-B); parâmero com a região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo, orientado para 

a face interna da peça (Fig. 14-D); ponto de flexão não visível; lobo médio com (0,21 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para 

cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (0,43 mm) de comprimento, 

cerca de 2 vezes mais longo que o comprimento do edeago (0,18 mm) (Fig. 14-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, Fazenda 

Esteiro Reserva 1208 (REL)[Rede Lateral Leste], [02°23'32"S,59°52'39"W], [Armadilha 

Malaise] 19.xi.1986, B.C. Klein col. (1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Discussão. Decamastinocerus longifrons sp. nov., pode ser facilmente distinguida das outras 

duas espécies do gênero, D. parvimandibularis e D. geiseri, pela sua coloração do corpo 

predominantemente amarelo distinta da coloração, predominantemente marrom das outras 

espécies. A distância interocular é mais estreita em D. longifrons sp. nov. (0,15 mm), com cerca 

1,5 vezes a largura de um olho (Fig. 117-h) e D. geiseri (0,13 mm), com cerca de 2 vezes a 

largura de um olho; enquanto que em D. parvimandibularis é mais larga (0,24 mm), com cerca 

de 2,5 vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 117-g). A fronte é projetada 

anteriormente em D. longifrons sp. nov. (Fig. 117-h) e D. geiseri, porém, não é projetada em 

D. parvimandibularis (Fig. 117-g). Além disso, as ramificações do antenômero VI de D. 

longifrons sp. nov. são cerca de 2,5 vezes mais longas que o antenômero correspondente 

(Fig.126-h), enquanto que em D. parvimandibularis são 1,5 vezes (Fig. 126-g) e em D. geiseri 

cerca de 4 vezes mais longas que o antenômero correspondente. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 13 (A – H). Decamastinocerus longifrons sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 1 mm; D – H = 0,2 

mm. 
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Figura 14 (A-D). Decamastinocerus longifrons sp. nov., Holótipo ♂. (A) Asa; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 0,5 mm; B – D = 0,1 mm. 
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Figura 15. Mapa com registros geográficos de Decamastinocerus longifrons sp. nov. 

 



69 
   

 

 

Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer, 1988 

(Fig. 16 A-H; 17 A-E; 18) 

Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer 1988b: 85 (Figs. 16-19); Zaragoza-Caballero 

& Pérez-Hernández, 2014: 5, 48, 95, 111 (sinopse); Constantin, 2016: 158,159 (chave). 

Diagnose. Corpo predominantemente marrom; ramificações do antenômero VI com cerca de 

1,5 vezes maior que o comprimento do antenômero correspondente; antenômero X sem 

ramificações e com formato elíptico, tão comprido quanto o antenômero anterior; espaço 

interocular largo, cerca de 2,5 vezes maior que a largura de um olho; fronte não projetada 

anteriormente. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Manaus, B1-2 Am 010, Km 54, [2°53'28.5"S 

59°58'06.3"W], 10.x.-20.xi.1997, Arm. Malaise - Mata, J. Vidal col. (1♂ INPA); Brasil, 

Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, [03°05'50"S/59°59'16"W], 09.iv.1986, P. Barbosa & L. 

Aquino cols. (1♂ INPA) [armazenado em álcool]; Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, 

Fazenda Esteiro [02°23'32"S,59°52'39"W] Reserva 1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste], 

21.i.1987, B.C. Klein col. (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, 60 km. N.[Norte] Manaus, Fazenda 

Esteio, ZF-3, Km 23 [02°23'32"S,59°52'39"W], 16.v.1985, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 

1112 (2♂ INPA); Brasil, Amazonas, 60 km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km 23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 17.iv.1985, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 1210 (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, 60km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 08.v.1985, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 1210 (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, 60km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 16.v.1985, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 1210 (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, 60km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 11.vi.1986, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 1801 (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, 60km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 17.vi.1986, B.C. Klein, Arm. Malaise, Reserva 1801 (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, 60km. N.[Norte] Manaus, Fazenda Esteio, ZF-3, Km23 

[02°23'32"S,59°52'39"W], 21.v.1986, B.C. Klein, Arm. Malaise (1♂ INPA); 

Variação. Comprimento do corpo (2,0 – 2,4 mm). 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (novo registro). VENEZUELA: Amazonas. 
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Figura 16 (A – H). Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 1 mm; D – H = 0,2 mm. 
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Figura 17 (A – D). Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer, ♂. (A) Asa; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 0,5 mm; B – D = 0,1 mm. 
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Figura 18. Mapa com registros geográficos de Decamastinocerus parvimandibularis Wittmer. 
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Eurymastinocerus Wittmer, 1976 

Espécie-tipo: Euryopa nigra Gorham, 1881 

Eurymastinocerus Wittmer, 1976: 492; Zaragoza-Caballero 2010: 109 (chave); Zaragoza-

Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 62 (sinopse); Constantin, 2014: 100, 102 (chave). 

Diagnose: Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV – X biramificados; ramificações 

curtas e lanceoladas; antenômero XI com ramificações fundidas; XII sem ramificações; 

distância interantenal larga, maior que o comprimento do escapo; mandíbulas sem dentes; 

tentório com uma fossa; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois 

palpômeros; pente ventral presente no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão longo quanto 

o tarsômero; garras tarsais sem espinhos. 

Discussão: Eurymastinocerus foi proposto por Wittmer (1976), através de novas combinações 

feitas para: Euryopa columbiana Wittmer, 1963, com origem na Colombia; Euryopa nigra 

Gorham, 1881, com origem da Guatemala e Panamá; e Mastinocerus reductipennis Wittmer, 

1970 para o Equador. Eurymastinocerus se diferencia de Euryopa e Mastinocerus pelas antenas 

possuir 12 antenômeros e as ramificações do antenômero XI serem fusionadas, enquanto que 

Euryopa possui antenas de 11 antenômeros e o antenômero XI sem ramificações e 

Mastinocerus possui antenas de 12 antenômeros e as ramificações do antenômero XI livres. 

Atualmente Eurymastinocerus possui 3 espécies e até então sem nenhum registro para o Brasil. 

Após este estudo, Eurymastinocerus reductipennis foi registrado pela primeira vez para o 

Brasil, com distribuição para o estado do Amazonas (Fig. 19). 
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Figura 19. Mapa com registros geográficos de Eurymastinocerus para o território brasileiro 
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Eurymastinocerus reductipennis (Wittmer, 1970) 

(Fig. 20 A – H; Fig. 21) 

Mastinocerus reductipennis Wittmer, 1970: 57, figs 5-6. 

Eurymastinocerus reductipennis; Wittmer, 1976; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 

2014: 98, 114 (sinopse); Constantin, 2014: 93, 102 (Chave). 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo alaranjado, pronoto e élitro amarelo alaranjados; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e lanceoladas; ramificações 

do antenômero VI cerca de 1,5 vezes mais longas que o antenômero correspondente; 

antenômero XII sem ramificações e com formato ovalado, tão longo quanto o antenômero 

anterior; distância interocular larga, cerca de 2 vezes a largura de um olho; distância interantenal 

larga, cerca de 3 vezes o comprimento do escapo. 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva / 1208 (RCS)[Rede Central Sul], 04.ii.1987, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva / 1208 (RCS)[Rede Central Sul], 26.xi.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva / 1208 (REL)[Rede Lateral Leste], 22.x.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva / 1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste], 22.x.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(2♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva / 1208, 19.ii.1985, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / Reserva Ducke / 26 Km NE[Noroeste] Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / 7-III-

1978 / J. Arias N. Penny // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 

26 Km NE[Noroeste] Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / 20-VI-1978 / J. Arias N. Penny // 

Emergence Trap (2♂ INPA); Brasil, Amazonas / Reserva Ducke / 26 Km NE[Noroeste] 

Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / Barbosa, M.G.V. // Plot B / Malaise 1 / Julho/95 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 

13-VI-1978 / Jorge Arias coll. // Emergence Trap / 1-B (1♂ INPA); BRASIL; Amazonas / 60 

Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 8-7[vii]-

1986 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 1112 // RLO (1♂ INPA); BRASIL; 
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Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 

59°52'35"W] // 9-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 1208 (1♂ 

INPA); BRASIL; Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 9-7[vii]-1985 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 

1801 / RLS (1♂ INPA) BRASIL; Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / 

ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 14-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise 

// Reserva 1208 (1♂ INPA); BRASIL; Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio 

/ ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 27-3[iii]-1986 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] 

Malaise // Reserva 1208 // RCS (1♂ INPA); BRASIL; Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus 

/ Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 27-8[viii]-1986 / B.C. Klein / 

Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 1208 // RLE (1♂ INPA); BRASIL; Amazonas / 60 Km. 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W]// 29-7[vii]-1986 / 

B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 1208 // RCS (1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (5,1 – 7,0 mm). 

Discussão. Eurymastinocerus reductipennis foi proposto inicialmente por Wittmer 1970 como 

Mastinocerus reductipennis, porém, em 1976, ao propor o gênero Eurymastinocerus verificou 

que a espécie se diferenciava das de Mastinocerus pelo antenômero XI ter as ramificações 

fundidas, e que os de Mastinocerus possuíam um par de ramificações livres.  

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (novo registro). ECUADOR: El Coca.  
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Figura 20 (A – H). Eurymastinocerus reductipennis Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – H =0,5 mm. 
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Figura 21. Mapa com registros geográficos de Eurymastinocerus reductipennis (Wittmer, 1970).  
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Magnocularis gen. nov. 

 

Espécie-tipo: Magnocularis proxiventralis sp. nov. 

Etimologia. Do latim Magnus = grande e ocularis = olhos; em referência aos olhos muito 

grandes e globulares. 

Diagnose. Espécimes grandes (7,8 – 12,0 mm); antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-

XI com um par de ramificações laterais simétricas; antenômero XII sem ramificações; distância 

interantenal larga, maior que o comprimento do escapo; distância interocular curta, menor que 

a largura de um olho; mandíbulas com formato de foice, com dentes na margem interna; região 

gular com uma sutura e uma fossa tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais 

com dois palpômeros; tarsos sem pentes ventrais; garras tarsais sem espinhos. 

Descrição. Macho. 
 

Cabeça. Mais larga que longa, completamente exposta, prognata, mais larga que o pronto; 

olhos grandes, proeminentes e globulares, ocupam grande parte da cabeça; tubérculos antenais 

proeminentes, cobrindo a região da inserção antenal em vista dorsal, distância interantenal 

maior que o comprimento do escapo; antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e 

antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais 

simétricas; antenômero XII sem ramificações. Clípeo não proeminente; labro proeminente, 

dividido em duas partes subtriangulares; mandíbulas com formato de foice, com presença de 

dente na margem interna; palpos maxilares com quatro palpômeros; palpos labiais com dois 

palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial. 
 

Tórax. Pronoto um pouco mais largo que longo. Élitros 3 à 4 vezes mais longos que o pronoto. 

Asas membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia 

costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior se 

dividindo em subcostal posterior no primeiros 1/3 do comprimento da asa; célula radial aberta 

ou fechada apicalmente; (MAp) presente, com formato de “E”; veias radial anterior, radial 

anterior 1+2, radial anterior 3+4, radia 4, radial posterior, mediana anterior e mediana posterior 

presentes; radial 3 ausente; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2), as da região 

anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes. Pernas curtas; tarsos sem em pente 

ventral; garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

VIII esternito com a margem posterior mediana levemente emarginada; IX esternito mais longo 
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que largo, margem posterior bilobada; em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais 

largos que longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito 

X mais longo que largo, modificado em formato tubular. Edeago trilobado; falobase reduzida; 

parâmero direito e esquerdo simétricos; em vista lateral, mais longos que largos; região 

posterior do parâmero com constrição e curvado para a porção interna da peça; ponto de flexão 

não visível; lobo médio com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e 

levemente curvado para cima na porção apical) em vista lateral; flagelo curto, com duas vezes 

ou menos o longo do edeago. 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Discussão. O gênero mais próximo de Magnocularis gen. nov. é Oxymastinocerus Wittmer, 

1963, ambos possuem todos os tarsômeros sem pente ventral e com dentes na margem interna 

das mandíbulas. Porém, são facilmente diferenciados pelos olhos bem maiores, que ocupam 3/4 

da região lateral da cabeça em Magnocularis, sendo possível ver apenas a região anterior da 

cabeça em vista lateral. Já em Oxymastinocerus os olhos são bem menores, ocupando apenas 

1/3 da cabeça, sendo possível enxergar tanto a região anterior como a posterior da cabeça em 

vista lateral. As têmporas são visíveis em Oxymastinocerus, enquanto que em Magnocularis 

gen. n são muito reduzidas e não visíveis. Além disso, a distância interocular é mais curta em 

Magnocularis gen. nov., sendo aproximadamente igual à largura de um olho em vista dorsal, e 

em Oxymastinocerus essa distância é mais larga, com cerca de três vezes a largura de um olho. 

Poucas espécies possuem os olhos tão grandes como os de Magnocularis gen. nov., 

algumas espécies de Pseudomastinocerus Wittmer, 1963 e as de Nephromma Wittmer, 1976 

possuem morfologia muito semelhante aos do gênero aqui descrito, possuindo olhos tão grandes 

quanto os de Magnocularis gen. nov. Porém, Pseudomastinocerus e Nephromma podem ser 

facilmente distinguidas por possuir o primeiro tarsômero do pro e mesotarso com pentes 

ventrais, enquanto que em Magnoculares gen. nov., todos os tarsômeros são desprovidos de 

pentes ventrais. Além disso, as mandíbulas de Nephromma não possuem dentes, enquanto que 

as de Magnocularis gen. nov. e Pseudomastinocerus possuem dentes. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas; Pará; Rondônia. 

  



81 
   

 

 

Chave para espécies de Magnocularis gen. nov. 

 

1’ – Ramificações curtas, apenas uma vez o comprimento do antenômero correspondente (fig. 

a); olhos muito próximos em vista ventral, sem distância entre os olhos (fig. b); asas 

membranosas com a célula radial (CR) aberta apicalmente (Fig. c).............................................. 

..................................................................................................Magnocularis proxiventralis sp. 

nov. 

 

1” – Ramificações mais longas, cerca de quatro vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (fig. d); olhos afastados em vista ventral, distanciados por cerca de uma vez a 

largura de um olho (fig. e); asas membranosas com a célula radial (CR) fechada (Fig. f).............. 

........................................................................................Magnocularis proculventralis sp. nov.  
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Magnocularis proxiventralis sp. nov. 

(Figs. 22 A-H, 23 A-D, 24) 

Etimologia. Do latim proximus = próximo e ventralis = ventral; em referência aos olhos serem 

muito próximos em vista ventral, chegando quase a se encostarem. 

Diagnose. Antenômeros III-XII com um par de ramificações laterais curtas e cilíndricas, com 

aproximadamente o mesmo comprimento do antenômero correspondente, antenômero XII sem 

ramificações e com formato fusiforme, tão longo quanto o antenômero anterior; distância 

interocular larga, tão larga quanto a largura de um olho; distância interantenal larga, cerca de 

2,5 vezes o comprimento do escapo; olhos grandes e globulares, em vista ventral, chegam quase 

a se tocar; asas membranosas com célula radial aberta apicalmente. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 11,5 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom claro; cabeça marrom clara; pronoto marrom 

claro com uma mancha mais escura na região basolateral, em ambos os lados; élitro com 

coloração marrom escuro. 

Cabeça. Mais larga que longa (1,5 x 2,2 mm), mais larga que o pronoto (2,2 x 1,9 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 22-D); olhos grandes, proeminentes e 

globulares, tão longo quanto largo (1,4 x 1,3 mm), ocupam 3/4 do comprimento e 2/3 da largura 

da cabeça em vista dorsal; 3/4 do comprimento e totalmente a largura da cabeça em vista 

ventral; presença de cantus na região dorsoposterior do olho (Fig. 22-D); distância interocular 

estreita (0,72 mm), cerca de uma vez a largura de um olho (0,72 mm) em vista dorsal; distância 

interantenal larga (0,6 mm), cerca de 2,5 vezes maior que o comprimento do escapo (0,24 mm) 

(Fig. 22-G); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e com formato lanceolado; 

ramificações do antenômero VI tão longos quanto o antenômero correspondente; antenômero 

XII sem ramificações e com formato fusiforme, tão longo quanto o antenômero XI (0,26 x 0,25 

mm) (Fig. 22-H); têmporas reduzidas; clípeo não proeminente, com a margem apical côncava; 

labro proeminente, dividido duas estruturas subtriangulares, mais largas na base e estreitas no 

ápice ; mandíbulas com formato de foice, com presença de dentes na margem interna; palpos 

maxilares com quatro palpômeros; último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,39 

x 0,18 mm), cerca de 4 vezes mais longo e 1,5 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 
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22-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial 

(Fig. 22-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,86 x 1,43 mm), margem basal semirreta, margens 

laterais arredondadas e convergentes, margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 22-D); ápice 

do escutelo subquadrado, margem apical semirreta. Élitro 4 vezes mais longo que largo (4,51 x 

1,1 mm), cerca de 3 vezes mais longo que o pronoto (4,51 x 1,43 mm) (Fig. 22-A). Asas 

membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida. Veia costal 

estendendo-se até o ápice da asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior se 

dividindo em subcostal posterior no primeiros 1/3 do comprimento da asa; célula radial aberta 

apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de 

“E”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radia 4 , radial-mediana; radial 

posterior, mediana anterior e mediana posterior presentes; radial 3 ausente; margem mediana 

sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2), as da região anal anterior, 

AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 23-

A). Pernas curtas; tarsômeros sem em pente ventral (Fig. 22-B); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobada (Fig. 22-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 22-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 2 

vezes mais longo que largo (1,12 x 0,51 mm) (Fig. 23-B); parâmeros com a região posterior 

com constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice com de cerdas e com formato 

agudo orientado para a face interna da peça (Fig. 23-C); ponto de flexão não visível; lobo médio 

com (2,15) de extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e 

levemente curvado para cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (1,36 

mm) de comprimento, com aproximadament o mesmo comprimento do edeago (1,71 mm) (Fig. 

23-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste, Flona Jamari, 

09°15'36"S - 62°54'46"W, 14-28.viii.2017, Arm. Malaise, Z.F.M. Silva & J.A. Rafael – Rede 

BIA (1♂ INPA). 

Parátipos. Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste, Flona Jamari, 09°15'36"S - 62°54'46"W, 14-

28.viii.2017, Arm. Malaise, Z.F.M. Silva & J.A. Rafael – Rede BIA (5♂ INPA). Brasil, 

Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, Igarapé Uberê, [02°57’40”S 59°55’55”W], 16.vi.2003, 

Arm. Malaise, J.M.F. Ribeiro & J. Vidal cols.[coletores] (2♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, 

Campus Universitário[UFAM], [02°57’40”S 59°55’55”W], 20.viii.1982, Arm. Malaise, J.A. 

Rafael col.[coletor] (2♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, Fazenda Esteiro 

Reserva 1112, [02°23'32"S,59°52'39"W], 09.vii.1984, Arm. Malaise - 1m, B.C. Klein 

col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, Fazenda Esteiro Reserva 

1112, [02°23'32"S 59°52'39"W], 12.vii.1984, Arm. Malaise - 1m, B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, Fazenda Esteiro Reserva 1112 (RLO)[Rede 

Lateral Oeste], [02°23'32"S 59°52'39"W], 14.viii.1984, Arm. Malaise, B.C. Klein col.[coletor] 

(3♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km23, Fazenda Esteiro Reserva 1208, 

[02°23'32"S 59°52'39"W], 03.vii.1984, Arm. Malaise – 15m, B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Parque das Laranjeiras, [3°03'06.5"S 59°59'59.7"W], 

28.vii.1981, Arm. de luz, J. Farias col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Nova Olinda do 

Norte, Aldeia Terra Preta, 04°22'27.4"S - 58°38'34.4"W, 21-23.v.2019, Malaise grande, P.C.S. 

Barroso & S.P. Lima (1♂ INPA). Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km / 23, Fazenda Esteiro 

Reserva 1112 / (RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 14.viii.1984, Arm. 

Malaise, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km / 23, 

Fazenda Esteiro Reserva 1112 / (RCO)[Rede Central Oeste], 02°23'32"S 59°52'39"W, / 

14.viii.1984, Arm. Malaise, / B.C. Klein col.[coletor] (2♂ INPA); Brasil, Rondônia, Itapuã do 

Oreste, / Flona Jamari, 09°12'36"S 62°54'46"W, / viii.2016, Arm. Malaise, Z.F.M. Silva & / 

J.A. Rafael cols. – Rede Bia (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Uarini, / 03°02'57"S/65°41'42"W, 

/ 22.VII – 03/viii/1995, P./ Bührnheim, N. Aguiar & al. // Armadilha CDC 1m (3♂ CZPB); 

Brasil, Amazonas, Uarini, / 03°02'57"S/65°41'42"W, / 22.VII – 03/viii/1995, P./ Bührnheim, 

N. Aguiar & al. // Armadilha CDC 5m (6♂ CZPB); Brasil, Amazonas, Uarini, / 

03°02'57"S/65°41'42"W, / 22.VII – 03/viii/1995, P./ Bührnheim, N. Aguiar & al. // Armadilha 

CDC 10m (5♂ CZPB); Brasil, Amazonas, Uarini, / 03°02'57"S/65°41'42"W, / 22.VII – 

03/viii/1995, P./ Bührnheim, N. Aguiar & al. // Armadilha CDC 15m (2♂ CZPB); Brasil, 

Amazonas, Uarini, / 03°02'57"S/65°41'42"W, / 22.VII – 03/viii/1995, P./ Bührnheim, N. Aguiar 
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& al. // Armadilha de Malaise (1♂ CZPB); Brasil, AM[Amazonas], Carauari, Púca-1 / 

04°53'58"S 66°29'58"W / 04-07/iv/1996, P.F. Bühr-/nheim & N.O. Aguiar col.[coletor] // 

[armadilha] CDC 5m (3♂ CZPB); Brasil, Amazonas, Coari / rio Urucu, RUC – 36 / 

4°55'53"S/65°18'13"W, / 25/II – 10/III/1995, P./ Bührnheim et al. col.[coletor]// [armadilha] 

CDC 10m (1♂ CZPB); Brasil, Amazonas, Manaus, REMAN-norte / 03°08'11"S 59°57'01"W, 

/ 14.ix-27.x.2006, N.O. Aguiar; T.L. Gualberto; / A.W. Gomes; M.D.M. Raizer; M.L. Jurema 

col.[coletor] // Armadilha de Malaise / Data: 26.ix.2006 (1♂ CZPB); BRASIL, Amazonas / 60 

Km, N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 13-8[viii]-

1986 / B. C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1112 (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas / 60 Km, 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 27-8[viii]-1986 

/ B. C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1112 // RCE (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas / 60 Km, 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 [02°22'34"S 59°52'35"W] // 22-5[v]-1986 / 

B. C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1112 (1♂ INPA); BRASIL: AMAZONAS / 54 KM: 

LESTE D’[de] MANAUS [2°41'54.6"S 59°41'59.7"W] / 8-V-1971 / J. ARIAS & FREITAS 

(1♂ INPA); [Brasil] Estr.[Estrada] Am. 1{010} Km. 134 / Manaus, Amazonas / Brasil 

[2°41'50.3"S 59°41'50.2"W] (1♂ INPA); BRASIL: AMAZONAS / [Manaus] INPA-

ARMADILHA [3°05'45.5"S 59°59'15.0"W] / DE MALAISE / 10-IV-1979 / J. ARIAS (2♂ 

INPA); BRASIL: AMAZONAS / [Manaus] INPA [3°05'45.5"S 59°59'15.0"W] / 31-X-1978/ 

JORGE ARIAS (1♂ INPA); BRASIL: AMAZONAS / MANAUS-INPA [3°05'45.5"S 

59°59'15.0"W] / 17-X-1979 / J. ARIAS (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010 Km 246 

[2°41'50.5"S 59°41'51.3"W] / 12-VII-1979 / Jorge R. Arias (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas / 

AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] 15-VIII-1978 // armadilha de 

Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, km. 26 [02°57’40”S 59°55’55”W] / 18-

VII-1978 // col.[coletor] Jorge Arias // C.D.C. LIGTH TRAP 1-1 [armadilha CDC] (1♂ INPA); 

BRASIL, Pará, Rio / Nhamundá, / 01°35'11"S 57°37'32"W // 25m, 17-20.v.2008, J.A. / Rafael 

e equipe, [armadilha de] Malaise (1♂ INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (7,9 – 10,3 mm). 
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Discussão. Magnocularis proxiventralis sp. nov. pode ser facilmente distinguido de M. 

proculventralis sp. nov. pelos olhos maiores e com maior ocupação da cabeça, ventralmente 

estão muito próximos um do outro (Fig. 120-k), ocupando totalmente a largura da cabeça, 

enquanto que em M. proculventralis sp. nov. os olhos são um pouco menores e mais distantes 

um do outro em vista ventral (Fig. 120-j), ocupando 3/4 da largura da cabeça. A distância 

interantenal é mais larga em Magnocularis proxiventralis sp. nov., com cerca de 2,5 vezes o 

comprimento do escapo (Fig. 123-k), enquanto que em M. proculventralis sp. nov. esta 

distância é tão larga quanto o comprimento do escapo (Fig. 123-j). Além disso, as ramificações 

são mais curtas em M. proxiventralis sp. nov., tão longos quanto o antenômero correspondente 

(Fig. 126-k), enquanto que em M. proculventralis sp. nov. são mais longos, cerca de 4 vezes 

maior que o antenômero correspondente (Fig. 126-j). 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas; Pará; Rondônia. 
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Figura 22 (A – H). Magnocularis proxiventralis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – F = 1 mm; 

G e F = 0,5 mm. 
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Figura 23 (A – D). Magnocularis proxiventralis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 24. Mapa com registros geográficos de Magnocularis proxiventralis sp. nov. 
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Magnocularis proculventralis sp. nov. 

(Figs. 25 A-H, 26 A-D, 27) 

Etimologia. Do latim Procul = distantes e ventralis = ventral; em referência aos olhos serem 

distantes um do outro. 

Diagnose. Antenômeros III-XII com um par de ramificações laterais longas e cilíndricas, cerca 

de 2 vezes mais longas que o antenômero correspondente, antenômero XII sem ramificações, 

longo e com formato cilíndrico, cerca de 2 vezes mais longo que o antenômero anterior; 

distância interocular estreita, menor que a largura de um olho; distância interantenal larga, tão 

larga quanto o comprimento do escapo; olhos grandes e globulares, em vista ventral, estão 

distantes um do outro; asa membranosas com célula radial fechada apicalmente. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 7,8 mm. 

Coloração. Espécime predominantemetne amarelo. Antenômeros com coloração marrom e as 

ramificações amarela esbranquiçadas. 

Cabeça. Mais larga que longa (1,64 x 1,06 mm), mais larga que o pronoto (1,64 x 1,72 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 25-D); olhos proeminentes globulares, 

tão longos quanto largos (0,86 x 0,82 mm) em vista lateral; em vista dorsal ocupam 3/4 do 

comprimento e 2/3 da largura da cabeça; em vista ventral ocupam 3/4 do comprimento e 1/3 da 

largura da cabeça; e, em vista lateral ocupam 2/3 do comprimento e totalmente a largura da 

cabeça; presença de cantus na região lateroposterior do olho; distância interocular estreita (0,76 

mm), menor que a largura de um olho (1,57 mm) em vista dorsal (Fig. 25-D); distância 

interantenal larga (0,40 mm), um pouco maior que o comprimento do escapo (0,31 mm) (Fig. 

25-G); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; 

ramificações do antenômero VI cerca de 2 vezes mais longo que o antenômero correspondente; 

antenômero XII sem ramificações e com formato cilíndrico, cerca de 2,5 vezes mais longo que 

o antenômero XI (0,68 x 0,28 mm) (Fig. 25-H); têmporas reduzidas; clípeo não proeminente, 

com a margem apical côncava; labro proeminente, dividido duas estruturas subtriangulares, 

mais largas na base e estreitas no ápice; mandíbulas com formato de foice, com presença de 

dentes na margem interna; palpos maxilares com quatro palpômeros; último palpômero 

securiforme, mais longo que largo (0,28 x 0,2 mm), cerca de 2 vezes mais longo e 1,5 vezes 
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mais largo que o palpômero anterior (Fig. 25-G); palpos labiais com dois palpômeros; região 

gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 25-E). 

  

Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,72 x 1,17 mm); margem basal semirreta, margens 

laterais curvadas e convergentes, margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 25-D); escutelo 

subquadrado, com a margem apical semirreta (Fig. 25-A). Élitro 4,5 vezes mais longo que largo 

(3,92 x 0,87 mm), cerca de 3 vezes mais longo que o pronoto (3,92 x 1,17 mm) (Fig. 25-A). 

Asas membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia 

costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior 

curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial 

fechada apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com 

formato de “E”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-

mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 

presentes; radial 3 ausente; margem mediana sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, 

CuA2, CuA1+2), as da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem 

cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 26-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso 

com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do meso e metatarso 

sem pentes ventrais (Fig. 25-B); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 25-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 25-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo não simétricos; parâmero direito em vista lateral, com 

cerca de 2 vezes mais longo que largo (1,11 x 0,50 mm) (Fig. 26-B); região posterior com 

constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo 

orientado para a face interna da peça (Fig. 26-C); ponto de flexão não visível; lobo médio com 

(2,16 mm) de extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e 

levemente curvado para cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (0,95 

mm) de comprimento, cerca de 1,5 vezes mais curto que o edeago (1,42 mm) (Fig. 26-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. BRASIL Amazonas / S.[Santa] Izabel [do] R.[Rio] Negro / [canal] 

Maturaca [0°40'29.7"N 66°12'51.0"W] / 11-13-x-1990 // Arm.[Armadilha] Malaise / J.A. 

Rafael [coletor] (1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime único, em más condições, armazenado em álcool. Em vista 

dorsal, antena direita ausente a partir do pedicelo. Ramificações superiores dos antenômeros 

IV-VI ausentes. Em vista ventral, palpo maxilar esquerdo ausente. Tarso da perna direta 

posterior ausente. Perna anterior direita e medianas soltas, armazenadas juntas ao espécime. 

Asa direita e Genitália destacadas, ambas armazenadas junto ao espécime. Terminália intacta.  

Observações. O espécime estava inicialmente armazenado em via seca, colado em triangulo de 

montagem. O mesmo estava montado com antena esquerda recobrindo a parte frontal da cabeça 

e também estava completamente recoberto por sujeira e escamas de Lepidoptera, inviabilizando 

a visualização dos caracteres. Desta forma, foi necessário fazer a hidratação com água destilada 

e uma gota de detergente para desengordurar e retirar a sujeira impregnada na superfície do 

mesmo. Após a hidratação o mesmo foi armazenado em álcool 70%.  

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 25 (A – H). Magnocularis proculventralis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – F = 1 mm; 

G – H = 0,5 mm. 
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  Figura 26. (A – D). Magnocularis proculventralis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm;             

B – D = 0,5 mm. 
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Figura 27. Mapa com registros geográficos de Magnocularis proculventralis sp. nov. 
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Oxymastinocerus Wittmer, 1963 

Espécie-tipo: Mastinocerus peruvianus Wittmer, 1956 

Oxymastinocerus Wittmer, 1963a: 96; Wittmer, 1976: 502 (revisão); Zaragoza-Caballero 

2010: 110 (chave); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 74 (sinopse); 

Constantin, 2014: 88, 98, 102, 103 (chave). 

Diagnose. Antenas com 12 antenômeros, antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais simétricas, antenômero XII sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o 

comprimento do escapo; mandíbula com formato de foice, com dente na margem interna; clípeo 

não emarginado; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois palpômeros; 

tentório com apenas uma fossa; tarsômeros sem de pentes ventrais; garras tarsais sem espinhos. 

Discussão. Oxymastinocerus foi estabelecido por Wittmer (1963), e segundo o autor, foi 

proposto baseado em “Phrixothrix peruanus Wittm.”, espécie esta recém descrita no mesmo 

trabalho. Aparentemente foi cometido um erro nomenclatural, por parte do autor, ao determinar 

uma espécie de Phrixothrix como espécie tipo do gênero, tendo em vista a evidente distinção 

entre os dois gêneros. Oxymastinocerus é caracterizado por ter um dente na margem interna de 

cada mandíbula e tarsos sem pentes ventrais, já em Phrixothrix, as mandíbulas são desprovidas 

de dentes e possuem um pente ventral no primeiro tarsômero do pro e mesotarso. Além disso, 

foi feita uma nova combinação de Mastinocerus peruvianus Wittmer, 1956 para 

Oxymastinocerus peruanus, o que fortalece a premissa de que o gênero tenha sido criado 

baseado nessa espécie, e não na de Phrixothrix perunanus. 

Na proposta de uma nova combinação para Mastinocerus peruvianus, Wittmer não 

justificou um motivo pela mudança do epíteto “peruvianus” para “peruanus”, sendo assim, 

considerado como um ato injustificável. Desta forma, a espécie conhecida como 

Oxymastinocerus peruanus (Wittmer, 1956) será reconhecida, neste estudo, como 

Oxymastinocerus peruvianus (Wittmer, 1956). 

Ainda no mesmo trabalho, Wittmer (1963), foi proposto uma nova combinação para 

Mastinocerus fulvus Phillippi, 1864, com origem no Chile e também foi descrito O. bridarollii 

Wittmer, 1963 para a Argentina. Mais tarde, Wittmer (1976) propôs uma nova combinação para 

Cenophengus unicolor (Pic, 1926) descrita originalmente como Phrixothrix unicolor, com 

ocorrência na Argentina, e descreveu outras três espécies: O. rufotestaceus, para Trinidade e 

Tobago, O. pecki, para o Equador, e O. venezolanus para a Venezuela. Wittmer (1986) 
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descreveu O. varicolor com ocorrência para o Equador e, em 1988, descreveu O. nigripennis 

com ocorrência na Venezuela.  

Atualmente, Oxymastinocerus possui nove espécies, das quais apenas duas delas 

ocorriam no Brasil: O. peruvianus, para Santa Catarina e Rio de Janeiro; e O. rufotestaceus, 

para o Pará e São Paulo. Após este estudo, foram acrescentados novos registros para as espécies 

já ocorrentes no país, sendo O. peruvianus para o Amazonas e Rondônia, e O. rufotestaceus 

para o Amazonas e O. nigripennis foi registrado pela primeira vez no país, com distribuição 

para o Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima (Fig. 28). 

  

Figura 28. Mapa com registros geográficos de Oxymastinocerus para o território brasileiro. 
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Chave para espécies de Oxymastinocerus da Amazônia brasileira 

 

1’ – Espécimes acima de 8 mm de comprimento; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais e presença de uma ramificação mediana ventral em cada antenômero (Fig. 

a); asa membranosa com a célula radial (CR) fechada; mancha apical (MAp) com formato de 

“E”; edeago com flagelo curto, no máximo 1,5x vezes maior que o comprimento do 

edeago.........................................................................................................................................2 

 

1” – Espécimes abaixo de 7 mm de comprimento; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais e sem presença das ramificações ventrais (Fig. b); asa membranosa com a 

célula radial (CR) aberta; mancha apical (MAp) com formato de “C”; edeago com flagelo 

longo, cerca de 2,5x vezes maior que o comprimento do edeago................................................. 

...........................................................................Oxymastinocerus peruvianus (Wittmer, 1956)  
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2’ – Élitro curto, cerca de 2 vezes mais longo que pronoto, ápice agudo (Fig. a); têmpora 

subocular levemente curvada em vista ventral (Fig. b).................................................................. 

.............................................................................Oxymastinocerus nigripennis Wittmer, 1988  

 

2” – Élitro alongado, cerca de 4 vezes mais longo que pronoto, ápice arredondado (Fig. c); 

têmpora subocular semirretas em vista ventral (Fig. d)................................................................. 

..........................................................................Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, 1976 
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Oxymastinocerus nigripennis Wittmer, 1988 

(Figs. 29 A-H, 30 A-D, 31) 

Mastinocerus nigripennis Wittmer, 1988: 96; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 

101, 117 (sinopse); Constantin, 2014: 87, 88, 90, 94, 98, 100, 102, 103 (chave). 

Diagnose. Espécimes grandes (7,5 – 10 mm); antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais cilíndricas, e com uma ramificação mediana ventral; têmporas basais semirretas e 

convergentes; cabeça mais estreita que o pronoto; élitros curtos, cerca de 2 vezes mais longo 

que o pronoto; ápice do élitro agudo; asas membranosas com a celular radial (CR) fechada 

apicalmente; edeago com flagelo curto, tão longo quanto o edeago. 

Material examinado. Brasil, Amapá, Oiapoque, Ramal / Km 7, 03°49'18"N - 51°42'52"W / 

16.ix.2014, Arm.[armadilha] Malaise / J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº col.[coletor] (2♂ INPA); 

Brasil, Roraima, PEF[Pelotão Especial de Fronteira] Auaris, 09°15'36"N - 62°54'46"W, 

779.m.a., / 15-30.ix.2017, [Armadilha] Malaise grande, / M.L. Oliveira & F.F. Xavier – Rede 

BIA (2♂ INPA); BRASIL, Rondônia, Porto Velho, ESEC Morro 3 Irmãos, vi.2017 / 

09°00'09"S - 64°32'40"W, [Armadilha] Malaise, / V.S. Silva & J.A. Rafael – Rede BIA (1♂ 

INPA); Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste, / Flona Jamari, / 09°15'36"S/ / 62°54'46"W, x.2016, 

Arm. Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael [coletores] - Rede Bia (1♂ INPA); BRASIL, 

Rondônia, / Porto Velho, BR-364 / Km 20-30 [8°47'07.8"S 63°35'11.3"W], 24.x.1980, / 

Eq.[Equipe] INPA (1♂ INPA); BRASIL: Rondônia, / BR.364 [8°48'03.4"S 63°49'54.0"W] / 

15-xi-1980 / Jorge Arias [coletor] (1♂ INPA); Brasil: Pará / Rio Trombetas / Remanso do 

Inferno [0°31'20.3"S 56°46'50.1"W] / 12-04[iv]-1985 / Col.[coletor] J.E. Binda (1♂ INPA); 

Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, Km 23 / Faz. Esteio, Reserva 1208 (RCS)[Rede Central Sul] 

02°22'34"S 58°52'75"W / 28.viii.1984, [armadilha] Malaise / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, / Km23, Fazenda Esteiro, Reserva / 1112 

(RCE)[Rede Central Leste], 26.ix.1986 / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, 

Amazonas, Manaus, ZF03, / Km23, Fazenda Esteiro, Reserva / 1112 (RLO)[Rede Lateral 

Oeste], 03.xii.1986 / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas / 60 Km N. 

Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 km-23 // 24.6[vi].1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm. Malaise // 

Reserva / 1112 // R.C.E (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas / 60 Km N. Manaus / Fazenda Esteio 

/ ZF-3 km-23 // 18.4[iv].1985 / B.C. Klein [coletor] / Arm. Malaise // Reserva / 1210 (1♂ 

INPA); BRASIL, Amazonas / 60 Km N. Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 km-23 // 5.6[vi].1986 

/ B.C. Klein [coletor] // Reserva / 1301 // R.C.E (1♂ INPA); BRASIL, MA[Manaus], S.[São] 
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Pedro da / Água Branca, F. Esplanada, / 045905S-480803W[04°59'05"S 48°08'03"W], 05.xii. 

// 2001, J.A. Rafael; F.L. Oliveira & J. Vidal [coletores], [armadilha] Malaise (3♂ INPA); 

BRASIL, MA[Manaus], Açailândia / Faz.[Fazenda] Itabaiana, 050527S-740528W[05°05'27"S 

47°05'28"W], 07.xii.2001, J.A. // Rafael; F.L. Oliveira & // K.Vidal, Arm.[armadilha] Malaise 

(1♂ INPA); BRASIL, Vila Nova / dos Martirios, F. Sta.[Santa] Rosa // 050707S-

481519W[05°07'07"S 48°15'19"W], 06.xii. / 2001, F.L. Oliveira & J. Vidal, Arm.[armadilha] 

Malaise (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 4-VII-1978 / 

[Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas 

/ AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 6-IX-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) 

// Armadilha de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke 

/ 9-V-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 

AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 13-IX-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) 

// Armadilha de Malise (3♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 

18-VII-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Armadilha de Malise (1♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 20-VI-1978 / [Jorge Arias 

coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Malise Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 

26 / Reserva Ducke / 20-IX-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Armadilha 

de Malise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 20-IX-1978 / 

[Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Emergence Trap 7B (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 25-VII-1978 / [Jorge Arias 

coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Armadilha de Malise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 

AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 27-IX-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) 

// Armadilha de Malise (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM010, Km. 26 / Reserva Ducke / 

27-IX-1978 / [Jorge Arias coll.[coletor]](etiqueta cortada) // Armadilha de Malise (3♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 6-XI-1978 / Jorge Arias 

& N. Penny [coletores] // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva 

Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 11-X-1978 / Jorge Arias & N. Penny [coletores] // 

armadilha / de Malaise (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 km 

NE[Noroeste] Manaus / 20-XII-1978 / Jorge Arias & N. Penny [coletores] // armadilha / de 

Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 

25-X-1978 / [Jorge Arias & N. Penny [coletores] // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 27-XI-1978 / Jorge Arias 

& N. Penny [coletores] // armadilha / de Malaise (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva 
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Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 28-II-1978 / Jorge Arias & N. Penny [coletores] // 

armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 17-VIII-1981 / J.A. 

Rafael // Armadilha Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Am[Amazonas] / Reserva Ducke / 26km 

NE[Noroeste] Manaus / Barborsa, M.G.V [coletor] // Plot B / [armadilha] Malaise / 

Agosto/95[1995] (1♂ INPA); Brasil: Amazonas / Manaus – INPA / 13-X-1979 / Jorge Arias 

[coletor] (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas, Rio / Nhamunda, Cuipiranga / 01°53'58"S - 

57°02'59"W // 22 m[metros], 20-23.v.2008, J.A. / Rafael e equipe, [armadilha] Malaise (1♂ 

INPA); BRASIL, Amazonas, Coari / rio Urucu, RUC – 36 / 4°55'53"S/65°18'13"W, 25/II-

10/III/1995, P. / Bührnheim et al col.[coletores] // Armadilha de Malaise (1♂ CZPB); Brasil, 

Amazonas, Novo Airão, Rod.[Rodovia] / Am 352, 02°48'58"S - 60°55'18"W, 15- / 28.ii.2017, 

[armadilha] Malaise próximo ao igarapé, / J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] (1♂ 

INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (7,5 – 10 mm). Alguns espécimes possuem a metade basal 

do élitro amarela mudando gradativamente para preto na metade apical. Outros espécimes 

possuem o élitro completamente preto. Alguns espécimes possuem todos os escleritos 

abdominais pretos, outros possuem apenas os últimos quatro esternitos e os tergitos VII-IX 

pretos.  

Discussão. Em Oxymastinocerus existem apenas três espécies que possuem antenas com 

ramificações medianas ventrais: O. nigripennis, O. rufotestaceus e O. bridarolli Wittmer, 1963. 

Das três espécies, O. bridarolli possui espécimes menores, com (7,0 mm) de comprimento, 

enquanto que O. nigripennis possui espécimes com (8,5 – 9,5 mm) e O. rufotestaceus com (9,0 

mm). O. nigripennis pode ser distinguido de O. rufotestaceus, pelo comprimento dos élitros, 

mais longos em O. rufotestaceus, cerca de 4 vezes mais longo que o pronoto (fig. 115-b), e mais 

curtos em O. nigripennis, cerca de 2 vezes mais longo que o pronoto (Fig. 114-l); pelo ápice 

dos élitros, mais estreitos em O. nigripennis e mais largos em O. rufotestaceus; e pelo formato 

das têmporas basais, sendo arredondadas em O. nigripennis (Fig. 120-l) e semirretas em O. 

rufotestaceus (Fig. 121-b). 

Registros geográficos. BRASIL: Amapá (registro novo); Amazonas (registro novo); Pará 

(registro novo); Rondônia (registro novo); Roraima (registro novo). VENEZUELA: Amazonas. 

 

  



103 
   

 

 

  

Figura 29 (A – H). Oxymastinocerus nigripennis Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – F = 1 mm; G – H 

= 0,5. 
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  Figura 30 (A – D). Oxymastinocerus nigripennis Wittmer, ♂. (A) escutelo em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 2 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 31. Mapa com registros geográficos de Oxymastinocerus nigripennis Wittmer. 
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Oxymastinocerus peruvianus (Wittmer, 1956) 

(Figs. 32 A-H, 33 A-D, 34) 

Mastinocerus peruvianus Wittmer, 1956: 96. 

Phrixothrix peruanus; Wittmer, 1963a (espécie tipo definida erroneamente); Wittmer, 1976: 

502 (revisão); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 74 (sinopse). 

Oxymastinocerus peruanus; Wittmer, 1963a (emenda não justificada); Wittmer, 1976: 

(revisão); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 101, 117 (sinopse). 

Oxymastinocerus peruvianus; Constantin, 2014 (chave). 

Diagnose. Espécimes pequenos (5,5 – 6,5 mm); antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais simétricas e cilíndricas, sem ramificações medianas ventrais; cabeça tão 

larga quanto o pronoto; asas membranosas com a celular radial (CR) aberta apicalmente; edeago 

com flagelo longo, cerca de 2,5 vezes mais longo que o edeago. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 181, Sítio são Paulo, 

/ 04°12'48"S/60°49'04"W, 16-31.i.2017, Arm.[Armadilha] Malaise Grande, / J.A. Rafael & F.F 

Xavier Fº cols.[coletores] (1♂ INPA); Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste, / Flona Jamari, / 

09°15'36"S/ / 62°54'46"W, x.2016, Arm. Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael [coletores] - 

Rede Bia (1♂ INPA). 

Discussão. Oxymastinocerus peruvianus, foi proposto por Wittmer (1956) como Mastinocerus 

peruvianus. Wittmer (1963) pretendia criar uma nova combinação para Mastinocerus 

peruvianus determinando como espécie tipo de Oximastinocerus, gênero este, descrito por ele 

neste trabalho. Porém, ao descrever Oxymastinocerus Wittmer cometeu dois erros 

nomenclaturais, o primeiro deles, foi ao determinar como espécie tipo de Oxymastinocerus, a 

espécie Phrixothrix peruanus Wittmer, 1963, espécie esta, descrita por ele nesse mesmo 

trabalho, e não Mastinocerus peruvianus, ao qual deveria ter sido atribuída essa titulação. O 

segundo erro nomenclatural ocorreu quando o autor propôs a nova combinação de Mastinocerus 

peruvianus como Oxymastinocerus peruanus, realizando a mudança do epíteto específico sem 

justificativas e de forma desnecessária. Este evento levou a interpretação de que o autor tenha 

mudado acidentalmente o nome do epiteto específico de “peruvianus” para “peruanus” ao 

propor uma nova combinação para Mastinocerus peruvianus, pois não havia nenhuma 

justificativa para tal mudança, e através dessa troca nomenclatura, levou o autor a determinar 

como espécie tipo de Oxymastinocerus a espécie Phrixothrix peruanus e não Mastinocerus 
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peruvianus. Um dos motivos que possam ter contribuído para que o Autor tenha comedido esse 

erro, foi pelo seu costume de colocar nomes específicos iguais em espécies de gêneros 

diferentes. O epíteto específico “peruanus”, por exemplo, pode ser encontrando tanto em 

Mastinocerus (Paramastinocerus) peruanus Wittmer, 1976, quanto em Phrixothrix peruanus 

Wittmer, 1963. O erro de determinação da espécie tipo de Oxymastinocerus se propagou em 

outros trabalhos, como em sua própria revisão, em Wittmer (1976), e também na sinopse 

realizada por Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández (2014), o qual Phrixothrix peruanus 

permanece sendo considerado como a espécie tipo de Oximastinocerus, e desta forma, fazendo 

com que Mastinocerus peruvianus, não exista. Através de fotografias dos tipos armazenados na 

coleção do Museu de História Natural de Basel, foi possível constatar de existe um holótipo 

identificado como Phrixothix peruanus e um holótipo identificado como Mastinocerus 

peruvianus, ambos possuem todos os caracteres diagnósticos que determinam seus respectivos 

gêneros e ambos possuem descrições publicadas, desta forma, são consideradas como duas 

espécies distintas e válidas, tendo sido cometido apenas um erro nomenclatural. Constantin 

(2014), também observou esse erro, mas em seu trabalho, não fez nenhum comentário a 

respeito, simplesmente utilizou o epíteto correto, “peruvianus”, para identificar 

Oximastinocerus peruvianus. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo); Rondônia (registro novo). PERU: 

Asia; Lima. 
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Figura 32 (A – H) Oxymastinocerus peruvianus (Wittmer), ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 4 mm; D – F = 1 mm; G – H = 0,5. 
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Figura 33 (A – D). Oxymastinocerus peruvianus (Wittmer), ♂. (A) escutelo em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 2 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 34. Mapa com registros geográficos de Oxymastinoceurs peruvianus (Wittmer). 
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Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, 1976 

(Figs. 35 A-H, 36 A-D, 37) 

Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, 1976: 504; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 

2014: 101, 117 (sinopse); Constantin, 2014: 103 (chave). 

Diagnose. Espécimes grandes (9,3 – 11,6 mm); antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais simétricas, com formato cilíndrico, e com uma ramificação mediana 

ventral me cada antenômero; têmporas basais curvas e convergentes; cabeça mais estreita que 

o pronoto; élitros longos, cerca de 4 vezes mais longos que o pronoto, ápice arredondado; asas 

membranosas com a celular radial (CR) fechada apicalmente; edeago com flagelo curto, um 

pouco mais curto que o edeago. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Manaus, / Reserva Ducke, / 03.iii.1879, 

Arm.[armadilha] Malaise (2♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus / Reserva Ducke, Igarapé 

Acará, / x.2001, Arm.[armadilha] Malaise – Mato, / J.F. Vidal col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, 

Amazonas, Manaus, / Fazenda Esteio, Reserva 1112 (RCO)[Rede Central Oeste], / 16.x.1984, 

Arm.[armadilha] Malaise, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, / 

Fazenda Esteio, Reserva 1112 (RLO)[Rede Lateral Oeste], / 19.xi.1986, Arm.[armadilha] 

Malaise, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / 

Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 30-V-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise 

Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 

59°55’55”W] / 23-V-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 18-VII-1978 // 

armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke 

[02°57’40”S 59°55’55”W] / 25-VII-1978 // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 15-VIII-1978 // 

armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke 

[02°57’40”S 59°55’55”W] / 22-VIII-1978 // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 29-VIII-1978 // 

armadilha / de Malaise (4♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke 

[02°57’40”S 59°55’55”W] / 1-VIII-1978 // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 29-5[v]-1985 / B.C. 

Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 

Km NE [Noroeste] Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / 6-XI-1978 // armadilha / de Malaise 
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(1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, Km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 

59°55’55”W] / 17-I-1979 // armadilha / de Malaise (1♂ INPA); BRASIL, Amazonas, Manaus, 

RENAN-Sul / (S-03°08'15" a 19"/W-59°57'21" a 26"), / 14/X-27/X/2006, NO[N.O.] Gomes; 

MDM[M.D.M.] Raizer; ML[M.L.] Jurema col[coletor] // Armadilha de Malaise / data: 

26.IX.2006 (1♂ CZPB); BR[Brasil] Amazonas Manaus / Campus Universitário / FUA 

[UFAM] – 21/II/1991 – N.O. Aguiar col.[coletor] (1♂ CZPB). 

Variação. Comprimento do corpo (9,3 - 11,6 mm). 

Registros geográficos. BRASIL. Amazonas (registro novo); Pará. TRINDADE E TOBAGO: 

Morne Bleu. 
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Figura 35 (A – H). Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – F = 1 mm; 

G e F = 0,5 mm. 
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  Figura 36 (A – D). Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer, ♂. (A) escutelo em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 2 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 37. Mapa com registros geográficos de Oxymastinocerus rufotestaceus Wittmer. 
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Phrixothrix Olivier, 1909 

Espécie-tipo: Phrixothrix hirtus Olivier, 1909 

Phrixothrix Olivier, 1909: 345; Wittmer, 1963a: Zaragoza-Caballero 2010: 109 (chave); 

Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 60 (sinopse); Constantin, 2014: 88, 98 

(chave). 

Diagnose: Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais; antenômero XII sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o 

comprimento do escapo; mandíbulas com formato de foice, sem presença de dentes; região 

gular com uma sutura e uma fossa tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais 

com três palpômeros; pente ventral presente no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão 

longo quanto o tarsômero; garras tarsais sem espinhos. 

Discussão: Phrixothrix foi proposto por Olivier (1909) com a descrição de Phrixothrix hirtus, 

para o Paraguai. Mais tarde, Olivier (1910) descreveu a segunda espécie para o Paraguai, P. 

heydeni. Pic (1915) descreveu quatro espécies: P. argentinus e P. patrulis, para a argentina; e 

P. nigricollis e P. brasiliensis, para o Brasil. Destas espécies, P. argentinus, P. patrulis e P. 

nigricollis estão atualmente inseridas em Mastinocerus, enquanto que P. brasiliensis está 

inserido em Stenophrixothix. Em seu segundo trabalho, Pic (1915) descreveu três espécies: P. 

obscurus e P. nigrofasciatus para a Bolívia; e P. obscuripes para Argentina. Destas espécies, 

P. obscurus e P. nigrofaciatus permanecem inseridas em Phrixothrix, enquanto que P. 

obscuripes foi sinonimizado por Wittmer, 1963, com Phrixothrix hieronymi (Haase, 1886), 

espécie esta, descrita originalmente em Phengodes. Pic (1926) descreveu três espécies para a 

Argentina: P. weiseri, P. unicolor e P. ruficeps. Destas espécies P. weiseri e P. ruficeps foram 

inseridas em Mastinocerus, enquanto que P. unicolor foi inserida em Cenophengos. Pic (1927) 

descreveu duas espécies para a Argentina: P. bruchi e P. differens, e que atualmente estão 

inseridas em Stenophixothrix. Pic (1933) descreveu uma espécie para o Brasil, P. pickeli, e que 

permanece como Prhixothrix. Pic (1937) descreveu três espécies: P. fischeri para o Brasil; P. 

laticeps para a Costa Rica; e P. opacus para o Peru. Atualmente, P. fischeri está inserida em 

Howdenia, P. laticeps foi determinada como espécie tipo de Pseudomastinocerus e P. opacus 

inserida em Brasilocerus. Pic (1929) descreveu três espécies: P. impressus e P. piceipennis para 

a Bolívia; e P. hickeri para o Paraguai. Atualmente P. impressus continua como Phrixothrix, P. 



117 
   

 

 

piceipennis foi inserida em Mastinocerus e P. hickeri foi determinada como a espécie tipo de 

Taximastinocerus. 

 Pic (1937) descreveu duas espécies: P. fischeri para o Brasil e P. laticeps para Costa Rica. P. 

fishceri está atualmente inserida em Howdenia e P. Laticeps está inserida em 

Pseudomastinocerus. Pic (1938) descreveu quatros espécies P. cephalotes e P. pallidus para a 

Colômbia; P. rufecens para a Costa Rica; e P. nigroapicalis para o Brasil. Atualmente P. 

cephalotes e P. pallidus estão inseridas em Taximastinocerus, P. rufecens em Mastinomorphus 

e P. nigroapicalis inserida em Mastinocerus (Mastinocerus). Pic (1954) descreveu P. 

subopacus para o Peru, e que atualmente está sinonimizada com Brasilocerus opacus. Pic 

(1955) descreveu P. oberthuri para o Brasil, atualmente inserida em Brasilocerus. Wittmer 

(1948) descreveu P. nanus para a Argentina, atualmente inserida em Cenophengus. Wittmer 

(1950) descreveu duas espécies: P. missionensis e P. pampaensis para a Argentina, ambas 

foram inseridas em Mastinomorphus. Wittmer (1963) descreveu quatro espécies: P. 

alboterminatus P. peruanus P. reducticornis e P. staphylinoides. Wittmer (1970) descreveu P. 

tiemanni para o Brasil. Wittmer (1976) descreveu três espécies: P. microphtalmus e P. 

belemensis para o Brasil, e P. gibbosus para Guiana. Wittmer (1988) descreveu P. vianai para 

a Argentina e (1992) descreveu P. vivianii e P. clypeatus para o Brasil. Todas as espécies 

descritas por Wittmer a partir de 1963 permanecem como espécies de Phrixothrix. 

Atualmente Phrixothrix possui 17 espécies, das quais nove ocorrem no Brasil. 

Infelizmente pelas dificuldades encontradas no estudo do grupo, como: dificuldades para a 

obtenção dos tipos, espécies com descrições muito sucintas e pouco diagnosticas, escassa 

disponibilidade de ilustrações e existência de chaves de identificação, impossibilitaram com 

que o estudo do gênero fosse melhor explorado. Desta forma, o Phrixothrix permanece 

desconhecido para os estados da Amazônia brasileira, pois a identificação da maioria dos 

espécimes não foi possível, sendo necessário serem realizados mais estudos para o gênero, 

principalmente com o acesso aos tipos. Mesmo com as dificuldades encontradas para o estudo 

de Phrixothrix, com este estudo foi possível contribuir com a descrição de uma espécie para o 

gênero, P. tapauensis sp. nov., com distribuição para o Amazonas (Fig. 38). 
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Figura 38. Mapa com registros geográficos de Phrixothrix para o território brasileiro. 
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Phrixothrix tapauensis sp. nov. 

(Figs. 39 A-H, 40 A-D, 41) 

Etimologia. O nome faz referência ao município de Tapauá, localizado no interior do 

Amazonas, local de ocorrência da espécie. 

Diagnose. Espécimes pequenos (6,6 – 9,9 mm); élitros muito reduzidos, cerca de 1,5 vezes 

mais longos que o pronoto; margens basolaterais do pronoto projetadas posteriormente e com 

formato agudo; edeago com flagelo curto, tão longo quando o edeago; margem esquerda do 

flagelo com uma fileira de dentes ocupando 3/4 do ápice;  

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 9,9 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom amarelado; cabeça com coloração marrom e da 

região interocular para frente com uma coloração mais clara; antena com os antenomeros 

marrons e ramificações com coloração bege; palpos maxilares e labias amarelo alaranjado; 

pronoto marrom com as margens laterais, e um pouco da margem apical com coloração mais 

clara; pernas marrom amareladas; élitro marrom amarelado; abdomêm com os primeiros quatro 

esternitos e cinco tergitos marrom escuro, a partir deles para a parte posterior com coloração 

marrom amarelada. 

Cabeça. Um pouco mais larga que longa (1,9 x 1,5 mm), tão larga quanto o pronoto (1,9 x 2,0), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 39-D); olhos não proeminentes, 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,60 x 0,64 mm) em vista lateral; ocupam 1/3 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (1,4 mm), cerca de 

4,5 vezes mais largo que o comprimento de um olho em vista dorsal (Fig. 39-D); distância 

interantenal larga, cerca de 3 vezes mais largo que o comprimento do escapo (0,83 x 0,28 mm) 

(Fig. 39-G); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas, com formato cilíndrico e 

ápice levemente alargado; ramificações do antenômero VI cerca de 4 vezes mais longo que o 

antenômero correspondente; antenômero XII sem ramificações e cerca de 2 vezes mais longo 

que o antenômero XI (3,2 x 1,5 mm) (Fig. 39-H); têmporas curtas (0,59 mm), cerca de uma vez 

o comprimento de um olho em vista lateral (Fig. 9-F); em vista ventral, têmporas curvadas e 

convergentes na região subocular e paralelas na região basal; clípeo proeminente e medialmente 

emarginado, mais largo que longo (0,83 x 0,13 mm), projeções subretangulares; labro não 
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proeminente; mandíbulas com formato de foice e semirretas, sem presença de dentes; palpos 

maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,36 

x 0,18), um pouco mais largo e 2 vezes mais longo que o palpômero anterior (Fig. 42-G); palpos 

labiais com três palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 39-E). 

Tórax. Pronoto um pouco mais largo que longo (2,0 x 1,4 mm); margem basal convexa; 

margens laterais com a primeira metade basal com uma projeção aguda, voltado 

posteriormente; metade apical das margens laterais levemente curvadas e convergentes; 

margem apical semirreta; superfície lisa (Fig. 39-D); escutelo com o ápice subretangular, com 

a margema pical semirreta (Fig. 39-A). Élitro 2 vezes mais longo que largo (2,1 x 1,0 mm), 

cerca de 1,5 vezes mais longo que o pronoto (2,1 x 1,4 mm) (Fig. 39-A). Asas membranosas 

curtas, deixando descoberto os tergitos VIII-IX, venação desenvolvida. Veia costal estendendo-

se até o ápice da asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior se dividindo em 

subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial aberta apicalmente; 

margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias 

radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana; radial posterior, 

mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 presentes; mediana posterior 4 biramificada 

posteriormente; radial 3 ausente; margem mediana levemente sinuosa; região cúbito-anal com 

as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2), as da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 

presentes; margem cúbito-anal levemente sinuosa (Fig. 40-A). Pernas curtas; primeiro 

tarsômero do protarso e mesotarso com um pente ventral, tão longo quanto o tarsômero; 

primeiro tarsômero do metatarso sem pente ventral; garras tarsais sem espinhos (Fig. 39-B). 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior bisinuosa; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 39-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com as margens laterais arredondadas juntamente com o ápice convexo, 

tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que largo, modificado em formato 

tubular (Fig. 39-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; parâmero direito e esquerdo 

simétricos; em vista lateral, cerca de 2,5 vezes mais longo que largo (0,53 x 0,21 mm); em vista 

dorsal, região posterior do parâmero com constrição e curvado para a porção interna da peça, 

ápice com formato agudo orientado para a face interna da peça (Fig. 40-C); ponto de flexão não 

visível; lobo médio com (1,2 mm) de extensão, com formato cilíndrico, fortemente cuvada para 

baixo na região anterior, a alça é formada longe da falobase, após a curva, o lobo médio é 

levemente curvado para cima na porção apical, em vista lateral; flagelo exposto, com 
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aproximadamente (1,1 mm) de comprimento, tão longo quanto o edeago (0,86 mm) (Fig. 40-

B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Material tipo examinado. Holótipo. Brasil, Amazonas, Tapauá, Rio Ipixuna, Porto Cotinha 

[5°37'31.0"S,63°11'30.6"W], 13-18.x.2013, Arm. Malaise – Terra firme, D.M.M. Mendes col. 

(1♂ INPA). 

Parátipos. Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 181, Sítio são Paulo, / 

04°12'48"S/60°49'04"W, 15-30.vi.2017, Arm.[Armadilha] Malaise Grande, / J.A. Rafael & F.F 

Xavier Fº cols.[coletores] (2♂ INPA); Brasil, Acre, Senador Guiomard, F.[Fazenda] 

E.[Experimental] / Catuaba, 10°04'28"S/67°37'00"W, / viii-ix.2017, Malaise, E.F. Morato & 

J.A. Rafael [coletores] – Rede BIA (1♂ INPA); Brasil, Acre, Senador Guiomard, F.[Fazenda] 

E.[Experimental] / Catuaba, 10°04'28"S/67°37'00"W, / 18-31.vii.2017, Arm. Malaise, E.F. 

Morato & J.A. Rafael cols. – Rede BIA (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Guajará, / rio Ipixuna, 

07°06'39"S/ / 73°05'25"W, 13-19/VI/1995 / P. Bührnheim & N.O. Aguiar [Coletores] (1♂ 

CZPB). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (6,6 – 9,9 mm). 

Discussão. Phrixothrix é um dos gêneros que abrigam os maiores espécimes de Phengodidae, 

que vão desde espécimes pequenos, como P. tapauensis sp. nov., com (6,6 mm), até espécimes 

maiores, como P. hirtus Olivier, 1909 e P. gibbossus Wittmer, 1976, variando de (15 – 18 mm) 

de comprimento. A espécie mais próxima de P. tapauensis sp. nov. é P. microphtalmus, tanto 

pelo tamanho menor (11 mm), quanto pelos olhos menores. P. tapauensis sp. nov. pode ser 

distinguida de P. microphtalmus pelos élitros mais curtos, cerca de 1,5 vezes mais longos que 

o pronoto e com o ápice mais arredondado, enquanto que em P. microphtalmus os élitros são 

cerca de 3 vezes mais longos que o pronoto e com o ápice mais agudo. P. tapauensis sp. nov. 

possui margem laterobasal do pronoto com projeções agudas, com o ápice voltado 

posteriormente, enquanto que em P. microphtalmus o pronoto não possui projeções e as 

margens laterais são arredondadas. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas; Acre. 
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Figura 39 (A – H). Phrixothrix tapauensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – F = 1 mm; 

G – H = 0,5 mm. 



123 
   

 

 

  

Figura 40 (A – D). Phrixothrix tapauensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 mm. 
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Figura 41. Mapa com registros geográficos de Phrixothrix tapauensis sp. nov. 
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Cleidella Roza & Mermudes, 2020 

Espécie-tipo: Cleidella picea Roza & Mermudes, 2020 

Cleidella Roza & Mermudes, 2020: 2. 

Diagnose. Espécimes pequenos 2,0 – 4,7 mm; antenas com 11 antenômeros; antenômeros IV-

X com um par de ramificações laterais; distância interantenal tão largo quanto o comprimento 

do escapo; apenas o primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral, tão longo quanto o 

tarsômero; mandíbula sem dentes na margem interna; uma fossa tentorial; palpos maxilares 

com quatro palpômeros e labiais com três palpômeros. 

Discussão. Cleidella foi proposta por Roza e Mermudes (2020) com a descrição de duas 

espécies: C. picea e C. silveirai, ambos para o Rio de Janeiro. Além de Cleidella são 

reconhecidos outros quatro gêneros que possuem antenas com 11 antenômeros: 

Microphrixothrix Rosa & Mermudes, 2019; Euryopa Gorham, 1881; Euryognathus Wittmer, 

1976; e Steneuryopa Wittmer, 1986. Cleidella é facilmente diferenciado de Microphrixothrix 

pela distância interantenal tão larga quanto o comprimento do escapo e pelos pentes ventrais 

presente apenas no primeiro tarsômero do protarso em Cleidella, enquanto que em distância 

interantenal é maior que o comprimento do escapo e os pentes ventrais estão presentes tanto no 

primeiro e segundo tarsômero do protarso como no primeiro tarsômero do mesotarso em 

Microphrixothrix. Cleidella pode ser distinguida de Euryognathus pelas antenas com 

ramificações cilíndricas nos antenômeros IV-X, pelas mandíbulas sem dentes na margem 

interna e pela presença de pente ventral apenas no primeiro tarsômero do protarso em Cleidella, 

enquanto que as antenas possuem ramificações lanceoladas nos antenômeros IV-VIII e os 

antenômeros IX-X são mais largos e sem ramificações, além disso, são providas de dentes na 

margem interna das mandíbulas e possuem pentes ventrais no primeiro tarsômero do pro e 

mesotarso em Euryognathus. Cleidella pode ser distinguida de Euryopa pelas antenas com 

ramificações cilíndricas e pela presença de pente ventral apenas no primeiro tarsômero do 

protarso em Cleidella, enquanto que Euryopa possui antenas com ramificações lanceoladas e 

primeiro tarsômero do pro e mesotarso com pentes ventrais. O gênero mais próximo de 

Cleidella é Steneuryopa, ambos possuem a distância interantenal igual ou menor que o 

comprimento do escapo e ramificações antenais cilíndricas, porém, Cleidella pode ser 

facilmente diferenciado de Steneuryopa pelos pentes ventrais presentes no primeiro tarsômero 
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do protarso, enquanto que em Steneuryopa todos os tarsômeros são desprovidos de pentes 

ventrais. 

 Até o momento Cleidella possui distribuição exclusivamente brasileira, com a 

distribuição de C. picea e C. silveirai para o Rio de Janeiro. Após este estudo, o gênero foi 

incrementado com a descrição de uma espécie, Cleidella amazonensis sp. nov., com 

distribuição para o Amazonas (Fig. 42), totalizando três espécies para o gênero. 

 

  

Figura 42. Mapa com registros geográficos de Cleidella para o território brasileiro. 
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Cleidella amazonensis sp. nov. 

(Figs. 43 A-H, 44 A-D, 45) 

Etimologia. O nome faz referência ao estado do Amazonas, local de ocorrência da espécie. 

Diagnose. Espécimes pequenos (2,0 – 2,9 mm); corpo predominantemente amarelo; 

antenômeros IV-X com um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; 

antenômero VI com cerca de 2,5 vezes o comprimento do antenômero correspondente; 

antenômero X sem ramificações e com formato elíptico, tão comprido quanto o antenômero 

anterior; fronte projetada anteriormente; clípeo não proeminente; labro proeminente e com 

formato subretangular; mandíbulas finas e sem dentes, orientadas ventroposteriormente. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 2,9 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo; palpos maxilares, escapo, pedicelo, 

antenômero III e as ramificações dos antenômeros IV-X com coloração branco amarelado. 

Cabeça. Um pouco mais larga que longa (0,46 x 0,36 mm), tão larga quando o pronoto (0,46 x 

0,42 mm), completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 43-D); olhos proeminentes, 

reniformes, tão longos quanto largos (0,17 x 0,17 mm) em vista lateral; ocupam 2/4 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular estreita (0,17 mm), 

apenas uma vez a largura de um olho (Fig. 43-D); distância interantenal estreita (0,09 mm), 

com a mesma largura que o comprimento do escapo (0,09 mm) (Fig. 43-G); antenas com 11 

antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-X com um 

par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; ramificações do antenômero 

VI 2 vezes mais longo que o antenômero correspondente; antenômero XI sem ramificações e 

com formato elíptico, tão longo quanto o antenômero X (0,06 x 0,07 mm) (Fig. 43-H); têmporas 

curtas (0,06 mm), cerca de 2,5 vezes menor que o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 

43-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo não proeminente, mais largo 

que longo (0,15 x 0,01 mm); labro proeminente, mais largo que longo (0,10 x 0,04 mm), com 

formato subretangular; mandíbulas com formato de foice, curvadas ventroposteriormente, sem 

dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros; último palpômero securiforme, mais longo 

que largo (0,11 x 0,05 mm), cerca de 2,5 vezes mais largo e 5 vezes mais longo que o palpômero 

anterior (Fig. 43-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma 

fossa tentorial (Fig. 43-E). 
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Tórax. Pronoto um pouco mais largo que longo (0,42 x 0,34 mm), margem basal sinuosa, 

margens laterais paralelas na primeira metade basal e curvados e convergentes na metade apical, 

margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 43-D); escutelo subquadrado, com a margem 

apical convexo. Élitro 2,5 vezes mais longo que largo (0,82 x 0,29 mm), cerca de 2,5 vezes 

mais longo que o pronoto (0,82 x 0,34 mm) (Fig. 43-A). Asas membranosas curtas, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação reduzida; veia costal estendendo-se até a região apical 

da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, dividindo-se em subcostal 

posterior antes de chegar nos pimeiros 1/3 da asa; célula radial fechada posteriormente; margem 

apicada da asa levemente emarginada; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 

3+4, presentes e fracamente demarcadas; veias mediana-radial (m-r), radial posterior, mediana 

posterior 1+2 presentes e fortemente demarcadas; margem mediana emarginada; região cúbito-

anal com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2) e as veias da região anal anterior 3+4 não visiveis, 

veia anal anterior e anal posterior 3+4 presentes bem demarcada; margem cúbito-anal 

emarginada (Fig. 44-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral 

tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômero do meso e metatarso sem pentes ventrais 

(Fig. 43-B); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior bisinuosa; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 43-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 43-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero em vista lateral, com cerca de 2,5 vezes mais longo que largo (0,28 x 0,11 

mm) (Fig. 47-B); região posterior com constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice 

com um dente orientado para a face interna da peça (Fig. 47-C); ponto de flexão não visível; 

lobo médio com (0,44 mm) de extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção 

basal e levemente curvado para cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente 

(0,87 mm) de comprimento, cerca de 2 vezes mais longo que o edeago (0,39 mm) (Fig. 43-B). 

 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Material tipo examinado. Holótipo. BRA [Brasil], AM [Amazonas], Manaus, ZF03, Km 23, 

Faz. [Fazenda] Esteio [02°23'32"S 59°52'39"W], Reserva 1112 (RCE)[Rede Central Leste], 

10.xii.1986, B.C. Klein col. [coletor] (1♂ INPA). 
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Parátipos. BRA [Brasil], AM [Amazonas], Manaus, ZF03, Km 23, Faz. [Fazenda] Esteio 

[02°23'32"S 59°52'39"W], Reserva 1205 (RLO)[Rede Lateral Oeste][Rede Lateral Oeste], 

10.xii.1986, B.C. Klein col. [coletor] (1♂ INPA). Brasil, AM, Careiro Castanho, BR 319, Km, 

191, Sítio São Paulo, 09°20'01"S,68°19'17"W, 15-28.ii.2017, Arm. Malaise Grande, J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº col. [coletores] (1♂ INPA); BRASIL, Am[Amazonas] / Reserva Ducke 

/ 26 Km NE[Noroeste] Manaus / Barbosa, M.G.V. [Coletor] // Plot B / Malaise 4 / 

Maio/95[1995] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N[Norte] Manaus / Fazenda Esteio 

[02°23'32"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km-23 // 1-5[v]-1985 / B.C. Klein [Coletor] / 

Arm.[Armadilha] Malaise // Reserva 1301 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N[Norte] 

Manaus / Fazenda Esteio [02°23'32"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km-23// 08.5[v]-1985 / B.C. Klein 

[Coletor] / Arm.[Armadilha] Malaise // Reserva 1301 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 

Km. N[Norte] Manaus / Fazenda Esteio [02°23'32"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km-23// 11.6[vi]-

1986 / B.C. Klein [Coletor] / Arm.[Armadilha] Malaise // Reserva 1301 (3♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / 60 Km. N[Norte] Manaus / Fazenda Esteio [02°23'32"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km-

23// 15.5[v]-1985 / B.C. Klein [Coletor] / Arm.[Armadilha] Malaise // Reserva 1301 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N[Norte] Manaus / Fazenda Esteio [02°23'32"S 

59°52'39"W] / ZF-3 Km-23// 29.5[v]-1985 / B.C. Klein [Coletor] / Arm.[Armadilha] Malaise 

// Reserva 1113 (1♂ INPA). 

 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (2,0 – 2,9 mm). 

Discussão. Cleidella amazonensis sp. nov. pode ser facilmente distinguida de C. piceae e C. 

silveirai pelos espécimes menores, variando de 2,0 – 2,9 mm de comprimento, enquanto que 

em C. piceae variam de 4,2 – 4,7 mm e C. silveirai de 3,2 – 3,6 mm de comprimento. Cleidella 

amazonensis sp. nov. possui antenas com ramificações mais curtas, sendo as ramificações do 

VI antenômero com 2,5 vezes mais longas que o antenômero correspondente, enquanto que em 

C. piceae e C. silveirai as ramificações do VI antenômero são 4 vezes mais longas que o 

antenômero correspondente. Além disso, Cleidella amazonensis sp. nov. possui a fronte 

projetada anteriormente enquanto que em C. piceae e C. silveirai a fronte não é projetada. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 43 (A – H). Cleidella amazonensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 1 mm; D – H = 0,2 mm. 
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Figura 44 (A – D). Cleidella amazonensis sp. nov., Holótipo, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,1 mm. 
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Figura 45. Mapa com registros geográficos de Cleidella amazonensis sp. nov. 
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Pseudomastinocerus Wittmer, 1963 

Espécie-tipo: Phrixothrix laticeps Pic, 1937 

Pseudomastinocerus Wittmer, 1963: 82, fig. 28; Wittmer, 1976: 499 (revisão); Zaragoza-

Caballero 2010: 109 (chave); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 56 

(sinopse); Constantin, 2016: 158, 159, 161 (chave). 

Diagnose: Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais; distância interantenal mais largo que o comprimento do escapo; presença de pente 

ventral no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão longos quanto o tarsômero; mandíbula 

com dente na margem interna; uma fossa tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e 

labiais com três palpômeros; 

Discussão: Pseudomastinocerus foi proposto por Wittmer (1963), através da nova combinação 

de Phrixothrix laticeps, originaria da Costa Rica, para Pseudomastinocerus laticeps. No mesmo 

trabalho o autor descreveu outras duas espécies: Pseudomastinocerus chiriquensis para o 

Panamá e Pseudomastinocerus freyi para a Venezuela. Wittmer (1976) descreveu outras duas 

espécies, Pseudomastinocerus panamensis para o Panamá e Pseudomastinocerus tinalandicus 

para o Equador e propôs uma nova combinação para Phengodes ruficeps Pic, 1925 originaria 

da Colômbia em Pseudomastinocerus ruficeps. Wittmer (1986) descreveu Pseudomastinocerus 

vicinus para o Equador e em 1988 descreveu Pseudomastinocerus constaricanus para a Costa 

Rica. Constantin (2016) descreveu Pseudomastinocerus mitarakae para a Guiana.  

Atualmente Pseudomastinocerus possui nove espécies e até o momento, nenhum registro 

para o Brasil. Após este estudo, o gênero foi registrado pela primeira vez no país, com o registro 

de Pseudomastinocerus mitarakae para o Amazonas. 
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Pseudomastinocerus mitarakae Constantin, 2016 

(Figs. 46 A-H, 47) 

Pseudomastinocerus mitarakae Constantin, 2016: 159 (figs. 1,3,5-7). 

Diagnose. Cabeça amarela para marrom clara; olhos grandes, mais largos que a largura do 

pronoto; pronoto amarelo com uma faixa mediana longitudinal mais escura; pronoto mais longo 

que largo. 

Variação. Comprimento do corpo (5,2 – 6,0 mm). 

Material examinado. BR[Brasil], AM[Amazonas], Coari, rio Urucu/ 4º49'23,4"S/64º55'2,3"W 

/ 02-08/IV/1991, N. O. / Aguiar et al. col. // Armadilha / de CDC (3♂ CZPB). 

Discussão. A espécie mais próxima de Pseudomastinocerus mitarakae é P. panamensis 

Wittmer, 1976, ambas possuem espécimes pequenos (5,2 – 7 mm) em comparação com outras, 

que são maiores (9,0 – 13,5 mm). P. mitarakae pode ser distinguido de P. panamensis pela 

cabeça com coloração amarela e do pronoto amarelo com uma faixa mediana mais escura, já 

em P. panamensis a cabeça tem coloração marrom e o pronoto é completamente amarelo. Além 

disso, o pronoto é mais longo que largo e os olhos são mais desenvolvidos em P.mitarakae, em 

P. panamensis o pronoto é mais largo que longo, e os olhos são menores. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (novo registro). GUIANA FRANCESA: Massif 

de Mitaraka. 
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Figura 46 (A – H). Pseudomastinocerus mitarakae Constantin, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 1 mm; 

G e F = 0,5 mm. 
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Figura 47. Mapa com registros geográficos de Pseudomastinocerus mitarakae Constantin. 
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Ptorthodiellus Wittmer, 1976 

Espécie-tipo: Ptorthodiellus trinidadicus Wittmer, 1976 

Ptorthodiellus Wittmer, 1976: 464; Zaragoza-Caballero 2010: 109 (chave); Zaragoza-

Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 30 (sinopse). 

Diagnose. Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais; antenômero XII sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o 

comprimento do escapo; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; região gular com uma 

sutura e uma fossa tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com três 

palpômeros; pente ventral presente apenas no primeiro tarsômero do protarso, ocupando menos 

da metade do tarsômero correspondente; garras tarsais com espinhos na base. 

Discussão. Ptorthodiellus foi proposta por Wittmer, 1976 com a descrição de duas espécies: P. 

trinidadicus para Trindade e Tobago; e P. araguaicus para a Venezuela. O gênero se distingue 

dos demais principalmente por ter os pentes ventrais presentes apenas no primeiro tarsômero 

do protarso e por serem mais curtos que o comprimento total do tarsômero. Atualmente o gênero 

possui apenas duas espécies, e nenhum registro brasileiro. Após este estudo, foi descrito uma 

nova espécie para o Ptorthodiellus: P. nogueirai sp. nov., com registro para o estado do 

Amazonas (Fig. 49), totalizando três espécies para o gênero. 
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Ptorthodiellus nogueirai sp. nov. 

(Figs. 48 A-H, 49 A-D, 50) 

Etimologia. O nome é uma homenagem ao coletor do espécime, André Nogueira, por ser o 

único espécime obtido neste estudo, identificado como Ptorthodius, gênero este, com registro 

inédito para o Brasil  

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo alaranjado, ramificações dos antenômeros IV-

XI com um par de ramificações longas e cilíndricas, ramificações do IV antenômero 10 vezes 

mais longas que o comprimento do antenômero correspondente; primeiro tarsômero do protarso 

com um pente ventral mais curto que o tarsômero, localizado no ápice do tarsômero. 

Descrição do Macho. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 10 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo alaranjado. Cabeça e élitro marrons, ápice dos 

élitros com coloração marrom esbranquiçada. 

Cabeça. Mais larga que longa (2,1 x 1,9 mm), mais larga que o pronoto (2,1 x 1,6 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície finamente pontuada (Fig. 48-D); olhos 

proeminentes, reniformes, tão longos quanto largos (0,9 x 0,9 mm) em vista lateral, ocupam 1/3 

do comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (1,2 mm), cerca 

de três vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 74-D); distância interantenal larga (0,9 

mm), cerca de três vezes o comprimento do escapo (0,3 mm) (Fig. 48-G); antenas com 12 

antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com um 

par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; ramificações do antenômero 

VI cerca de 13 vezes mais longos que o antenômero correspondente; antenômero XII sem 

ramificações e com formato cilíndrico, cerca de 2,5 vezes mais longo que o antenômero XI 

(1,28 x 0,46 mm) (Fig. 48-H); têmporas curtas (0,57 mm), aproximadamente metade 

comprimento do olho em vista lateral (Fig. 48-F); em vista ventral, têmporas curvadas e 

convergentes basalmente, com aproximadamente metade do comprimento de um olho em vista 

lateral; clípeo proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,80 x 0,26 mm), 

projeções do clípeo com formato subtriangular; labro não proeminente; mandíbulas com 

formato de foice, curvadas ventroposteriormente, sem dentes; palpos maxilares com quatro 

palpômeros; último palpômero securiforme mais longo que largo (0,25 x 0,15 mm), cerca de 
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1,5 vezes mais longo e um pouco mais largo que o palpômero anterior (Fig. 48-G); palpos 

labiais com três palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 48-E). 

Tórax. Pronoto um pouco mais largo que longo (1,69 x 1,60 mm), margem basal semireta, 

levemente arqueada, margens laterais paralelas na metade basal, e arredondadas na metade 

apical, margem apical semireta; superfície lisa (Fig. 48-D); escutelo subretângular com a 

margem ápice convexo. Élitro 4,5 vezes mais longo que largo (4,9 x 1,1 mm), cerca de três 

vezes o longo que o pronoto (4,9 x 1,6 mm) (Fig. 48-A). Asas membranosas longas, cobrindo 

completamente o abdômen, venação desenvolvida. Veia costal estendendo-se até o ápice da 

asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal 

posterior antes de chegar nos primeiros 1/3 do comprimento da asa; célula radial aberta 

apicalmente; margem apical da asa arredondada, e não emarginada; mancha apical presente, 

com formato de “E”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial-

mediana, radial posterior, mediana anterior, mediana posterior  e radial 4 presentes; radial 3 

ausente; margem mediana levemente sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2, 

CuA1+2), as da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem 

cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 48-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso 

com um pente ventral mais curto que o tarsômero, localizado no ápice do tarsômero e ocupando 

apenas 1/5 do comprimento do tarsômero (0,063 x 0,35 mm); primeiro tarsômero do meso e 

metatarso sem pentes ventrais (Fig. 48-C); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

VIII esternito com a margem posterior bisinuosa; IX esternito mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 48-B); em vista dorsal com 10 tergitos, I-VIII mais largos que longos, 

tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que 

largo, modificado em formato tubular (Fig. 48-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; 

parâmeros direito e esquerdo simétricos; em vista lateral, cerca de 2,5 vezes mais longo que 

largo (0,97 x 0,35 mm) (Fig. 49-B); região posterior do parâmero com constrição e curvado 

para a porção interna da peça, ápice com um dente orientado para a face interna da peça (Fig. 

48-C); ponto de flexão visível; lobo médio com formato cilíndrico, fortemente curvado na 

porção basal , semirreto na porção mediana e levemente curvado para cima na porção apical; 

flagelo exposto, com aproximadamente (2,50 mm) de comprimento, cerca de 1,5 vezes o longo 

que o edeago (1,42 mm) (Fig. 48-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado: Holótipo. BRASIL, Amazonas / Barcelos, vii.2008 / Serra do Aracá 

/ 1.123 metros // 00°54'35"N,63°26'00"W / Armadilha Malaise / A. Nogueira leg.[coletor] (1♂ 

INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. Antena direita faltando a partir do pedicelo. 

Discussão. Ptorthodiellus nogueirai sp. nov. pode ser distinguido de P. araguaicus e P. 

trinidadicus pela presença do pente ventral localizada no ápice do tarsômero, enquanto que nas 

outras duas espécies o pente ventral está localizada na base do tarsômero. Também pode ser 

distinguida pelo seu tamanho maior, de aproximadamente 10 mm de comprimento, enquanto 

que nas outras duas espécies esse tamanho varia de 6,5 – 7,0 mm de comprimento; a largura da 

cabeça em P. nogueirai sp. nov., é mais larga (2,0 mm) que as outras duas espécies, sendo de 

(1,43 mm) em P. aragauicus e (1,2 mm) em P. trinidadicus; P. nogueirai sp. nov. possui a 

cabeça e o élitro marrom e o pronoto amarelo alaranjado, em P. aragauicus a cabeça e o élitro 

possuem coloração marrom escura, quase preta, contrastando com o pronoto alaranjado, já em 

P. trinidadicus a cabeça e o élitro são marrons e o pronoto marrom escuro, apenas com as bordas 

lateais amareladas; Em P. nogueirai sp. nov. e P. araguaicus o élitro possui cerca de três vezes 

o comprimento do pronoto e em P. trinidadicus cerca de duas vezes e meia. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 48 (A – H). Ptorthodiellus nogueirai sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 5 mm; D – H = 1 mm. 
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Figura 49 (A – D). Ptorthodiellus nogueirai sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 2 mm; B – D = 0,5 mm. 
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Figura 50. Mapa com registros geográficos de Ptorthodiellus nogueirai sp. nov. 
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Ptorthodius Gorham, 1881 

Espécie-tipo: Ptorthodius mandibularis Gorham, 1881 

Ptorthodius Gorham, 1881: 107; Wittmer, 1963a: 86; Wittmer, 1976: 460; Zaragoza-Caballero 

2010: 109 (chave); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 82 (sinopse); 

Constantin, 2014: 88, 96 (chave); Constantin, 2014: 88, 96, 102 (chave). 

Diagnose. Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais; antenômero XII sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o 

comprimento do escapo; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; região gular com uma 

sutura e uma fossa tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois 

palpômeros; pente ventral presente no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão longo quanto 

o tarsômero; garras tarsais com espinhos na base. 

Discussão. Ptorthodius foi proposto por Gorham (1881), com a descrição de duas espécies: P. 

mandibularis, com origem no Panamá; e P. ramosus, com origem na Guatemala. Wittmer 

(1963a) retirou P. ramosus do gênero e criou uma nova combinação em Mastinocerus 

(Mastinocerus) Solier, 1849. Além disso, propôs uma nova combinação para Phrixothrix 

atricornis Pic, 1929 transferindo-a para Ptorthodius, sinonimizou Cephalodrius astrosignathus 

Pic, 1955 com Ptorthodius mandibularis e também descreveu Ptorthodius lanei. Alguns meses 

depois, Ptorthodius lanei tem sua descrição publicada pela segunda vez em (Wittmer, 1963b), 

na “Studi Entomologici”, publicada em dezembro 1963, sendo que a descrição da espécie já 

havia sido publicada pelo autor em junho do mesmo ano, no “Mitteilungen de Schweizerischen 

Entomologischen Gesellschaft”. Desta forma, deve-se considerar a segunda publicação como 

um ato inválida e considerar a publicação mais antiga como referência para P. lanei. 

Wittmer (1976) analisou a coleção de Pic, armazenada no Museu de Paris, e encontrou um tipo 

identificado como Mastinocerus nigrosignathus, considerado in litteris, e fez sinonímia com 

Ptorthodius mandibularis. Em seu trabalho, Wittmer comentou que fez essa sinonímia, pois 

acreditava que o tipo, identificado como Mastinocerus nigrosignathus, tenha recebido 

acidentalmente o nome errado, e que na verdade, deveria ter sido corretamente chamado de M. 

astrosignathus. Como Wittmer não deixou claro no ato de sinonímia se M. nigrosignathus, 

considerada in litteris, possuía algum ano de identificação, esta sinonímia não se justificaria, 

pois o nome seria considerado como inválido. Mais tarde, Constantin (2014) fez uma nova 

combinação de Ptorthodius lanei transferindo-a para Taximastinocerus.  
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Atualmente Ptorthodius possui apenas três espécies, e nenhuma registro brasileiro. Após este 

estudo foram descritas duas espécies novas para o gênero: P. longipalpus sp. nov. e P. 

santaizabelensis sp. nov., ambos com distribuição para o estado do Amazonas (Fig. 51), 

totalizando cinco espécies para Ptorthodius. 

  

Figura 51. Mapa com registros geográficos de Ptorthodius para o território brasileiro. 
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Chave para espécies de Ptorthodius da Amazônia brasileira 

 

 1’ – Corpo predominantemente amarelo; élitros mais longos, cerca de 3 vezes mais longo que 

o pronoto (Fig. a); escutelo com margem apical semirreta (Fig. b); distância interocular mais 

estreita, cerca de 1,5 vezes a largura de um olho (Fig. c); palpos maxilares mais longos que a 

cabeça.......................................................................................Ptorthodius longipalpus sp. nov. 

 

 

1” – Corpo predominantemente marrom escuro; élitros mais curtos, cerca de 2,5 vezes mais 

longo que o pronoto (Fig. d); escutelo com margem apical emarginada (Fig. e); distância 

interocular mais larga, cerca de 2,5 vezes a largura de um olho (Fig. b); palpos maxilares mais 

curtos que a cabeça...........................................................Ptorthodius santaizabelensis sp. nov.  
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Ptorthodius longipalpus sp. nov. 

(Figs. 52 A-H, 53 A-D, 54) 

Etimologia. Do latim longus = longo, longo e palpus = palpos; em referência aos palpos 

maxilares muito longos em relação a cabeça. 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo; palpos maxilares mais longos que a cabeça; 

pronoto amarelo e élitros marrons; distância interocular com cerca de 1,5 vezes a largura de um 

olho; élitros cerca de 3 vezes mais longos que o pronoto; escutelo com margem apical semirreta. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 7,35 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo. Cabeça, palpos maxilares, palpos labiais e 

pronoto amarelos; élitros marrons na base e mais claros no ápice; abdomem com coloração 

marrom e pernas amarelas. 

Cabeça. Mais larga que longa (1,17 x 0,69 mm), tão larga quanto o pronoto (1,17 x 1,05 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 52-D); olhos proeminentes e 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,53 x 0,57 mm) em vista lateral; ocupam 3/4 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,48 mm), cerca 

de 1,5 vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 52-D); distância interantenal (0,20 mm), 

com aproximadamente o mesmo comprimento do escapo (0,21 mm) (Fig. 52-G); antenas com 

12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com 

um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; ramificações do 

antenômero VI cerca de 4,5 vezes mais longas que o antenômero correspondente; antenômero 

XII sem ramificações e com formato lanceolado, um pouco mais longo que o antenômero XI 

(0,35 x 0,26 mm) (Fig. 52-H); têmporas muito curtas (0,10 mm), cerca de 5 vezes menor que o 

comprimento do olho em vista lateral (Fig. 52-F); em vista ventral, têmporas semirretas e 

convergentes; clípeo não proeminente; labro proeminente, dividido duas estruturas 

subtriangulares, mais largas na base e estreitas no ápice; mandíbulas com formato de foice, com 

o ápice voltadas ventroposteriormente, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, 

último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,28 x 0,11 mm), cerca de 1,5 vezes mais 

longo e um pouco mais largo que o palpômero anterior (Fig. 52-G); palpos labiais com dois 

palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 52-E). 
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Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,05 x 0,76 mm), margem basal semirreta margens 

laterais com metade basal semirretas e paralelas, metade apical curvadas e convertentes, 

margem apical convergente; superfície lisa (Fig. 52-D); escutelo subquadrado, com a margem 

apical semirreta (Fig. 52-A). Élitro 3,5 vezes mais longo que largo (2,34 x 0,63 mm), cerca de 

3 vezes mais longo que o pronoto (0,76 mm) (Fig. 52-D). Asas membranosas curta, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da 

asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal 

posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial aberto apicalmente; margem 

apical da asa não emarginado; mancha apical presente , com formato de “C”; veias radial 

anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, 

mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; 

margem mediana sinuosa ; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2), as da região 

anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal levemente 

emarginada (Fig. 53-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do pro e mesotarso com um pente 

ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do metatarso sem pente ventral (Fig. 

52-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior marginal com duas emarginações e margem posterior 

mediana convexa; esternito IX mais longo que largo, margem posterior bilobada (Fig. 52-B); 

em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que longos, tergito VIII com ápice 

convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que largo, modificado em 

formato tubular (Fig. 52-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; parâmero direito e esquerdo 

simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 4 vezes mais longo que largo (0,77 x 0,19 

mm) (Fig. 53-B); região posterior com constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice 

com cerdas e com formato agudo orientado para a face interna da peça (Fig. 52-C); ponto de 

flexão não visível; lobo médio com (1,11 mm) de extensão, com formato cilíndrico e dilatada 

anteriormente, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para cima na porção 

apical; flagelo exposto, com aproximadamente (2,70 mm) de comprimento, cerca de 2,5 vezes 

mais longo que o edeago (1,12 mm) (Fig. 52-B). 

 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda 

Esteio [02°22'34"S 59°52'35"W], Reserva 1112 (RLO)[Rede Lateral Oeste], 21.i.1986, / B.C. 

Klein col.[coletor] (1♂ INPA). 

Parátipos. Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva 1112 (RLO)[Rede Lateral Oeste], 21.i.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(2♂ INPA). Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva 1208 (RCN)[Rede Central Norte], 04.iii.1987, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, ZF-03, / Km 23, Fazenda Esteio [02°22'34"S 

59°52'35"W], Reserva 1208 (RCN)[Rede Central Norte], 25.iii.1987, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 4-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 9-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1208 (2♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 9-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 11-6[vi]-1986 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 // RCN 

(1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 17-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 28-5[v]-1986 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 (1♂ 

INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF 3 Km-23 

[02°22'34"S 59°52'35"W] // 29-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 (1♂ 

INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, esternito IX destacado. Perna protorácica quebrada a partir da 

coxa, armazenada junto ao espécime em álcool 70%.  

Variação. Comprimento do corpo (5,7 – 7,6 mm). 

Discussão. A espécie mais próxima de Ptorthodius longipalpus é P. quinguasensis Wittmer, 

1996. Porém, P. longipalpus sp. nov. pode ser facilmente distinta de P. quinguasensis pela 

coloração do corpo, predominantemente amarelo, enquanto que P. quinguasensis o corpo é 

predominantemente marrom escuro para preto. Além disso, P. longipalpus sp. nov. possui a 
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superfície da cabeça lisa, enquanto que P. quinguasensis possui a cabeça fortemente pontuada. 

As ramificações das antenas são mais longas em P. longipalpus sp. nov., cerca de 4,5 vezes 

mais longas que o antenômero correspondente, enquanto que P. quinguasensis possuí as 

ramificações cerca de 4 vezes mais longas que o antenômero correspondente. Além disso, Os 

élitros são mais longos em P. longipalpus sp. nov., cerca de 3 vezes mais longos que o pronoto, 

enquanto que em P. quinguasensis os élitros são cerca de 2,5 vezes mais longos que o pronoto. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas.  
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Figura 52 (A – H) Ptorthodius longipalpus sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 

mm; G = 0,2 mm; F = 0,5 mm. 
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  Figura 53 (A – D). Ptorthodius longipalpus sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 mm. 
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Figura 54. Mapa com registros geográficos de Ptorthodius longipalpus sp. nov. 
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Ptorthodius santaizabelensis sp. nov. 

(Figs. 55 A-H, 56 A-D, 57) 

Etimologia. O nome faz referência ao município do Amazonas, Santa Izabel, local de 

ocorrência da espécie. 

Diagnose. Corpo predominantemente marrom escuro, pronoto marrom com uma listra mais 

clara medialmente; palpos maxilares mais curtos que a cabeça; distância interocular cerca de 

2,5 vezes a largura de um olho; élitros cerca de 2,5 vezes mais longos que o pronoto; escutelo 

com margem apical emarginada medialmente. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 5,8 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom; cabeça marrom; palpos maxilares e labias 

marrom; pronoto marrom com uma faixa mediana mais clara; pernas perdominantemente 

marrons, coxas com uma coloração bege, mais claro nas pro e meso coxas; élitro marrom 

escuro; abdomêm marrom escuro; X tergito mais claro. 

Cabeça. Mais larga que longa (0,70 x 1,03 mm), mais estreita que o pronoto (1,03 x 1,15 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 55-D); olhos proeminentes e 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,49 x 0,54 mm) em vista lateral; ocupam 3/4 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e vista lateral; distância interocular larga (0,63 mm), 

cerca de 2,5 vezes a largura de um olho em vista dorsal (0,22 mm) (Fig. 55-D); distância 

interantenal (0,24 mm), com aproximadamente o mesmo tamanho que o comprimento do 

escapo (0,22 mm) (Fig. 55-G); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e Antenômero III 

sem ramificações; antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e com 

formato cilíndrico; ramificações do antenômero VI 4,5 vezes mais longo que o antenômero 

correspondente; antenômero XII sem ramificações e com formato lanceolado, um pouco mais 

longo que o antenômero XI (0,33 x 0,20 mm) (Fig. 55-H); têmporas muito curtas (0,11 mm), 

cerca de 4,5 vezes menor que o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 55-F); em vista 

ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo não proeminente; labro proeminente, 

dividido duas estruturas subtriangulares, mais largas na base e estreitas no ápice; mandíbulas 

com formato de foice, com o ápice voltadas ventroposteriormente, sem dentes; palpos maxilares 

com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,30 x 0,16mm), 

cerca de 2,5 vezes mais longo e 2 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 55-G); palpos 

labiais com dois palpômero; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 55-E). 
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Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,15 x 0,88 mm), margem basal semirreta margens 

laterais com metade basal semirretas e paralelas, metade apical curvadas e convertentes, 

margem apical convergente; superfície lisa (Fig. 55-D); escutelo subquadrado, com a margem 

apical emarginada. Élitro 4 vezes mais longo que largo (2,33 x 0,57 mm), cerca de 2,5 vezes 

mais longo que o pronoto (0,88 mm) (Fig. 55-A). Asas membranosas curtas, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da 

asa, terminando próximo da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal 

posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial aberta apicalmente; margem 

apical da asa não emarginada ; mancha apical presente , com formato de “C”; veias radial 

anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, 

mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; 

margem mediana levemente sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2, CuA1+2), 

as da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal 

levemente emarginada (Fig. 56-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do pro e mesotarso com 

um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do metatarso sem pente 

ventral (Fig. 55-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior marginal com duas emarginações e margem posterior 

mediana convexa; esternito IX mais longo que largo, margem posterior bisinuosa (Fig. 55-B); 

em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que longos, tergito VIII com ápice 

convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que largo, modificado em 

formato tubular (Fig. 55-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; parâmero direito e esquerdo 

simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 3,5 vezes mais longo que largo (0,87 x 0,23 

mm) (Fig. 56-B); região posterior com constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice 

com cerdas e com formato agudo orientado para a face interna da peça (Fig. 56-C); ponto de 

flexão não visível; lobo médio com (1,15 mm) de extensão, com formato cilíndrico e dilatada 

anteriormente, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para cima na porção 

apical; flagelo exposto, com aproximadamente (3,00 mm) de comprimento, cerca de 3 vezes 

mais longo que o edeago (1,03 mm) (Fig. 56-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL Amazonas / S.[Santa] Izabel R.[Rio] Negro / 

Maturaca [0°40'29.0"N 66°12'50.5"W] / 11-13-x-1990 // Arm.[armadilha] Malaise / J.A[.] 

Rafael [coletor] (1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. Antena direita faltando a partir do pedicelo. 

Observações. O espécime estava inicialmente armazenado em via seca, colado em triangulo de 

montagem. O mesmo estava montado com antena esquerda recobrindo a parte frontal da cabeça 

e também estava completamente recoberto por sujeira e escamas de Lepidoptera, inviabilizando 

a visualização dos caracteres. Desta forma, foi necessário fazer a hidratação com água destilada 

e uma gota de detergente para desengordurar e retirar a sujeira impregnada na superfície do 

mesmo. Após a hidratação o mesmo foi armazenado em álcool 70%.  

Discussão. A espécie mais próxima de Ptorthodius santaizabelensis sp. nov. é P. quiguasensis 

Wittmer, 1996, ambas possuem o corpo predominantemente marrom escuro. P. sataizabelensis 

sp. nov. pode ser distinguida de P. quinguasensis pelas ramificações mais longas, cerca de 4,5 

vezes mais longas que o antenômero correspondente, enquanto que em P. quinguasensis, possuí 

ramificações mais curtas, com aproximadamente 4 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente. Além disso, a cabeça de P. santaizabelensis sp. nov. possui a superfície lisa, 

enquanto que em P. quinguasensis possui superfície é fortemente pontuada. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 55 (A – H). Ptorthodius santaizabelensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 mm; 

G = 0,2; F = 0,5 mm. 
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Figura 56 (A – D). Ptorthodius santaizabelensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 57. Mapa com registros geográficos de Ptorthodius santaizabelensis sp. nov. 
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Spangleriella Wittmer, 1988 

Espécie-tipo: Spangleriella vittata Wittmer, 1988 

Spangleriella Wittmer, 1988b: 73; Zaragoza-Caballero 2010: 110 (chave); Zaragoza-Caballero 

& Pérez-Hernández, 2014: 82 (sinopse). 

Diagnose: Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais simétricas e com formato cilíndrico; antenômero III mais longo que o pedicelo; 

antenômero XII sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o comprimento do 

escapo; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; tentório com uma fossa; palpos 

maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois palpômeros; pernas com os tarsos sem 

pente ventral; garras tarsais com espinhos na base. 

Discussão: Spangleriella foi proposta por Wittmer (1988), com apenas uma espécie descrita, 

Spangleriella vittata, para a Venezuela. O gênero se distingue dos demais, principalmente por 

possuir todos os tarsômeros sem pentes ventrais, pela presença de cantus nos olhos e pelo 

antenômero III ser mais largo que o pedicelo. Atualmente Spangleriella possui apenas uma 

espécie e até então sem nenhum registro para o Brasil. Após Spangleriella vittata foi registrada 

pela primeira vez no Brasil, com distribuição para o estado do Amazonas (Fig. 58). 
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Figura 58. Mapa com registros geográficos de Spangleriella para o território brasileiro. 
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Spangleriella vittata Wittmer, 1988 

(Figs. 59 A-H, 60) 

Spangleriella vittata Wittmer, 1988b: 75 (Figs. 1-5); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 

2014: 28 (sinopse); Zaragoza-Caballero & Zurita-García, 2015: 532 (filogenia); 

Quintino 2017: 16 (filogenia). 

Diagnose. Corpo amarelo pálido; olhos com cantus; antenômero III mais largo que o pedicelo; 

mandíbulas sem dentes; tarsômeros sem pentes ventrais. 

Material examinado. BRASIL: AMAZONAS / S.[São] GABRIEL DA CACHOEIRA / BR: 

307: KM: 10 [0°05'58.0"S/67°01'11.0"W] / 15-30-iv-1982 / ES: JORGE ARIAS (1♂ INPA); 

Brasil, São Gabriel da Cachoeira, Pq. Nac. Pico da Neblina, [0°21'46.9"N,65°57'12.1"W], 04-

12.viii.2010, Arm. Malaise, A. Rocha & Vidal (1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (8,3 – 9,2 mm).  

Discussão. Desde a descrição de Spangleriella, S. vittata permanece sendo a única espécie 

descrita para o gênero. Ela é muito parecida com as espécies escritas em Magnocularis gen. 

nov., tanto pelos olhos grandes e globulares, presença de cantus e também por ter todos os 

tarsos sem pentes ventrais, porém, se distingue por possui as mandíbulas sem dentes e o 

antenômero III mais largo que o pedicelo, enquanto que as espécies de Magnocularis gen. nov. 

possuem as mandíbulas com dentes na margem interna e antenômero III mais estreito que o 

pedicelo. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo). VENEZUELA: Amazonas. 
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Figura 59 (A – H). Spangleriella vittata Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito lateral; 

(D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em vista 

lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 4 mm; D – F = 1 mm; G e F = 0,5 mm. 
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Figura 60. Mapa com registros geográficos de Spangleriella vittata Wittmer. 
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Taximastinocerus Wittmer, 1963 

Espécie-tipo: Phrixothrix hickeri (Pic, 1929) 

Taximastinocerus Wittmer, 1963: 83; Wittmer, 1976: 493-495, figs. 71-74 (revisão); 

Zaragoza-Caballero 2010: 109 (chave); Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 

56 (sinopse); Constantin, 2014: 87, 99, 102, 104 (chave). 

Diagnose. Antenas com 12 antenômeros, antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais; distância interantenal maior que o comprimento do escapo; mandíbulas sem de dentes; 

clípeo emarginado; tentório com apenas uma fossa, palpos maxilares com quatro palpômeros e 

labiais com dois palpômeros; pente ventral presente apenas no primeiro tarsômero do protarso, 

tão longo quanto o tarsômero; garras tarsais com espinhos na base. 

Discussão. Taximastinocerus foi proposta por Wittmer (1963) através da nova combinação de 

Phrixotrix hickeri Pic, 1929, com origem no Paraguai. No mesmo trabalho, foram propostas 

novas combinações para P. cephalotes Pic, 1938 e P. pallidus Pic, 1938, ambas originárias da 

Colômbia, e também foram descritas três espécies: T. kissingeri para o México e T. frontalis e 

T. plaumanni para o Brasil. Mais tarde, Wittmer (1976) descreveu quatro espécies: T. beniensis 

para a Bolívia, T. brasiliensis para o Brasil, T. parallelus para o Panamá e T. puncticollis para 

a Colômbia; propôs uma nova combinação para Euryopa brunnea Gorham, 1881, originária da 

Guatemala; e retirou T. frontalis do gênero, criando uma nova combinação em Howdenia. 

Wittmer (1988) descreveu cinco espécies para a Venezuela: Taximastinocerus breviplumatus, 

T. levefumidus, T. neblinensis, T. nigricolor e T. pseudobrunneus; e em 1997 descreveu T. 

hermani para o Brasil. O trabalho mais rescente para o grupo é de Constantin (2014), ele 

descreveu T. fernandezi para Guiana, e propôs uma nova combinação para Ptorthodius lanei 

Wittmer, 1963, com origem brasileira 

Taximastinocerus possui atualmente 18 espécies, das quais apenas cinco delas, até o 

momento, ocorriam para o Brasil: T. brasiliensis, para o Distrito Federal; T. hermani, para o 

Pará; T. hickeri, para Minas Gerais; T. plaumanni, para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás; e T. lanei, para o Amapá. Após este estudo, T. hermani teve seus registros atualizados 

para o Brasil, com um novo registro para o estado do Amazonas e também foram acrescentados 

registros de espécies não ocorriam no Brasil, sendo T. beniensis para o Amazonas, e Rondônia, 

T. hickeri e T. neblinensis para o Amazonas, T. parallelus para Roraima e T. brunneus para o 

Amazonas e Roraima. Além disso, foram descritas seis espécies novas: T. longiflagelattus sp. 

nov. para o Acre, Amazonas e Rondônia; T. microbeniensis sp. nov., para o Amazonas e 
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Rondônia; T. pseudobeniensis sp. nov. e T. ustulatus sp. nov. para o Amazonas; e T. 

amapaensis sp. nov. e T. oiapoquensis sp. nov. para o Amapá (Fig. 61). 

  

Figura 61. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus para o território brasileiro. 
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Chave para espécies de Taximastinocerus da Amazônia brasileira 

 

1’ – Pronoto mais longo que largo; margens laterais subparalelas, ápice convexo (Fig. a); cabeça 

mais longa ou tão longa quando larga (Fig. b).................................................................2 

 

 

1” – Pronoto mais largo que longo; margens laterais arredondadas em conjunto com o ápice 

convexo (Fig. d); cabeça mais larga que longa............................................................................5 
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2’ – Cabeça, pronoto e élitros com mesma coloração (Fig. a); clípeo com projeções 

subtriangulares com o ápice arredondado (Fig. b); tergito X muito longo, cerca de 2,5 vezes 

maior que o tergito VIII (Fig. c).............................Taximastinocerus parallelus Wittmer, 1976 

  

 2” – Cabeça com coloração amarela, distinta da coloração marrom do pronoto e dos élitros 

(Fig. d); clípeo com projeções subtriangulares com o ápice truncado (Fig. e); tergito X mais 

curto, tão longo quanto o tergito VIII (Fig. f)...............................................................................3 
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3’ – Antenas com ramificações mais longas, ramificação do IV antenômero com 6,5 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente (Fig. a); pronto com a largura basal tão larga 

quanto a largura apical, margens laterais semirretas (Fig. b)........................................................ 

............................................................................................Taximastinocerus amapaensis sp. n. 

 

3” – Antenas com ramificações mais curtas, ramificação do IV antenômero com 4 vezes ou 

menos o comprimento do antenômero correspondente (Fig. c); pronoto com a largura basal 

maior que a largura apical, margens laterais curvadas (Fig. d)....................................................4 
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4’ – Têmporas paralelas na região subocular, que se alargam em seguida e depois se estreitam 

na região basal (Fig. a); pronoto e élitros com coloração marrom escuros para pretos; cabeça 

com uma mancha marrom na fronte (Fig. b); ramificações do VI antenômero com cerca de 4 

vezes o comprimento do antenômero correspondente.................................................................. 

.................................................................................Taximastinocerus hermani Wittmer, 1997 

 

4" –Têmporas paralelas na região subocular e que se estreitam logo em seguida na região basal 

(Fig. c); pronoto e élitros com coloração marrons; cabeça sem manchas; ramificações do 

antenômero VI com cerca de 3 vezes o comprimento do antenômero correspondente (Fig. d).... 

.................................................................................Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov. 
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5’ – Cabeça com coloração similar ao do pronoto......................................................................6 

5” – Cabeça com coloração diferente do pronoto.......................................................................8 

 

 

6’ – Antenas com ramificações mais longas, ramificações do antenômero VI com mais de 6 

vezes o comprimento do antenômero correspondente (Fig. b)....................................................... 

.....................................................................................Taximastinocerus oiapoquensis sp. nov. 

 6” – Antenas com ramificações mais curtas, ramificações do antenômeros VI com menos de 3 

vezes o comprimento do antenômero correspondente (Fig. a).....................................................7 
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7’ – Espécies maiores (4,3 – 6,7 mm); cabeça, pronoto e élitros marrons; superfície da cabeça 

e pronoto com  pontuações (Fig. a); ramificações do antenômero VI com 3 vezes o comprimento 

do antenômero correspondente; edeago com flagelo longo, cerca de 2,5 vezes mais longo que 

o edeago; alça do lobo médio alongada anteriormente, curvando-se longe da base dos parâmeros 

(Fig.b).................................................................................Taximastinocerus ustulatus sp. nov. 

 

7” – Espécies menores (3,6 – 4,5 mm); cabeça, pronoto e élitros amarelo alaranjados; superfície 

da cabeça e do pronoto sem pontuações (Fig.c); ramificações do antenômero VI com cerca de 

2 vezes o comprimento do antenômero correspondente; edeago com flagelo curto, com 

aproximadamente o mesmo comprimento do edeago, alça do lobo médio curvando-se próximo 

da base dos parâmeros (Fig.d)..............................Taximastinocerus brunneus (Gorham, 1881) 
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8’ – Ramificações do antenômero VI com mais de 5 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. a); pronoto e élitro amarelo alaranjado (Fig. b)............................................ 

..........................................................................................Taximastinocerus hickeri (Pic, 1929) 

 

8” – Ramificações do antenômero VI com menos de 3 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. b); pronoto e élitro variando de marrom para marrom escuro (Fig. c).......9 
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9’ – Ramificações do antenômero VI com cerca de 2 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. a)..............................................................................................................10 

9’ – Ramificações do antenômero VI com cerca de 1,5 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. a)..............................................................................................................11 

 

10’ – Cabeça com uma mancha marrom entre os olhos; distância interocular maior, cerca de 

3,5 vezes a largura de um olho; edeago com flagelo mais longo, cerca de 2 vezes o comprimento 

do edeago............................................................Taximastinocerus neblinensis Wittmer, 1988 

10” – Cabeça sem manchas, distância interocular menor, cerca de 3 vezes a largura de um olho; 

edeago com flagelo mais curto, tão longo quando o edeago.......................................................... 

................................................................................Taximastinocerus beniensis Wittmer, 1976 
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11’ – Élitros mais longos, cerca de 3 vezes mais longos que o pronoto (Fig. a); distância 

interocular com 2 vezes a largura de um olho e distância interantenal com 2 vezes o 

comprimento do escapo (Fig. b); edeago com flagelo mais curto, cerca de 2 vezes mais longo 

que o edeago (Fig, c).................................................Taximastinocerus microbeniensis sp. nov. 

 

11” – Élitros mais curtos, cerca de 2,5 vezes mais longos que o pronoto (Fig. d); distância 

interocular com 3 vezes a largura de um olho, e distância interantenal com 3 vezes o 

comprimento do escapo (Fig. e) edeago com flagelo mais longo, cerca de 4 vezes mais longo 

que o edeago (Fig. f)...............................................Taximastinocerus pseudobeniensis sp. nov. 
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Taximastinocerus amapaensis sp. nov. 

(Figs. 62 A-H, 63 A-D, 64) 

Etimologia. O nome faz referência ao estado do Amapá, local de ocorrência da espécie. 

Diagnose. Cabeça amarela alaranjada, com uma mancha marrom entre os olhos, antenômeros 

IV-XI com um par de ramificações laterais cilíndricas, ramificações do antenômero VI com 

cerca de 6,5 vezes o comprimento do antenômero correspondente; têmporas longas, curvadas e 

convergentes; pronoto mais longo que largo, laterais semiparalelas; ápice do pronoto levemente 

mais estreito que a base; élitro com cerca de 1,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 6,0 mm. 

Coloração. Cabeça com amarela alaranjada, com uma mancha marrom na entre os olhos; 

pronoto marrom escuro; élitros marrom escuros, com o apice mais claro; tergitos marrom 

escuros; esternitos II-VI marrons com margens amareladas, esternitos VII-IX amarelos; pernas 

com coloração amarela.  

Cabeça. Mais larga que longa (1,29 x 0,97 mm), mais larga que o pronoto (0,97 x 0,88 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 62-D); olhos proeminentes, 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,14x 0,13 mm) em vista lateral; ocupam 1/3 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e 1/2 em vista lateral; distância interocular larga (0,72 

mm), cerca de 4 vezes a largura de um olho (0,17 mm) em vista dorsal (Fig. 62-D); distância 

interantenal larga (0,31 mm), cerca de 2 vezes o comprimento do escapo (0,15 mm) (Fig. 62-

H); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; 

ramificações do antenômero VI com cerca de 6,5 vezes comprimento do antenômero 

correspondente; antenômero XII sem ramificações e com formato cilíndrico, semelhante a uma 

das ramificações, com cerca de 2 vezes o comprimento do antenômero XI (0,38 x 0,20 mm) 

(Fig. 62-H); têmporas longas (0,19 mm), cerca de 1,5 vezes maior que o comprimento do olho 

em vista lateral (Fig. 62-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo 

proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,13 x 0,04 mm), com projeções 

subtriangulares com o ápice truncado (Fig. 62-D); labro não proeminente; mandíbulas com 

formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero 

securiforme, mais longo que largo (0,17 x 0,07 mm), cerca de 4 vezes mais longo e um pouco 
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mais largo que o palpômero anterior (Fig. 62-G); palpos labiais com dois palpômeros; região 

gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 62-E). 

Tórax. Pronoto um pouco mais longo que largo (0,90 x 0,88 mm), margem basal bisinuosa 

margens laterais com a metade basal semirretas e paralelas e metade apical curvadas e 

convergentes, margem apical levemente convexa; superfície lisa (Fig. 62-D); escutelo 

subretangular, com a margem apical truncada. Élitro 3,5 vezes mais longo que largo (1,61 x 

0,46 mm), cerca de 1,5 vezes mais longo que o pronoto (0,90 mm) (Fig. 62-A). Asas 

membranosas curtas não cobrindo completamente o abdômen, deixando descoberto os tergitos 

VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe 

da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar 

no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada apicalmente; margem apical da asa não 

emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 

1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, 

mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; margem mediana sinuosa; 

região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias 

da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal 

emarginada (Fig. 63-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral 

tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do meso e metatarso sem pentes ventrais 

(Fig. 62-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 62-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 62-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo não simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 

3 vezes mais longo que largo (0,68 x 0,21 mm) (Fig. 63-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com formato agudo orientado para a face interna 

da peça (Fig. 63-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,45 mm) de extensão, com 

formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para cima na 

porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (3,98 mm) de comprimento, cerca de 3,5 

vezes mais longo que o edeago (1,09 mm) (Fig. 63-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, Amapá, Oiapoque, / Ramal, Km 7 03°49'19"N-

51°42'52"W, / 16.ix.2014, [armadilha] Malaise, / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] (1♂ 

INPA). 

Parátipos. BRASIL, Amapá, Oiapoque, / Ramal, Km 7 03°49'19"N-51°42'52"W, / 16.ix.2014, 

[armadilha] Malaise, / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] (9♂ INPA). BRASIL, Amapá, 

Oiapoque, BR / 156, Km 25, Sítio Boa Esperança 03°49'19"N-51°46'17.3"W, / 9-11.vii.2019, 

[armadilha] Malaise grande, / J.A. Rafael, S.P. Lima, F.F. Xavier [coletores] (1♂ INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita retirada e genitália dissecada, 

ambos armazenados junto ao espécime em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (4,9 – 6,5 mm). 

Discussão. As espécies mais próximas de Taximastinocerus amapaensis sp. nov. é T. hermani 

e T. longiflagelattus sp. nov. T. amapaensis sp. nov. pode ser distinguida de T. hermani e T. 

longiflagelattus sp. nov. pelas ramificações mais longas, cerca de 6,5 vezes mais longas que o 

antenômero correspondente (Fig. 128-a), enquanto que T. hermani possui as ramificações com 

4 vezes (Fig. 128-d) e T. longiflagelattus sp. nov. com 3 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. 128-f). T. amapaensis sp. nov. possui o pronoto com laterais 

semiparalelas, sendo o ápice tão largo quanto a base (Fig. 119-a), enquanto que T. hermani e T. 

longiflagelattus sp. nov. o pronoto possuem laterais sinuosas e com o ápice mais estreito que a 

base (Fig. 119-d e f). As têmporas de T. amapaensis sp. nov. são mais curtas e arredondadas 

(Fig. 122-a), enquanto que nas outras duas espécies as têmporas são mais longas, semiparalelas 

na região subocular e arredondadas na região basal (Fig. 122-d e f). Além disso, T. amapaensis 

sp. nov. possui o flagelo do edeago mais curto, cerca de 3,5 vezes mais longo que o edeago, 

enquanto que em T. longiflagelattus sp. nov. e T. hermani são cerca de 5 vezes mais longos que 

o edeago. 

Registros geográficos. BRASIL: Amapá. 
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Figura 62 (A – H). Taximastinocerus amapaensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 

mm; G e F = 0,2 mm. 
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  Figura 63 (A – D). Taximastinocerus amapaensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – 

D = 0,5 mm. 
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Figura 64. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus amapaensis sp. nov. 
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Taximastinocerus beniensis Wittmer, 1976 

(Figs. 65 A-H, 66 A-D, 67) 

Taximastinocerus beniensis Wittmer, 1976: 498, 487 (Fig. 75); Zaragoza-Caballero & Pérez-

Hernández, 2014: 96, 112 (sinopse). Constantin, 2014: 104 (chave). 

Diagnose. Cabeça com coloração amarelo alaranjado; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais lanceoladas, ramificações do antenômero VI com cerca de 2 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente; têmporas curtas, curvadas e convergentes 

basalmente; pronoto, élitro e abdômen marrom escuros; pronoto mais largo que longo; élitro 

com cerca de 2,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Material examinado. BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 14-28.viii.2017, / 

9°15'36"S - / 62°54'46"W, Arm. Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia 

(2♂ INPA); BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, X.2016, 9°15'36"S - / 

62°54'46"W, Arm. Malaise, Z.F.M. / Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (3♂ INPA); 

BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S 

– 60°49'04"W / 13-27.vii, Malaise peq. [pequena] / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] (1♂ 

INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 

4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-28.ii.2018, Malaise grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] 

(1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 26km 

NE[Noroeste] Manaus / 2-V-1978 / J.Arias[,] N.Penny [coletores] (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / Reserva Ducke / 26km NE[Noroeste] Manaus / 7-III-1978 / J.Arias[,] N.Penny 

[coletores] (3♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 

26km NE[Noroeste] Manaus / 18-IV-1978 / J.Arias[,] N.Penny [coletores] (1♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 26km NE[Noroeste] Manaus 

/ 21-III-1978 / J.Arias[,] N.Penny [coletores] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke 

[02°57'40"S 59°55'55"W] / 26km NE[Noroeste] Manaus / 28-II-1978 / J.Arias[,] N.Penny 

[coletores] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 

26km NE[Noroeste] Manaus / 28-III-1978 / J.Arias[,] N.Penny [coletores] (2♂ INPA); 

BRASIL, Am[Amazonas] / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 26km NE[Noroeste] 

Manaus / 28-III-1978 / Barbosa, M.G.V // Plot C / Malaise 3 / Ago/[19]95 [coletores] (1♂ 

INPA); BRASIL, Am[Amazonas] / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 26km 

NE[Noroeste] Manaus / 28-III-1978 / Barbosa, M.G.V // Plot B / Malaise 3 / Ago/[19]95 

[coletores] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteiro 
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[02°22'34"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km23 // 14-5[v]-1986 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] Malaise 

// Reserva 1301 //RCN (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteiro [02°22'34"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km23 // 8-5[v]-1986 / B.C. Klein / Arm.[armadilha] 

Malaise // Reserva 1113 //RLO (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus 

/ Fazenda Esteiro [02°22'34"S 59°52'39"W] / ZF-3 Km23 // 17-4[iv]-1985 / B.C. Klein / 

Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 1208 (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010 Km.26 

/ Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 7-III-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Emergence 

Trap 1B (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010 Km.26 / Reserva Ducke [02°57'40"S 

59°55'55"W] / 25-IV-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM 010 Km.26 / Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 25-X-1978 [sem 

coletor] // CDC – Ligth Trap / 1-1 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010 Km.26 / Reserva 

Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W] / 29-VIII-197 [sem coletor] // armadilha de Malaise (1♂ 

INPA); BRASIL, AM[Amazonas], Manaus / Reserva Ducke / 23-27.vii.2001 Clareira, Isca de 

frutas // R. Ale-Rocha, J[.]F. Vidal & / A[.]P. Marques Leg.[coletores] (1♂ INPA); Brasil, 

Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W], Igarapé Acará, x.2001, / Arm. 

Malaise – Mato, / J.M.F. Ribeiro col. (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke 

[02°57'40"S 59°55'55"W], Igarapé Bolívia, 28.ii.2003, / Arm. Malaise, J.M.F. Ribeiro col. (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W], Igarapé 

Ipiranga, v.2003 / Arm. Malaise, / J.M.F. Ribeiro; J. Vidal col. (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, 

Manaus, Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W], / Igarapé Uberê, 16.iv.2003, / Arm. 

Malaise, J.M.F. Ribeiro; J. Vidal col.[coletores] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, / 

Reserva Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W], 03.iii.1987, / Arm. Malaise [sem coletor] (1♂ 

INPA); 

Variação. Comprimento do corpo (3,5 – 5,0 mm). 

Discussão. Existem duas espécies próxima de Taximastinocerus beniensis: T. pseudobeniensis 

sp. nov. e T. microbeniensis sp. nov. T. beniensis pode ser distinguida das duas espécies por 

possuir as ramificações mais longas, sendo as ramificações do antenômero VI cerca de 2 vezes 

o comprimento do antenômero correspondente (Fig. 128-b), enquanto que T. microbeniensis 

sp. nov. e T. pseudobeniensis sp. nov. as ramificações do antenômero VI são cerca de 1,5 vezes 

o comprimento do antenômero correspondente (Fig. 128-g e k). Os élitros são mais longos em 

T. microbeniensis sp. nov., cerca de 3 vezes mais longos que o pronoto (Fig.116 – g), enquanto 

que em T. beniensis e T. pseudobeniensis sp. nov., são cerca de 2,5 vezes mais longos que o 

pronoto (Fig. 116-b e k). O edeago de T. beniensis e T. microbeniensis sp. nov. possuem o 
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flagelo mais curtos, cerca de 2 vezes mais longo que o edeago, enquanto que em T. 

pseudobeniensis sp. nov. o flagelo é maior, cerca de 4 vezes mais longo que o edeago. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo); Rondônia (registro novo). 

BOLÍVIA. 
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Figura 65 (A – H). Taximastinocerus beniensis Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – H = 0,4 mm. 
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  Figura 66 (A – D). Taximastinocerus beniensis Wittmer, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 mm. 
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Figura 67. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus beniensis Wittmer. 
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Taximastinocerus brunneus (Gorham, 1881) 

(Figs. 68 A-H, 69 A-D, 70) 

Euryopa brunnea Gorham, 1881: 109. 

Mastinocerus brunneus; Wittmer 1963a: 87. 

Taximastinocerus brunneus; Wittmer, 1976: 496; Zaragoza-Caballero, 1984: 85 (faunística); 

Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 6, 96, 112 (sinopse); Constantin, 2014: 100, 

104 (chave). 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo alaranjado; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais lanceoladas, ramificações do antenômero VI com cerca de 2 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente; têmporas curtas, curvadas e convergentes 

basalmente; pronoto, élitro e abdômen marrom escuros; pronoto mais largo que longo; élitro 

com cerca de 2,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 

1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 08.x.1986, / B.C. Klein 

col.[coletor] (2♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva 

/ 1208 (REL)[Rede Lateral Leste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 08.x.1986, / B.C. Klein 

col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva 

/ 1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 01.x.1986, / B.C. Klein 

col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva 

/ 1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 05.x.1986, / B.C. Klein 

col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva 

/ 1208 (RCS)[Rede Central Sul] [02°22'34"S 59°52'35"W], 28.I.1987, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 1208 

(RCS)[Rede Central Sul] [02°22'34"S 59°52'35"W], 29.x.1986, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 1208 

(RCS)[Rede Central Sul] [02°22'34"S 59°52'35"W], 26.xi.1986, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 1208 

(RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 21.i.1986, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ 

INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 1208 

(RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 12.xii.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(2♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, Fazenda Esteio, Reserva / 1208 
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(REL)[Rede Lateral Leste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 03.xii.1986, / B.C. Klein col.[coletor] 

(1♂ INPA); BRASIL, AM[Amazonas], Manaus, ZF2 / Km-14, torre, 02°35'21"S - / 

60°36'55"W, 1-15.ii.2017 / Malaise Grande, no chão, J.A. / Rafael & F.F. Xavier Fº [coletores] 

(2♂ INPA);; Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke [02°57'40"S 59°55'55"W], Igarapé 

Ipiranga, 11.ii.2002 / Arm. Malaise, / J.M.F. Ribeiro; J. Vidal col. (2♂ INPA); Brasil, Roraima, 

PEF[Pelotão Especial de Fronteira] Auaris, 4°00'14"N - 64°29'51"W, 779.m.a., / 1-15.iii.2018, 

[Armadilha] Malaise grande, / M.L. Oliveira & F.F. Xavier – Rede BIA (1♂ INPA) BRASIL, 

Roraima, Amajari / Tepequém, SESC, 3°44' / 45"N-61°43'40"W, 1- / 15.viii.2016, R. Boldrini 

/ & J.A. Rafael [coletores], Malaise / pequena, Rede Bia (2♂ INPA); BRASIL, Roraima, 

Amajari / Tepequém, SESC, 3°44' / 45"N-61°43'40"W, 1- / 15.viii.2016, R. Boldrini / & J.A. 

Rafael [coletores], Malaise / grande nasc.[nascente], Rede Bia (1♂ INPA); BRASIL, Roraima, 

Amajari / Tepequém, SESC, 3°44' / 45"N-61°43'40"W, 14- 29.xii.2015, R. Boldrini / & J.A. 

Rafael [coletores], Malaise / pequena, Rede Bia (4♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 29-5[v]-1985 / B.C. Klein [coletor] / 

Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1113 (1♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] 

Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 1-6[vi]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] 

Malaise // Reserva / 1113 // RCE (1♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus 

/ Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 3-7[vii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise 

// Reserva / 1113 // RCE (1♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteio / ZF-3 Km-23 // 22-5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // 

Reserva / 1113 // RCE (2♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteio / ZF-3 Km-23 // 26-6[vi]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // 

Reserva / 1113 // RCE (3♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteio / ZF-3 Km-23 // 31-7[vii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // 

Reserva / 1113 // RCE (2♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteio / ZF-3 Km-23 // 15-5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // 

Reserva / 1113 // RLE (2♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda 

Esteio / ZF-3 Km-23 // 8-5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva 

/ 1113 // RLO (1♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / 

ZF-3 Km-23 // 24-9[ix]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1113 

// RLO (2♂ INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 

Km-23 // 28-5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1208 (2♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 10-
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9[ix]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1208 // RCN (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 13-

8[viii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1208 // RCS (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 1-

7[vii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1208 // RCS (2♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 27-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1208 // RCS (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 28-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RCN (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 29-

7[vii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RCN (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 1-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RCO (2♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 1-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RLE (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 1-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RLO (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 22-

5[v]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RLO (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 24-

7[vii]-1986 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1210 // RCS (1♂ 

INPA); BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 15-

5[v]-1985 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 (1♂ INPA); 

BRASIL Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 22-5[v]-

1985 / B.C. Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 (1♂ INPA); BRASIL 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 23-7[vii]-1986 / B.C. 

Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 // RCS (1♂ INPA); BRASIL 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 28-5[v]-1986 / B.C. 

Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 // RLS (1♂ INPA); BRASIL 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 7-5[v]-1986 / B.C. 

Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 // RLS (1♂ INPA); BRASIL 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 23-7[vii]-1986 / B.C. 

Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 // RLS (1♂ INPA); BRASIL 
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Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 28-5[v]-1986 / B.C. 

Klein [coletor] / Arm.[armadilha] Malaise // Reserva / 1301 // RLS (1♂ INPA); BRAZIL: Am. 

/ Reserva Ducke / 26km NE[Noroeste] Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / Barbosa, M.G.V. 

// Plot C / Malaise 3 / Nov[xi]/95[1995] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, km. 26 / 

Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 13-VI-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise 

Trap (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / AM 010, km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 

59°55’55”W] / 21-II-1978 / Jorge Arias coll.[coletor] // Malaise Trap (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / AM 010, km. 26 / Reserva Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W] / 30-V-1978 / Jorge 

Arias coll.[coletor] // Malaise Trap (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke, 

Igarapé Ipiranga [02°57’40”S 59°55’55”W], v.2003 / Arm.[armadilha] Malaise, J.M.F. Ribeiro 

cols.[coletores] (3♂ INPA); BR[Brasil] AM[Amazonas] Manaus ZF-03 / BR 174 km 1 

Res[Reserva] 1501 / 02°27'26"S/59°45'00"W // 17-31/1[i]/1996 // Rocha e Silva, L.E.F. 

col.[coletores] // Suspensa // 0061910 (1♂ INPA); Brasil, Amazonas ,Manaus, ZF03, / Km 23, 

Fazenda Esteio, Reserva / 1208 (RLO)[Rede Lateral Oeste] [02°22'34"S 59°52'35"W], 

08.x.1986, / B.C. Klein col.[coletor] (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / Reserva Ducke / 26 

Km NE[Noroeste] Manaus [02°57’40”S 59°55’55”W] / 11-IV-1978 / J. Arias[;] N. Penny // 

Malaise Trap (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Silvicultura, BR 174, Km 43, 

02°36'02"S/80°03'36"W / 25.viii – 09.ix.2009 Campina Malaise, / R. Freitas-Silva col.[coletor] 

(1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (3,6 – 4,5 mm). 

Discussão. A espécie mais próxima de Taximastinocerus brunneus é T. pseudobrunneus, 

ambos possuem corpo predominantemente amarelo alaranjado, e ramificações curtas. T. 

brunneus pode ser distinguido de T. pseudobrunneus por possuir espécimes maiores variando 

de (3,5 – 4,5 mm) de comprimento, enquanto que T. pseudobrunneus possui espécimes menores 

que (3,5 mm) de comprimento. Além disso, as ramificações são mais curtas em T. 

pseudobrunneus, cerca de 1,5 vezes mais longo que o antenômero correspondente, enquanto 

que T. brunneus as ramificações são um pouco mais longas, cerca de 2 vezes o comprimento 

do antenômero correspondente. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo); Roraima (registro novo). COSTA 

RICA: Las Mercedes; Santa Clara. GUATEMALA: Cahabon. PANAMÁ. MÉXICO: Vera 

Cruz; Hidalgo. 
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Figura 68. (A – H). Taximastinocerus brunneus (Gorham), ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,2 mm; G e F 

= 0,2 mm. 
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Figura 69 (A – D). Taximastinocerus brunneus (Gorham), ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 

mm. 
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Figura 70. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus brunneus (Gorham). 
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Taximastinocerus hermani Wittmer, 1997 

(Figs. 71 A-H, 72 A-D, 73) 

Taximastinocerus hermani Wittmer, 1977: 261, 262 (Figs. 17-18); Zaragoza-Caballero & 

Pérez-Hernández, 2014: 96, 112 (sinopse). Constantin, 2014: 100, 104 (chave). 

Diagnose. Cabeça com coloração amarelo alaranjado, mancha marrom presente na fronte, que 

se estende desde o espaço interocular, até o espaço interantenal; antenômeros IV-XI com um 

par de ramificações laterais cilíndricas, ramificações do antenômero VI com cerca de 4 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente; têmporas longas, paralelas na região subocular, 

alargadas posteriormente e em seguidas estreitadas na região basal pronoto, élitro e abdômen 

marrom escuros; pronoto mais longo que largo, com o ápice mais estreito que a base; élitro com 

cerca de 1,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 181, Sítio São Paulo, 

/ 04°12'48"S/60°49'04"W, / 15-28.ii.2017, Malaise pequena / J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº 

cols.[coletores] (6♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 181, Sítio São 

Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 15-30.vi.2017, Malaise grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier 

Fº cols.[coletores] (5♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 181, Sítio 

São Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 12-27.v.2017, Malaise grande / J.A. Rafael & F.F. 

Xavier Fº cols.[coletores] (13♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, Km 

181, Sítio São Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 16-31.xii.2017, Malaise grande / J.A. Rafael 

& F.F. Xavier Fº cols.[coletores] (21♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 319, 

Km 181, Sítio São Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 15-23.vii.2017, Malaise grande / J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº cols.[coletores] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 

319, Km 181, Sítio São Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 14-27.iii.2017, Malaise grande / J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº cols.[coletores] (6♂ INPA); Brasil, Amazonas, Careiro Castanho, / BR 

319, Km 181, Sítio São Paulo, / 04°12'48"S/60°49'04"W, / 16-31.i.2017, Malaise grande / J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº cols.[coletores] (7♂ INPA); Brasil, Amazonas, Maués, ESEC, Alto / 

Maués, 5°35'59"S/58°49'12"W / 8-16.v.2019, Malaise grande, perto igarapé, P.C.S. Barroso & 

S.P. Lima (5♂ INPA); Brasil, Pará, Rio Abacaxis, Paxiúba; 04°28'48"S/53°24'24"W, / 

Arm.[Armadilha] Malaise, / J.A. Rafael & equipe col.[coletores] (2♂ INPA). 
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Variação. Comprimento do corpo (4,4 – 6,7 mm). 

Discussão. Taximastinocerus hermani foi proposta por Wittmer (1997) com distribuição no 

Pará. Existem duas espécies próximas de T. hermani: T. lanei (Wittmer, 1976) e T. 

longiflagelattus sp. nov. T. hermani pode ser distinguida das outras duas espécies. pelas 

têmporas que se alargam depois da região subocular, e se estreitam em seguida na região basal 

da cabeça (Fig. 122-d), enquanto que T. lanei e T. longiflagelattus sp. nov. as têmporas não se 

alargam depois da região subocular, apenas se estreitando na região basal da cabeça (Fig. 122-

f). T. hermani também pode ser distinguida de T. lanei pelas ramificações mais curtas, com 

menos de 4 vezes o comprimento do antenômero correspondente, enquanto que em T. lanei as 

ramificações possuem mais de 6 vezes o comprimento do antenômero correspondente. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo); Pará. 
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Figura 71 (A – H). Taximastinocerus hermani Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 mm; G e F = 

0,5 mm. 
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  Figura 72 (A – D). Taximastinocerus hermani Wittmer, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 mm. 
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Figura 73. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus hermani Wittmer. 



200 
   

 

 

Taximastinocerus hickeri (Pic, 1929) 

(Figs. 74 A-H, 75 A-D, 76) 

Phrixothrix hickeri Pic, 1929: 75. 

Taximastinocerus hickeri; Wittmer, 1963a; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 96 

(sinopse). 

Diagnose. Espécies grandes (6,1 – 8,0 mm); corpo predominantemente amarelo, cabeça com 

coloração marrom clara; antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais cilíndricas, 

ramificações do antenômero VI com cerca de 6 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente; têmporas curtas, curvadas e convergentes basalmente; pronoto mais largo que 

longo. élitro com cerca de 3 vezes o comprimento do pronoto. 

Material examinado. Brasil, Amazonas, 52 km, S.[Sul] / de Manaus [2°53'28.5"S 

59°58'06.3"W], / 21-23.v.2019, Eloy Castellon col.[coletor] (2♂ INPA); BRASIL, Amazonas, 

Nova Olinda do / Norte, Aldeia Terra Preta, / 4°22'27.4"S – 58°38'34.4"W, / 21-23.v.2019, 

Malaise grande, JP.C.S. Barroso & S.P. Lima (1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (6,1 – 7,6 mm). 

Discussão. Taximastinocerus hickeri pode ser distinguido das demais espécies de 

Taximastinocerus pelo seu tamanho maior, variando de (6,1 – 8,0 mm) de comprimento. Dentre 

as espécies maiores, a espécie mais próxima de T. hickeri é T. puncticollis Wittmer, 1976, 

ambas possuem ramificações mais longas, com mais 5 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente. Nas outras espécies maiores, como T. breviplumatus Wittmer, 1988 e T. 

cephalotes (Pic, 1938), as ramificações são mais curtas, possuindo menos de 3 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente. T. hickeri pode ser distinguido de T. puncticollis 

principalmente pela cabeça e o pronoto, com superfície lisa, enquanto que em T. puncticollis a 

cabeça e o pronoto possuem pontuações bem demarcadas. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo). PARAGUAI. Guairá. 
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Figura 74. (A – H). Taximastinocerus hickeri (Pic), ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 mm; G e F = 

0,5 mm. 
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Figura 75 (A – D). Taximastinocerus hickeri (Pic), ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 mm. 
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Figura 76. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus hickeri (Pic) 
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Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov. 

(Figs. 77 A-H, 78 A-D, 79) 

Etimologia. Do latim longus = longo, comprido e flagelattus = flagelo; em referência ao flagelo 

do edeago ser muito longo. 

Diagnose. Cabeça com coloração amarelo alaranjado; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais simétricas e cilíndricas, ramificações do antenômero VI com cerca de 3 

vezes o comprimento do antenômero correspondente; têmporas longas, paralelas na região 

subocular e estreitadas na região basal; pronoto, élitro e abdômen marrom escuros; pronoto 

mais longo que largo, com o ápice mais estreito que a base; élitro com cerca de 1,5 vezes o 

comprimento do pronoto; edeago com flagelo muito longo, cerca de 5 vezes mais longo que o 

edeago. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 5,6 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom; cabeça laranja; palpos maxilares e antenas com 

cor bege; pronoto, élitro e abdômen marrom; pernas amarela alaranjadas. 

Cabeça. Tão longa quanto larga (1,1 x 0,9 mm), mais larga que o pronoto (0,95 x 0,80 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 77-D); olhos proeminentes, reniformes, 

tão longos quando largos (0,30 x 0,31) em vista lateral; ocupam 1/4 do comprimento da cabeça 

em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,65 mm), cerca de 4,5 vezes a largura de 

mais larga que o comprimento do escapo (0,17 mm) (Fig. 77-D); distância interantenal larga 

(0,29 mm), cerca de 1,5 vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 77-G); antenas com 

12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com 

um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; ramificações do 

antenômero VI cerca de 3 vezes mais longo que o antenômero correspondente (0,26 x 0,08 

mm); antenômero XII sem ramificações e com formato lanceolado, um pouco mais longo que 

o antenômero XI (0,2 x 0,13 mm) (Fig. 77-H); têmporas muito longas (0,61 mm), cerca de 2 

vezes maior que o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 77-F); em vista ventral, têmporas 

semiparalelas na região subocular e curvadas e convergentes na região basal, em vista ventral; 

clípeo proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,48 x 0,08 mm), com 

projeções subtriangulares com o ápice truncado; labro não proeminente; mandíbulas com 

formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero 

securiforme, mais longo que largo (0,18 x 0,11 mm), cerca de 4,5 vezes mais longo e 1,5 vezes 
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mais largo que o palpômero anterior (Fig. 77-G); palpos labiais com dois palpômeros; região 

gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 77-E). 

Tórax Pronoto um pouco mais longo que largo (0,84 x 0,79 mm), margem basal sinuosa, 

convexa medialmente e concava nas extremidades margens laterais arredondadas basalmente e 

semirreta e convergentes apicalmente, margem apical convexa, pronoto com o apice mais 

estreito e a base mais larga; superfície com pontuações (Fig. 77-D); escutelo subquadrado, com 

a margem apical semirreta. Élitro 3,5 vezes mais longo que largo (1,5 x 0,4 mm), cerca de 1,5 

vezes mais longo que o pronoto (1,5 x 0,84) (Fig. 77-A). Asas membranosas curtas, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida. Veia costal estendendo-se até o ápice da 

asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal 

posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada apicalmente; margem 

apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial 

anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, 

mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; 

margem mediana levemente sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) presentes, 

veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 

presentes; margem cúbito-anal sinuosa (Fig. 78-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do 

protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do meso e 

metatarso sem pentes ventrais (Fig. 77-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobada (Fig. 77-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 77-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 2,5 

vezes mais longo que largo (0,53 x 0,19 mm) (Fig. 78-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo, orientado para 

a face interna da peça (Fig. 78-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,26 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal, região apical levemente 

curvada para cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (4,76 mm) de 

comprimento, cerca de 5,5 vezes mais longo que o edeago (0,86 mm) (Fig. 78-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 14-

28.viii.2016, / 9°15'36"S-62°54'46"W, Arm.[armadilha] Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael 

[coletores] – Rede Bia (1♂ INPA). 

Parátipos. Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 14-28.viii.2016, / 9°15'36"S-

62°54'46"W, Arm.[armadilha] Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia 

(19♂ INPA). BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W / 18-

31..iii.2016, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. 

[coletores] – Rede Bia (26♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 

68°19'17"W / 18-21.x-04.xi.2016, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & 

J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (3♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 

9°20'01"S – 68°19'17"W / 23.viii-08.ix.2016, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. 

Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (14♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES 

Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W / 18.ii-03.iii.2016, Arm.[armadilha] Malaise 

peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (7♂ INPA); BRASIL, 

Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W / 18-31.xii.2016, Arm.[armadilha] 

Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (19♂ INPA); 

BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W / 18-31.vi.2017, 

Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede 

Bia (1♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W / 03.viii-

8.ix.2016, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. 

[coletores] – Rede Bia (3♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 

68°19'17"W / 15-31.xii.2016, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. Morato / & J.A. 

Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (3♂ INPA); BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 

9°20'01"S – 68°19'17"W / 18-31.iv.2017, Arm.[armadilha] Malaise peq,[pequena] / E.F. 

Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (8♂ INPA); BRASIL, Acre, Sen.[Senador] 

Guiomard, F.E. / Catuaba, 10°04'28"S – 67°37'00"W, / 14-31.i.2017, [armadilha] Malaise / E.F. 

Morato / & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (7♂ INPA); BRASIL, Acre, Sen.[Senador] 

Guiomard, F.E. / Catuaba, 10°04'28"S – 67°37'00"W, / 22.ii-07.iii.2017 [armadilha] Malaise / 

E.F. Morato / & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (9♂ INPA); BRASIL, Acre, Sen.[Senador] 

Guiomard, F.E. / Catuaba, 10°04'28"S – 67°37'00"W, / 18-30.iv.2017 [armadilha] Malaise / 

E.F. Morato / & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (1♂ INPA); BRASIL, Acre, Sen.[Senador] 

Guiomard, F.E. / Catuaba, 10°04'28"S – 67°37'00"W, / 18-31.vii.2017 [armadilha] Malaise / 

E.F. Morato / & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (7♂ INPA); BRASIL, Acre, Sen.[Senador] 

Guiomard, F.E. / Catuaba, 10°04'28"S – 67°37'00"W, / 18-14-28.xi.2016, [armadilha] Malaise 
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/ E.F. Morato / & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (9♂ INPA); Brasil, Rondônia, Nova 

Mamoré, / P.[Parque] E.[Estadual] Guajará mirim, 10°18'58"S/ / 64°33'10"W, xii.2016, Arm. 

Malaise / A.A. Silva col.[coletor] – Rede Bia (7♂ INPA). Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / 

Flona Jamari, 9°15'36"S/62°54'46"W / viii.2016, Arm.[armadilha] Malaise, / Z.F.M. / Silva & 

J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (7♂ INPA). Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona 

Jamari, 9°15'36"S/62°54'46"W / x.2016, Am.[armadilha] Malaise, / Z.F.M. / Silva & J.A. 

Rafael [coletores] – Rede Bia (54♂ INPA); BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 

10-24.vi.2017 / 9°15'36"S-62°54'46"W, [armadilha] Malaise, / Z.F.M. / Silva & J.A. Rafael 

[coletores] – Rede Bia (1♂ INPA); Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 

9°15'36"S/62°54'46"W / xii.2016, Arm.[armadilha] Malaise, / Z.F.M. / Silva & J.A. Rafael 

[coletores] – Rede Bia (6♂ INPA); Brasil, Amazonas, Itapauá{Tapauá}, / Rio Ipixuna, Porto 

Cotinha [5°37'31.0"S,63°11'30.6"W] / 08-13.x.2013, Arm.[armadilha] Malaise terra- / firme, 

D.M.M. Mendes col.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, / B1-2, Am. 010, Km 

54 [2°53'28.5"S,59°58'06.3"W] / 10.x-20.xi.1997, [armadilha] Malaise – Mata / J.Vidal 

col.[coletor] (3♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / 

ZF-3 Km-23 // 17-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1208 (3♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 19-5[v]-

1986 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 9-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise 

// Reserva 1208 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio 

/ ZF-3 Km-23 // 14-3[iii]-1986 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 // R.C.S (1♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 2-5[v]-1985 

/ B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 18-6[vi]-1986 / B.C. Klein / Arm. Malaise 

// Reserva 1301 // R.C.S.1 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / 

Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 25-6[vi]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1201 // 

R.C.N.1 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-

3 Km-23 // 13-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1208 (1♂ INPA); BRASIL: 

Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 11-6[vi]-1986 / B.C. 

Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 // RCS (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 16-4[iv]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise 

// Reserva 1208 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio 

/ ZF-3 Km-23 // 30-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1113 (2♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 22-3[iii]-

1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1301 (1♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. 



208 
   

 

 

N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 15-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise 

// Reserva 1301 (2♂ INPA); BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio 

/ ZF-3 Km-23 // 16-5[v]-1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ INPA); 

BRASIL: Amazonas / 60 Km. N.[Norte] Manaus / Fazenda Esteio / ZF-3 Km-23 // 18-4[iv]-

1985 / B.C. Klein / Arm. Malaise // Reserva 1210 (1♂ INPA); Brasil, Acre, Senador Guiomard, 

F.[Fazenda] E.[Experimental] / Catuaba, 10°04'28"S/67°37'00"W, / 14-31.i.2017, Malaise, E.F. 

/ Morato, J.A. Rafael [coletores] (1♂ INPA); Brasil, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 

9°15'36"S/62°54'46"W / viii.2016, Arm.[armadilha] Malaise, Z.F.M. / Silva & / J.A. Rafael 

[coletores] – Rede Bia (2♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Silvicultura, BR 174, 

Km 43, / 02°36'02"S/80°03'36"W / 25.viii – 09.ix.2009 Capina [armadilha] Malaise, / R. 

Freitas-Silva col. (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke, Igarapé Uberê, 

16.vi.2003, Arm. Malaise, / J.M.F. Ribeiro; J.Vidal; J.Vidal cols. (1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (3,9 – 5,8 mm).  

Discussão. A espécie mais próxima de Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov. é T. hermani. 

T. longiflagelattus sp. nov. pode ser distinguida pelas têmporas, que são paralelas na região 

subocular e que se estreitam na região basal (Fig. 122-f), enquanto que em T. hermani as 

têmporas são paralelas na região subocular, e antes de se estreitarem na região basal, elas se 

alargam (Fig. 122-d). As ramificações são mais curtas em T. longiflagelattus, cerca de 3 vezes 

o comprimento do antenômero correspondente (Fig. 128-f), enquanto que T. hermani as 

ramificações antenais são mais longas, cerca de 4 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente (Fig. 128-d). T. hermani possui uma mancha marrom escura na fronte, que se 

iniciam entre os olhos e se estendem até entre as antenas (Fig. 119-d), enquanto que em T. 

longiflagelattus sp. nov. não possuem manchas na cabeça (Fig. 119-f). Além disso o flagelo de 

T. longiflagelattus sp. nov. é um pouco mais longo, cerca de 5,5 vezes mais longo que o do 

edeago, enquanto que T. hermani é cerca de 5 vezes mais longo que o edeago. 

Registros geográficos. BRASIL: Acre; Amazonas; Rondônia. 
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Figura 77 (A – H). Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito 

ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) 

cabeça e pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – 

F = 0,5 mm; G e F = 0,2 mm. 
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  Figura 78 (A – D). Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov., ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 

mm. 
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Figura 79. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus longiflagelattus sp. nov.  
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Taximastinocerus microbeniensis sp. nov. 

(Figs. 80 A-H, 81 A-D, 82) 

Etimologia. Do grego micro = pequeno e “beniensis” faz referência a Taximastinocerus 

beniensis Wittmer, 1976, espécie muito similar morfologicamente com a espécie aqui descrita. 

Diagnose. Cabeça com coloração amarela; antenômeros IV-XI com um par de ramificações 

laterais lanceoladas, ramificações do antenômero VI com cerca de 1,5 vezes o comprimento do 

antenômero correspondente; têmporas curtas, curvadas e convergentes basalmente; pronoto, 

élitro e abdômen marrom escuros; pronoto mais largo que longo; élitro com cerca de 3 vezes o 

comprimento do pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 3,5 mm. 

Coloração. Cabeça com coloração amarela, palpos maxilares, escapo e pedicelo marrons; 

pronoto e élitro marons, metade apical dos élitros mais claros; pernnas marrons; torax e 

abdômen amarelos. 

Cabeça. Mais larga que longa (0,81 x 0,62 mm), mais larga que o pronoto (0,81 x 0,67 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 80-D); olhos proeminentes, 

semicirculares, tão longo quanto largos (0,34 x 0,30 mm) em vista lateral; ocupam 2/4 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,42 mm), cerca 

de 2 vezes maior que o comprimento do olho em vista dorsal (Fig. 80-D); distância interantenal 

larga (0,27 mm), cerca de 2 vezes o comprimento do escapo (0,12 mm) (Fig. 80-G); antenas 

com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI 

com um par de ramificações laterais simétricas e com formato lanceolado; ramificações do 

antenômero VI 1,5 vezes mais longo que o antenômero correspondente; antenômero XII sem 

ramificações e com formato elíptico, um pouco mais longo que o antenômero XI (0,13 x 0,09 

mm) (Fig. 80-H); têmporas curtas (0,13 mm), cerca de 2,5 vezes menor que o comprimento do 

olho em vista lateral (Fig. 80-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo 

proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,04 x 0,25 mm), com projeções 

subtriangulares; labro não proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos 

maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,17 

x 0,09 mm), cerca de 3,5 vezes mais longo e 2 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 
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80-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial 

(Fig. 80-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,67 x 0,49 mm), margem basal semireta, margens 

laterais arredondadas em conjunto com a margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 80-D); 

escutelo subretangular, com a margem apical semirreta. Élitro 3 vezes mais longo que largo 

(1,42 x 0,37), cerca de 3 vezes mais longo que o pronoto (1,42 x 0,49 mm) (Fig. 80-A). Asas 

membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia costal 

estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, se 

dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada 

apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de 

“C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, 

radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; 

radial 3 ausente; margem mediana sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) 

presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal 

posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal emarginada (Fig. 81-A). Pernas curtas; primeiro 

tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros 

do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 80-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobado (Fig. 80-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 80-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 2,5 

vezes mais longo que largo (0,52 x 0,19 mm) (Fig. 81-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo orientado para a 

face interna da peça (Fig. 81-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,36 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para 

cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (1,88 mm) de comprimento, 

cerca de 2 vezes mais longo que o edeago (0,88 mm) (Fig. 81-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, 

X.2016, 9°15'36"S - / 62°54'46"W, Arm. Malaise, Z.F.M. / Silva & J.A. Rafael [coletores] – 

Rede Bia (1♂ INPA).  

Parátipos. BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari, X.2016, 9°15'36"S - / 

62°54'46"W, Arm. Malaise, Z.F.M. / Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia (5♂ INPA). 

BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S 

– 60°49'04"W / 16-31.i.2017, Malaise peq. [pequena] / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] 

(1♂ INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] 

Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-28.ii.2017, Malaise grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier 

[coletores] (2♂ INPA); BRASIL, Rondônia, Itapuã do Oeste / Flona Jamari,10-24.vi.2017 / 

9°15'36"S - 62°54'46"W, [Arm.] Malaise, / Z.F.M. Silva & J.A. Rafael [coletores] – Rede Bia 

(1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (2,5 – 3,5 mm). 

Discussão. A espécime mais próxima de Taximastinocerus microbeniensis sp. nov. é T. 

pseudobeniensis sp. nov. T. microbeniensis sp. nov. se diferencia de T. pseudobeniensis sp. 

nov. por possuir espécimes menores, variando de (2,5 – 3,5 mm) de comprimento, enquanto 

que em T. pseudobeniensis sp. nov. possuem espécimes maiores, variando de (3,5 – 4,2 mm) 

de comprimento. T. microbeniensis sp. nov. possui os élitros mais longos, cerca de 3 vezes 

mais longo que o pronoto (Fig. 116-g), enquanto que T. pseudobeniensis sp. nov. possui os 

élitros com 2,5 vezes mais longos que o pronoto (Fig. 116-k). Além disso, o edeago de T. 

microbeniensis sp. nov. possui o flagelo mais curto, cerca de 2 vezes mais longo que o edeago, 

enquanto que T. pseudobeniensis sp. nov. o flagelo é mais longo, cerca de 4 vezes o 

comprimento do edeago.  

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas; Rondônia. 
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Figura 80 (A – H). Taximastinocerus microbeniensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito 

ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) 

cabeça e pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – H 

= 0,2 mm. 
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  Figura 81 (A – D). Taximastinocerus microbeniensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – 

D = 0,3 mm. 
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Figura 82. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus microbeniensis sp. nov. 
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Taximastinocerus neblinensis Wittmer, 1988 

(Figs. 83 A-H, 84 A-D, 85) 

Taximastinocerus neblinensis Wittmer, 1998b: 79,80 (Figs. 11-12); Zaragoza-Caballero & 

Pérez-Hernández, 2014: 96, 112 (sinopse). Constantin, 2014: 104 (chave). 

Diagnose. Cabeça amarela alaranjada, com uma mancha marrom entre os olhos; antenômeros 

IV-XI com um par de ramificações laterais lanceoladas, ramificações do antenômero VI com 

cerca de 2,5 vezes o comprimento do antenômero correspondente; têmporas curtas, curvadas e 

convergentes basalmente; pronoto mais largo que longo; élitros com cerca de 2,5 vezes o 

comprimento do pronoto. 

Material examinado. BRASIL, AM, Tefé, Varzea / 03°19'45"S – 64°41'13"W / 03-

27.xii.2016, Arm. Malaise / J.A. Oliveira, D.M.M. Mendes, J.A. Rafael col. (1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (4,0 - 6,4 mm). 

Discussão. A espécie mais próxima de Taximastinocerus neblinensis é T. beniensis Wittmer, 

1976. Ambas podem ser diferenciadas pelas ramificações mais curtas em T. beniensis, com 

menos de 2 vezes o comprimento do antenômero correspondente, enquanto que em T. 

neblinensis são um pouco mais longas, com cerca de 2,5 vezes o comprimento do antenômero 

correspondente além disso a cabeça de T. neblinensis possui a cabeça com uma mancha marrom 

na fronte, enquanto que T. beniensis a cabeça é completamente amarela. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (registro novo). VENEZUELA: Amazonas. 
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Figura 83. (A – H). Taximastinocerus neblinensis Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto 

em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 mm; G e F 

= 0,5 mm. 
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  Figura 84 (A – D). Taximastinocerus neblinensis Wittmer, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 mm. 



221 
   

 

 

 

  

Figura 85. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus neblinensis Wittmer. 
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Taximastinocerus oiapoquensis sp. nov. 

(Figs. 86 A-H, 87 A-C, 88) 

Etimologia. O nome faz referência ao município do Amapá, Oiapoque, local de ocorrência da 

espécie. 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo claro; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais cilíndricas, ramificações do VI cerca de 6,5 vezes maior que o antenômero 

correspondente; têmporas curtas, curvadas e convergentes basalmente; pronoto mais largo que 

longo; élitro com cerca de 3,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 4,4 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo claro; cabeça, pronoto, abdomen e pernas com 

coloração amarelo claro, mandíbulas marrom claras, antenas com o escapo e pedicelo amarelo 

acinzentado, antenômeros III-XII com coloração cinza. Élitros com coloração marrom 

amarelado, com o 3/4 apical mais claro. 

Cabeça. Mais larga que longa (0,96 x 0,69 mm), mais larga que o pronoto (0,96 x 0,80 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 86-D); olhos proeminentes reniformes, 

tão longos quanto largos (0,43 x 0,40 mm) em vista lateral; ocupam 1/2 do comprimento da 

cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,52 mm), cerca de 2 vezes a largura 

de um olho em vista dorsal (0,22 mm) (Fig. 86-D); distância interantenal larga (0,29 mm), cerca 

de 2 vezes o comprimento do escapo (0,13 mm) (Fig. 86-G); antenas com 12 antenômeros; 

escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com um par de 

ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; ramificações do antenômero VI 6,5 

vezes mais longo que o antenômero correspondente (0,71 x 0,11 mm); antenômero XII sem 

ramificações e com formato cilíndrico, cerca de 2 vezes mais longo que o antenômero XI (0,38 

x 0,18 mm) (Fig. 86-H); têmporas curtas (0,13 mm), cerca de 3 vezes menor que o comprimento 

do olho em vista lateral (Fig. 86-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo 

proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,31 x 0,07 mm), com projeções 

subtriangulares e com o ápice truncado; labro não proeminente, mandíbulas com formato de 

foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, 

mais longo que largo (0,20 x 0,09 mm), cerca de quatro vezes mais longo e um pouco mais 
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largo que o palpômero anterior (Fig. 86-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular 

com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 86-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,80 x 0,58 mm), margem basal bisinuosa, margens 

laterais semirretas e paralelas, margem apical levemente convexa; superfície lisa (Fig. 86-D); 

escutelo subretangular, com a margem apical concava. Élitro 3 vezes mais longo que largo (1,43 

x 0,47 mm), cerca de 2,5 vezes mais longo que o pronoto (14,3 x 0,58 mm) (Fig. 86-A). Asas 

membranosas curtas não cobrindo completamente o abdômen, deixando descoberto os tergitos 

VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe 

da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar 

no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada apicalmente; margem apical da asa não 

emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 

1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, 

mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; margem mediana sinuosa; 

região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias 

da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal 

emarginada (Fig. 87-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral 

tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do meso e metatarso sem pentes ventrais 

(Fig. 86-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobada (Fig. 86-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 86-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 3 

vezes mais longo que largo (0,52 x 0,17 mm) (Fig. 87-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com formato agudo orientado para a face interna 

da peça (Fig. 87-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,05 mm) de extensão, com 

formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para cima na 

porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (1,13 mm) de comprimento, um pouco 

mais longo que o edeago (0,82 mm) (Fig. 87-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, Amapá, Oiapoque, BR / 156, Km 25, Sítio Boa 

Esperança /3°39'35"N-51°46'17.3"W, 9-11.vii.2019, [armadilha] Malaise grande, J.A. Rafael, 

S.P. Lima, F.F. Xavier [coletores] (1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita retirada e genitália dissecada, 

ambos armazenados junto ao espécime em álcool 70%. 

Discussão. A espécie mais próxima de T. oiapoquensis sp. nov. é T. plaumanni Wittmer, 1963, 

ambas possuem corpo completamente amarelo e ramificações longas. T. oiapoquensis pode ser 

distinguida de T. plaumanni pelas ramificações mais longas, cerca de 6,5 vezes mais longa que 

o antenômero correspondente, enquanto que em T. plaumanni as ramificações possuem cerca 

de 5 vezes o comprimento do antenômero correspondente. Além disso, T. plaumanni possui 

uma cerda, mais longa, no ápice de cada ramificação e que se destaca das demais pelo seu 

tamanho, já em T. oiapoquensis sp. nov. todas as cerdas, presente nas ramificações, possuem 

comprimento similares e não se destacando das demais. 

Registros geográficos. BRASIL: Amapá. 
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Figura 86 (A – H). Taximastinocerus oiapoquensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito 

ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) 

cabeça e pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – 

F = 0,5 mm; G e F = 0,2 mm. 
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Figura 87 (A – D). Taximastinocerus oiapoquensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B 

– D = 0,3 mm. 
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Figura 88. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus oiapoquensis sp. nov. 
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Taximastinocerus parallelus Wittmer, 1976 

(Figs. 89 A-H, 90 A-D, 91) 

Taximastinocerus parallelus Wittmer, 1976: 496, 487 (Fig. 75); Zaragoza-Caballero & Pérez-

Hernández, 2014: 93, 112 (sinopse). Constantin, 2014: 100 (chave). 

Diagnose. Antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais cilíndricas, ramificações 

do VI cerca de 3 vezes mais longas que o antenômero correspondente, antenômero XII tão 

longo quanto o antenômero XI; pronoto um pouco mais longo que largo, laterais semirretas; 

tergito X muito alongado e com laterais paralelas, cerca de 2,5 vezes mais longo que o tergito 

IX.  

Material examinado. Brasil, Roraima, PEF[Pelotão Especial de Fronteira] Auaris, 4°00'14"N 

- 64°29'51"W, 779.m.a., / 1-15.iii.2018, [Armadilha] Malaise grande, / M.L. Oliveira & F.F. 

Xavier – Rede BIA (4♂ INPA); Brasil, Roraima, PEF[Pelotão Especial de Fronteira] Auaris, 

4°00'14"N - 64°29'51"W, 779.m.a., / 15-30.iii.2018, [Armadilha] Malaise grande, / M.L. 

Oliveira & F.F. Xavier – Rede BIA (2♂ INPA); Brasil, Roraima, PEF[Pelotão Especial de 

Fronteira] Auaris, 4°00'14"N - 64°29'51"W, 779.m.a., / 15-30.xi.2017, [Armadilha] Malaise 

grande, / M.L. Oliveira & F.F. Xavier – Rede BIA (1♂ INPA). 

Variação. Comprimento do corpo (6,3 – 7,0 mm). Os espécimes variam quanto as manchas 

mais escuras presentes no pronoto, elas podem ser mais fortes, ocupando uma área um pouco 

maior ou mais fracas, ocupando uma área menor do pronoto. 

Discussão. Taximastinocerus parallelus foi descrita por Wittmer, 1976, e se distinguia das 

demais espécies, descritas naquela época, por ser a única espécie a ter o pronoto mais longo que 

largo. Além disso, na descrição, Wittmer descreve que a espécie possui o pronoto com as 

laterais quase paralelas e também que o X tergito é muito alongado, estreito e com os lados 

paralelos. Constantin (2014), através do seu trabalho “Contribuição para o conhecimento de 

Phengodidae da Guiana e descrição de oito novas espécies (Coleoptera, Elateroidea)” (título 

traduzido do Francês), identifica os espécimes da Guiana como T. parallelus, mas que, segundo 

o autor, o holótipo não tinha sido examinado, e que os exemplares identificados em seu trabalho 

estavam de acordo com a ilustração e também com a descrição original da espécie. Porém, é 

possível observar nas fotografias presentes no trabalho de Constantin, que o clípeo dos 

espécimes da Guiana possui projeções com o ápice truncado, enquanto que na ilustração da 

descrição original o clípeo possui projeções subtriangulares. Além disso, segundo a descrição 



229 
   

 

 

original, os antenômeros X e XI possuem suas ramificações com 2 vezes o comprimento dos 

antenômeros correspondentes, enquanto que os espécimes da Guiana possuem antenas com 

ramificações muito longas, sendo as ramificações antenômeros X e XI bem mais longas do que 

apenas 2 vezes o comprimento dos antenômeros correspondentes. 

Neste estudo, a espécie tipo também não pode ser examinada com muitos detalhes, apenas 

através de uma fotografia muito superficial do material tipo, porém, os espécimes identificados 

nesse estudo estão de acordo com a descrição original de T. parallelus e também com a 

ilustração presente na descrição. As projeções do clípeo são subtriangulares e as ramificações 

da antena são mais curtas do que os espécimes da Guiana, com as ramificações dos antenômeros 

X e XII com cerca de 2 vezes o comprimento do antenômero correspondente. Além disso, o X 

tergito nos espécimes identificados neste estudo, é muito alongado, estreito e com as laterais 

paralelas, com (0,95 mm) de comprimento, cerca de 2 vezes mais longo que o tergito anterior 

(0,45 mm). 

Registros geográficos. BRASIL: Roraima (registro novo). PANAMÁ: Portobelo. 
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Figura 89 (A – H). Taximastinocerus parallelus Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 1 mm; G e F = 0,5 

mm. 
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  Figura 90 (A – D). Taximastinocerus parallelus Wittmer, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em vista 

lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,3 mm. 



232 
   

 

 

  

Figura 91. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus parallelus Wittmer. 
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Taximastinocerus pseudobeniensis sp. nov. 

(Figs. 92 A-H, 93 A-D, 94) 

Etimologia. Do grego pseudo = falso e “beniensis” faz referência a Taximastinocerus beniensis 

Wittmer, 1976, espécie muito semelhante a espécie aqui descrita. 

Diagnose. Cabeça com coloração amarela, pronoto e élitros marrons para pretos; antenômeros 

IV-XI com um par de ramificações laterais lanceoladas, ramificações do antenômero VI com 

cerca de 1,5 vezes o comprimento do antenômero correspondente; têmporas curtas, curvadas e 

convergentes basalmente; pronoto, élitro e abdômen marrom escuros para preto; pronoto mais 

largo que longo; élitro com cerca de 2,5 vezes o comprimento do pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 4,2 mm 

Coloração. Cabeça com coloração amarela, palpos maxilares, escapo e pedicelo marrons; 

pronoto e élitro marons, metade apical dos élitros mais claros; pernas, torax e abdômen 

amarelos. 

Cabeça. Mais larga que longa (0,58 x 0,77 mm), um pouco mais larga que o pronoto (0,77 x 

0,69 mm), completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 92-D); olhos proeminentes, 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,28 x 0,29 mm) em vista lateral; ocupam 2/4 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,46 mm), cerca 

de 3 vezes maior que o comprimento do olho em vista dorsal (Fig. 92-D); distância interantenal 

larga (0,38 mm), cerca de 3 vezes o comprimento do escapo (0,13 mm) (Fig. 92-G); antenas 

com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI 

com um par de ramificações laterais simétricas e com formato lanceolado; ramificações do 

antenômero VI 2 vezes mais longo que o antenômero correspondente; antenômero XII sem 

ramificações e com formato elíptico, tão longo quanto o antenômero XI (0,09 x 0,08 mm) (Fig. 

92-H); têmporas curtas (0,15 mm), cerca de 1,5 vezes menor que o comprimento do olho em 

vista lateral (Fig. 92-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo 

proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,33 x 0,04 mm), com projeções 

subtriangulares; labro não proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos 

maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (1,66 

x 0,78mm), cerca de 3 vezes mais longo e 1,5 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 
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92-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial 

(Fig. 92-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,49 x 0,69 mm), margem basal semireta, margens 

laterais arredondadas em conjunto com a margem apical convexa; superfície lisa (Fig. 92-D); 

escutelo subretangular, com a margem apical semirreta. Élitro 3 vezes mais longo que largo 

(1,20 x 0,38 mm), cerca de 2,5 vezes mais longo que o pronoto (1,20 x 0,49 mm) (Fig. 92-A). 

Asas membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia 

costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior 

curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial 

fechada apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com 

formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-

mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 

presentes; radial 3 ausente; margem mediana sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, 

CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a 

anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal emarginada (Fig. 93-A). Pernas curtas; 

primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro 

tarsômeros do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 92-B); garras tarsais com espinhos 

na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobado (Fig. 92-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 92-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 3 

vezes mais longo que largo (0,44 x 0,15 mm) (Fig. 93-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo orientado para a 

face interna da peça (Fig. 93-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,07 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para 

cima na porção apical; flagelo exposto, com aproximadamente (3,0 mm) de comprimento, cerca 

de 4 vezes mais longo que o edeago (0,70 mm) (Fig. 93-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 

Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-28.ii.2017, Malaise Grande / J.A. 

Rafael & F.F. Xavier [coletores] (1♂ INPA). 

Parátipos. BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 

4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-28.ii.2017, Malaise Grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] 

(3♂ INPA). BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] 

Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-30.vi.2017, Malaise peq. [pequena] / J.A. Rafael & F.F. 

Xavier [coletores] (2♂ INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 Km-

181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 16-31.i.2017, Malaise Grande / J.A. Rafael 

& F.F. Xavier [coletores] (3♂ INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 

Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 16-31.xii.2016, Malaise Grande / J.A. 

Rafael & F.F. Xavier [coletores] (1♂ INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro Castanho / 

BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 13-27.vii.2016, Malaise 

Grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] (1♂ INPA); BRASIL, AM [Amazonas], Careiro 

Castanho / BR 319 Km-181, Sítio S. [São] Paulo 4°12'48"S – 60°49'04"W / 14-27.iii.2017, 

Malaise Grande / J.A. Rafael & F.F. Xavier [coletores] (3♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. Esternito VII danificado na região lateral 

direita. 

Variação. Comprimento do corpo (3,5 – 4,2 mm). 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 92 (A – H). Taximastinocerus pseudobeniensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) Hábito dorsal; (B) hábito 

ventral; (C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) 

cabeça e pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 2 mm; D – H 

= 0,2 mm. 
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Figura 93 (A – D). Taximastinocerus pseudobeniensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – 

D = 0,3 mm. 
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Figura 94. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus pseudobeniensis sp. nov. 
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Taximastinocerus ustulatus sp. nov. 

(Figs. 95 A-H, 96 A-D, 97) 

Etimologia. Do latim ustulatus = bronzeado; em referência aos espécimes terem coloração 

marrom com maior predominância no dorso do corpo, em comparação com o ventre, 

predominantemente amarelado. 

Diagnose. Cabeça, pronoto e élitros marrons e abdômen amarelo; antenômeros IV-XI com um 

par de ramificações laterais cilíndricas, ramificações do antenômero VI com cerca de 3 vezes o 

comprimento do antenômero correspondente; cabeça e pronoto com coloração marrom e 

superfície com pontuações; pronoto mais largo que longo; élitro com cerca de 2 vezes o 

comprimento do pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 5,6 mm.  

Coloração. Corpo predominantemente amarelo alaranjado; cabeça, pronoto e élitros com 

coloração marrom; palpos maxilares, torax, abdomen e as pernas com coloração amarelo 

alaranjado. 

Cabeça. Mais larga que longa (1,15 x 0,95 mm), tão larga quanto o pronoto (1,15 x 1,04 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície finamente pontuada (Fig. 94-D); olhos 

proeminentes, reniformes tão longos quanto largos (0,53 x 0,49 mm) em vista lateral, ocupam 

1/3 do comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,64 mm), 

com cerca de 2 vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 95-D); distância interantenal 

larga (0,41 mm), cerca de 2 vezes mais largo que o comprimento do escapo (0,18 mm) (Fig. 

95-G); antenas com 12 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com um par de ramificações laterais simétricas e com formato cilíndrico; 

ramificações do antenômero VI cerca de 3 vezes mais longo que o antenômero correspondente; 

antenômero XII sem ramificações e com formato fusiforme um pouco mais longo que o 

antenômero XI (0,18 x 0,14 mm) (Fig. 95-H); têmporas curtas (0,13 mm), cerca de 4 vezes 

menor que o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 95-F); em vista ventral, têmporas com 

semirretas e convergentes; clípeo proeminente e medialmente emarginado, mais largo que 

longo (0,49 x 0,05 mm), medialmente emarginado e com projeções subtriangulares com o ápice 

truncado; labro não proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos 

maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,24 
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x 0,11), com cerca de 3 vezes mais longo e 2 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 

95-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial 

(Fig. 95-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (1,0 x 0,7 mm), margem basal semirreta, margens laterais 

arredondadas, margem apical convexa; superfíciel finamente pontuada (Fig. 95-D); escutelo 

com o ápice subquadrado, com a margem apical semirrta. Élitro 2 vezes mais longo que largo 

(1,71 x 0,55 mm), cerca de 2 vezes mais longo que o pronoto (1,71 x 0,7 mm) (Fig. 95-A). Asas 

membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida. Veia costal 

estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, se 

dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada 

apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de 

“C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, 

radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; 

radial 3 ausente; margem mediana levemente sinuosa; região cúbito-anal com as veias (CuA1, 

CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a 

anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal sinuosa (Fig. 96-A). Pernas curtas; primeiro 

tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros 

do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 95-B); garras tarsais com espinhos na base. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bilobada (Fig. 95-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que 

longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais 

longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 95-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo não simétricos; parâmero direito em vista lateral, com 

cerca de 3,5 vezes mais longo que largo (0,77 x 0,20) (Fig. 96-B); região posterior com 

constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agundo 

orientado para face interna da peça (Fig. 96-C); ponto de flexão visível; lobo médio com (1,26 

mm) de extensão, com formato cilíndrico, alongado anterioremente, a alça se curva longe da na 

porção basal do lobo médio, região apical levemente curvada para cima; flagelo exposto, com 

aproximadamente (3,3 mm) de comprimento, cerca de 2,5 vezes mais longo que o edeago (1,3 

mm) (Fig. 96-B). 

Fêmeas e imaturos. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 

km-181, Sítio S.[São] Paulo / 4°12'48"S – 60°49'04"W / 17-27.iv.2017, Malaise gde[grande] , 

J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] (1♂ INPA). 

Parátipo. BRASIL, AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 km-181, Sítio S.[São] Paulo / 

4°12'48"S – 60°49'04"W / 17-27.iv.2017, Malaise gde[grande] , J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº 

Cols.[coletores] (4♂ INPA). BRASIL, AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 km-181, 

Sítio S.[São] Paulo / 4°12'48"S – 60°49'04"W / 14-27.iii.2017, Malaise gde[grande] , J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] (6♂ INPA); BRASIL, AM[Amazonas], Careiro 

Castanho / BR 319 km-181, Sítio S.[São] Paulo / 4°12'48"S – 60°49'04"W / 15-28.ii.2017, 

Malaise peq.[pequena] , J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] (5♂ INPA); BRASIL, 

AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 km-181, Sítio S.[São] Paulo / 4°12'48"S – 

60°49'04"W / 16-31.i.2017, Malaise gde[grande] , J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] 

(1♂ INPA). 

Condição do holótipo. Espécime em boas condições. Terminália com o IX-X tergito, IX 

esternito, genitália e asa direita destacados e armazenadas junto ao espécime em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (4,3 – 6,7 mm).  

Discussão. A espécie mais próxima de Taximastinocerus ustulatus sp. nov. é T. nigricollor 

Wittmer, 1988. T. ustulatus sp. nov. se diferencia pela região ventral do corpo possuir coloração 

predominantemente amarelo alaranjado, enquanto que em T. nigricollor é predominantemente 

preto. Além disso, as ramificações do antenômero VI são mais curtas em T. ustulatus sp. nov., 

com cerca de 2,5 vezes o comprimento do antenômero correspondente, enquanto em T. 

nigricollor são cerca de 3 vezes mais longas que o antenômero correspondente. Os élitros são 

mais longos em T. nigricollor, com cerca de 2,5 vezes mais longas que o pronoto, enquanto que 

T. sp. nov. os élitros são cerca de 2 vezes mais longos que o pronoto. 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 95. (A – H). Taximastinocerus ustulatus sp. nov., holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) Antena. Escalas A – C = 2 mm; D – F = 0,5 

mm; G e F = 0,2 mm.  
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Figura 96 (A – D). Taximastinocerus ustulatus sp. nov., holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 97. Mapa com registros geográficos de Taximastinocerus ustulatus sp. nov. 
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4.5. Penicillophorinae 

 

4.5.1. Chave para gêneros de Penicillophorinae 

Chave modificada de Wittmer (1976) e Zaragoza-Caballero e Pérez-Hernandéz 

(2014): 

 

 

1’ – Os dois primeiros segmentos abdominais com longos tufos de cerdas nas laterais; Antenas 

com 10 antenômeros; ápice do primeiro tarsômero do pro e mesotarso com um pente de 4 a 5 

dentes............................................................................................Penicillophorus Paulus, 1973 

1” – Segmentos abdominais sem tufos de cerdas; antenas com 11 ou 12 antenômeros; ápice do 

primeiro tarsômero do pro e mesotarso com ou sem pente ventral.............................................2  

 

2’ – Cabeça com uma fossa tentorial............................................................................................3 

2” – Cabeça com duas fossas tentoriais.......................................................................................6 

 

3’ – Palpos labiais com um palpômero........................................................................................4 

3” – Palpos labiais com dois palômeros......................................................................................5 

 

4’ – Palpos maxilares com quatro palpômeros; pronoto nitidamente mais largo que longo; 

primeiro tarsômero do pro e mesotarso com um pente ventral de 10 dentes na metade 

apical...............................................................................................Adendrocera Wittmer, 1976 

4” – Palpos maxilares com três palpômeros; pronoto ligeiramente mais largo que longo; ápice 

do primeiro tarsômero do protarso com uma fileira de espinhos 

apicais..........................................................................................Tarsakanthos Zaragoza, 2008 
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5’ – Antenas com 12 antenômeros; apenas o primeiro tarsômero do protarso com um pente 

ventral.........................................................................................................Monoschus gen. nov. 

5” – Antenas com 11 antenômeros; primeiro tarsômero do pro e mesotarso com um pente 

ventral.........................................................................................Pseudoeuryognathus gen. nov. 

 

6’ – Antenas com 11 antenômeros; palpos maxilares com 3 palpômeros; tarsos sem pente 

ventral; segundo tarsômero do mesotarso duas vezes mais longo que o 

primeiro.............................................................................................Acladocera Wittmer, 1976 

6” – Antenas com 12 antenômeros; palpos maxilares com 4 palpômeros; primeiro tarsômero 

do pro e mesotarso com um pente ventral com o mesmo comprimento do tarsômero; segundo 

tarsômero do mesotarso tão largo quanto o primeiro...........................Walterius Zaragoza, 2008 
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4.5.2. Gêneros e espécies de Penicillophorinae para Amazônia brasileira 

 
 

Pseudoeuryognathus gen. nov. 

 

Espécie-tipo: Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov. 

Etimologia. Do grego Pseudo = falso e “Euryognathus” faz referência a Euryognathus 

Wittmer, 1976, gênero inserido em Mastinocerinae e morfologicamente semelhante ao gênero 

aqui descrito. 

Diagnose. Espécimes pequenos (2,5 – 3,0 mm); antenas com 11 antenômeros; antenômeros IV-

XI com uma ramificação ventral, tão longo quanto o antenômero correspondente; antenômero 

XI sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o comprimento do escapo; 

mandíbulas com formato de foice, sem dentes; região gular com uma sutura e uma fossa 

tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois palpômeros; pente ventral 

presente no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão longo quanto o tarsômero; primeiro 

tarsômero do metatarso sem pente ventral; garras tarsais sem espinhos. 

Descrição. Macho. 

Cabeça. Mais larga que longa, tão larga quanto o pronoto, completamente exposta, prognata; 

olhos proeminentes, reniformes; distância interantenal larga, maior que o comprimento do 

escapo; antenas com 11 antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; 

antenômeros IV-XI com uma ramificação ventral tão longos quanto o antenômero 

correspondente; antenômero XII sem ramificações; têmporas curtas, menor que o comprimento 

de um olho em vista lateral; clípeo proeminente e medialmente emarginado; labro não 

proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro 

palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo e largo que o palpômero anterior; 

palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial. 

Tórax. Pronoto mais largo que longo. Élitro mais longo que largo, mais longo que o pronoto. 

Asas membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação reduzida. Veia 

costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando perto da célula radial; subcostal anterior 

curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial 

aberta apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com 
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formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial-mediana, radial-mediana, radial 

posterior presentes e bem demarcados, veias radial anterior 3+4, radial 4 mediana posterior 1+2, 

mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes e fracamente demarcados; radial 3 ausente; 

margem mediana não emarginada; região cúbito-anal com as veias cubital anterior 1 ausente, 

(CuA2, CuA1+2) presentes e bem demarcados, as veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a 

anal posterior 3+4 estão presentes e bem demarcadas; margem cúbito-anal levemente sinuoso. 

Pernas curtas; primeiro tarsômero do pro e metarso com um pente ventral, tão longo quanto o 

tarsômero; primeiro tarsômero do metatarso sem pentes ventrais; garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior bisinuosa; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa; em vista dorsal com 10 tergitos, I-VIII mais largos que longos, tergito VIII 

com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que largo, 

modificado em formato tubular. Edeago trilobado; falobase reduzida; parâmero direito e 

esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, mais longo que largo; região posterior com 

constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com um dente orientado 

para a face interna da peça; ponto de flexão visível; lobo médio com formato cilíndrico; flagelo 

exposto mais longo o edeago. 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Discussão. O gênero proposto faz alusão ao gênero Euryognathus, por sua grande semelhança 

morfológica. Ambos possuem antenas com 11 antenômeros e presença de pentes ventrais no 

primeiro tarsômero do pro e mesotarso, porém, em Pseudoeuryognathus gen. nov. as 

ramificações dos antenômeros IV-IX são fundidos e as mandíbulas desprovidas de dentes, 

enquanto que em Euryognathus os antenômeros IV-IX possuem um par de ramificações laterais 

simétricas, e somente o antenômero IX possui as ramificações fundidas, além disso, as 

mandíbulas são providas de dentes na margem interna. 

Em Penicillophorinae, existem três gêneros que possuem antenas com 11 antenômeros: 

Adendrocera Wittmer, 1976; Acladocera Wittmer, 1981; e Tarsakanthus Zaragoza, 2008. 

Pseudoeuryognathus gen. nov. pode ser facilmente distinguido de Adendrocera pelo pronoto 

ser mais largo que longo, pelos palpos labiais com dois palpômeros e os pentes ventrais 

presentes no pro e mesotarso, ocupando toda a extensão do tarsômero, enquanto que em 

Adendrocera o pronoto é mais longo que largo, os palpos labiais possuem apenas um palpômero 
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e os pentes ventrais do pro e mesotarso ocupam apenas a metade apical do tarsômero. Em 

Acladocera o pronoto é mais longo que largo, os palpos maxilares possuem três palpômeros e 

os labiais apenas um palpômero, enquanto que Pseudoeuryognathus gen. nov. o pronoto é mais 

largo que longo, os palpos maxilares possuem quatro palpômeros e os labiais dois palpômeros. 

Em Tarsakanthus os pentes ventrais estão presentes apenas no primeiro tarsômero do protarso, 

os palpos maxilares possuem três palpômeros e os labiais apenas um, enquanto que em 

Pseudoeuryognathus gen. nov. tanto o primeiro tarsômero do protarso quanto a do mesotarso 

possuem pentes ventrais, os palpos maxilares possuem quatro palpômeros e os labiais dois 

palpômeros. 

Registros geográficos. BRASIL: Acre. 

 

 

Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov. 

(Figs. 97 A-H, 99 A-D, 100) 

Etimologia. O nome faz referência ao estado do Acre, local de ocorrência da espécie. 

Diagnose. Corpo predominantemente amarelo, cabeça com manchas mais escuras e pronoto 

preto; antenômeros IV-IX com uma ramificação ventral, tão longo quanto o antenômero 

correspondente; antenômero XI sem ramificações e com formato ovalado; tarsômeros do pro e 

mesotarso com pentes ventrais tão longos quanto o tarsômero. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 4,9 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente amarelo; cabeça amarela com manchas mais escuras 

próximos ao ápice dos olhos, têmporas marrom escuras para preta, cabeça em vista ventral 

marrom escura para preta, áreas do mento e submento mais claras, com coloração amarelo para 

branco; pronoto predominantemente preto com uma pequena mancha marrom na margem 

mediana apical; élitros predominantemente amarelos com manchas mais escuras nas margens 

internas basais e manchas mais claras na região apical dos élitros. 

Cabeça. Mais larga que longa (0,79 x 0,58 mm), tão larga quanto o pronoto (0,79 x 0,76 mm), 

completamente exposta, prognata; superfície finamente pontuada (Fig. 98-D); olhos 

proeminentes, reniformes, um pouco mais largos que longos (0,38 x 0,32 mm), ocupam 2/4 do 



250 
   

 

 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,4 mm), cerca de 

2 vezes a largura de um olho em vista dorsal (Fig. 98-D); distância interantenal larga (0,18 mm), 

cerca de 1,5 vezes maior que o comprimento do escapo (0,11 mm) (Fig. 98-G); antenas com 11 

antenômeros; escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com uma 

ramificação ventral tão longos quanto o antenômero correspondente; antenômero XII sem 

ramificações e com formato ovalado (Fig. 98-H); em vista ventral, têmporas curtas (0,08 mm), 

cerca de 4 vezes menor que o comprimento de um olho em vista lateral (Fig. 98-F); em vista 

ventral, têmporas curvadas e convergentes basalmente; clípeo proeminente e medialmente 

emarginado, mais largo que longo (0,2 x 0,05 mm), projeções com formato subtriangulares; 

labro não proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com 

quatro palpômeros, último palpômero securiforme, um pouco mais largo e cerca de 2 vezes 

mais longo que o palpômero anterior (0,16 x 0,07 mm) (Fig. 98-G); palpos labiais com dois 

palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 98-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,74 x 0,57 mm), margem basal convexa, margens 

laterais semiretas, levemente curvadas na região apical, margem apical convexa; superfície 

finamente pontuada (Fig. 98-D); escutelo com ápice subquadrado, com a margem apical 

levemente convexa. Élitro 2 vezes mais longo que largo (0,88 x 0,40 mm), cerca de 1,5vezes 

mais longo que o pronoto (0,88 x 0,57 mm) (Fig. 98-A). Asas membranosas curtas, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação reduzida. Veia costal estendendo-se até o ápice da asa, 

terminando perto da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal posterior 

antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial aberta apicalmente; margem apical da asa 

não emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial anterior, radial 

anterior 1+2, radial-mediana, radial-mediana, radial posterior presentes e bem demarcados, 

veias radial anterior 3+4, radial 4 mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana 

posterior 4 presentes e fracamente demarcados; radial 3 ausente; margem mediana não 

emarginada; região cúbito-anal com as veias cubital anterior 1 ausente, (CuA2, CuA1+2) 

presentes e bem demarcados, as veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 

3+4 estão presentes e bem demarcadas; margem cúbito-anal levemente sinuoso (Fig. 99-A). 

Pernas curtas; primeiro tarsômero do pro e metarso com um pente ventral, tão longo quanto o 

tarsômero; primeiro tarsômero do metatarso sem pentes ventrais (Fig. 98-B); garras tarsais sem 

espinhos. 
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Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior bisinuosa; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 98-B); em vista dorsal com 10 tergitos, I-VIII mais largos que longos, 

tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que 

largo, modificado em formato tubular (Fig. 98-A). Edeago trilobado; falobase reduzida; 

parâmero direito e esquerdo simétricos; parâmero em vista lateral, com cerca de 1,5 vezes mais 

longo que largo (0,45 x 0,24 mm) (Fig. 99-B); região posterior com constrição e curvada para 

a porção interna da peça, ápice com cerdas e com um dente orientado para a face interna da 

peça (Fig. 99-B); ponto de flexão visível; lobo médio com (2,68 mm) de extensão, com formato 

cilíndrico, fortemente curvado na porção basal , levemente curvado para cima na porção apical; 

flagelo exposto, com aproximadamente (2,62 mm) de comprimento, cerca de 3 vezes mais 

longo que o edeago (0,77 mm) (Fig. 99-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Material tipo examinado. Holótipo. BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 

68°19'17"W, 18-31.iv.2017, Malaise grande, E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – 

Rede Bia (1♂ INPA). 

Parátipos. BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W, 18-31.iii.2017, 

Malaise grande, E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (3♂ INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita retirada e genitália dissecada, 

ambos armazenados junto ao espécime em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (2,8 – 3,0 mm). 

Registros geográficos. BRASIL: Acre. 
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Figura 98 (A – H). Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) Antena. Escalas A – C = 1 mm; D – F = 0,4 

mm; G e F = 0,2 mm. 
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  Figura 99 (A – D). Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) 

edeago em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm;               

B – D = 0,2 mm. 
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Figura 100. Mapa com registros geográficos de Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov. 
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Monoschus gen. nov. 

 

Espécie-tipo: Monoschus castanhensis sp. nov. 

Etimologia. Do grego Mono = um e oschos = ramo jovem; em referência aos antenômeros com 

apenas uma ramificação muito curta, similar a broto. 

Diagnose. Espécimes pequenos (2,8 – 3,6 mm); antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV-

XI com uma ramificação ventral, tão longo quanto o antenômero correspondente; antenômero 

XI sem ramificações; distância interantenal larga, maior que o comprimento do escapo; 

mandíbulas com formato de foice, sem dentes; região gular com uma sutura e uma fossa 

tentorial; palpos maxilares com quatro palpômeros e labiais com dois palpômeros; pente ventral 

presente no primeiro tarsômero do pro e mesotarso, tão longo quanto o tarsômero; primeiro 

tarsômero do metatarso sem pente ventral; garras tarsais sem espinhos. 

Descrição. Macho. 

Cabeça. Mais larga que longa, completamente exposta, prognata; olhos proeminentes, 

semicirculares; distância interocular larga, maior que a largura de um olho; distância 

interantenal larga, maior que o comprimento do escapo; antenas com 12 antenômeros; escapo 

pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com uma ramificação ventral 

tão longos quanto o antenômero correspondente; antenômero XII sem ramificações; clípeo 

proeminente e medialmente emarginado; labro não proeminente; mandíbulas com formato de 

foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, 

mais longo que largo; palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma 

fossa tentorial. 

Tórax. Pronoto mais largo que longo. Élitro mais longo que largo, mais longo que o pronoto. 

Asas membranosas curtas, deixando descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia 

costal estendendo-se até o ápice da asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior 

curta, se dividindo em subcostal posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial 

fechada apicalmente; margem apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com 

formato de “C”; veias radial anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-

mediana, radial posterior, mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 

presentes; radial 3 ausente; margem mediana levemente sinuosa ; região cúbito-anal com as 

veias (CuA1, CuA2) presentes, veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, 
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AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem cúbito-anal levemente emarginada. Pernas 

curtas; primeiro tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, 

primeiro tarsômeros do meso e metatarso sem pentes ventrais; garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa; em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos que longos, 

tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X mais longo que 

largo, modificado em formato tubular. Edeago trilobado; falobase reduzida; parâmero direito e 

esquerdo simétricos; parêmeros em vista lateral mais longos que largos; região posterior com 

constrição e curvada para a porção interna da peça, ápice com presença de cerdas e com formato 

agudo orientado para a face interna da peça; ponto de flexão não visível; lobo médio com 

formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para cima na 

porção apical; em vista lateral, ápice do lobo médio com constrição; flagelo exposto mais longo 

o edeago. 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Discussão: Além de Monoschus gen. nov. é reconhecido mais um gênero com antenas de 12 

antenômeros, Walterius Zaragoza, 2008. Monoschus gen. nov. se difere de Walterius pela 

quantidade de fossas tentoriais, sendo apenas uma fossa em Monoschus gen. nov. e duas fossas 

em Walterius; pela quantidade de palpômeros labiais, sendo dois palpômeros labiais em 

Monoschus gen. nov. e apenas um palpômero labial em Walterius; e pela disposição dos  pentes 

ventrais, sendo presentes no primeiro tarsômero do protarso em Monoschus gen. nov. enquanto 

que em Walterius são presentes tanto no primeiro tarsômero do pro como do mesotarso. 

Registros geográficos. BRASIL: Acre; Amazonas. 
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Chave para espécies de Monoschus gen. nov. 

 

1’ – Cabeça maior, mais larga que o pronoto; distância interocular mais larga, cerca de 3,5 vezes 

a largura de um olho (Fig.a); distância interocular com 2 vezes o comprimento do escapo (Fig. 

b); élitros mais curtos, cerca de 2 vezes mais longo que o pronoto (Fig. c); escutelo com margem 

apical semirreta (Fig. d)...............................................................Monoschus bujarensis sp. nov.  

 

1” – Cabeça menor, tão larga quanto o pronoto; distância interocular mais estreita, cerca de 2,5 

vezes a largura de um olho (Fig. e); distância interocular tão larga quanto o comprimento do 

escapo (Fig. f); élitros mais longos, cerca de 2,5 vezes mais longo que o pronoto (Fig. g); 

escutelo com margem apical emarginada (Fig. h)...................Monoschus castanhensis sp. nov. 
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Monoschus bujarensis sp. nov. 

(Figs. 101 A-H, 102 A-D, 103) 

Etimologia. Nome faz referência ao município do Acre, Bujari, local de ocorrência da espécie. 

Diagnose. Antenômeros IV-XII com uma ramificação ventral, tão longa quanto o antenômero 

correspondente; antenômero XII sem ramificações e com formato ovalado; distancia interocular 

larga, cerca de 3,5 vezes a largura de um olho; distância interantenal larga, cerca de 2 vezes o 

comprimento do escapo; escutelo com margem apical semirreta; élitro 2 vezes mais longo que 

o pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 3,4 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom, apenas a cabeça, o tergito X e esternito IX 

amarelo alaranjados. 

Cabeça. Um pouco mais larga que longa (0,66 x 0,62 mm), mais larga que o pronoto (0,57 

mm), completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 101-D); olhos proeminentes, 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,22 x 0,25 mm) em vista lateral; ocupam 2/5 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,42 mm), cerca 

de 3,5 vezes a largura de um olho (Fig. 101-D); distância interantenal larga (0,25 mm), cerca 

de 2 vezes o comprimento do escapo (0,12 mm) (Fig. 101-G); antenas com 12 antenômeros; 

escapo pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com uma ramificação 

ventral tão longos quanto o antenômero correspondente; antenômero XII sem ramificações e 

com formato ovalado, tão longo quanto o antenômero XII (0,09 x 0,07 mm) (Fig. 101-H); 

têmporas longas (0,22 mm), tão longa quanto o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 101-

F); em vista ventral, têmporas na região subocular semiparalelas e na região basal curvadas e 

convergentes; clípeo proeminente e medialmente emarginado, mais largo que longo (0,27 x 

0,05 mm), com projeções subtriangulares; labro não proeminente; mandíbulas com formato de 

foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro palpômeros, último palpômero securiforme, 

mais longo que largo (0,17 x 0,09 mm), cerca de 4 vezes mais longo e 2 vezes mais largo que 

o palpômero anterior (Fig. 101-G); palpos labiais com dois palpômeros; região gular com uma 

sutura e uma fossa tentorial (Fig. 101-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,57 x 0,48 mm), margem basal bisinuosa margens 

laterais semiparalelas no 3/4 basais e curvadas no 1/4 apical , margem apical convexa; 
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superfície finamente pontuada (Fig. 101-D); escutelo subquadrado, com a margem apical 

semirreta. Élitro 3,5 vezes mais longo que largo (1,13 x 0,30 mm), cerca de 2 vezes mais longo 

que o pronoto (1,13 x 0,48 mm) (Fig. 101-A). Asas membranosas curtas, deixando descoberto 

os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da asa, 

terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal posterior 

antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada apicalmente; margem apical da 

asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial anterior, radial 

anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, mediana posterior 

1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; margem mediana 

levemente sinuosa ; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) presentes, veia cubital anal 

1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 presentes; margem 

cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 102-A). Pernas curtas; primeiro tarsômero do protarso 

com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros do meso e metatarso 

sem pentes ventrais (Fig. 101-B); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 101-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos 

que longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X 

mais longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 101-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parêmero em vista lateral, com cerca de 2,5 

vezes mais longo que largo (0,35 x 0,13 mm) (Fig. 102-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo orientado para a 

face interna da peça (Fig. 102-C); ponto de flexão não visível; lobo médio com (0,80 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para 

cima na porção apical; em vista lateral, ápice do lobo médio com constrição; flagelo exposto, 

com aproximadamente (0,84 mm) de comprimento, tão longo quanto o edeago (0,53 mm) (Fig. 

102-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 
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Material tipo examinado: Holótipo. BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 

68°19'17"W, 18-31.iii.2017, Malaise grande, E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – 

Rede Bia (1♂ INPA). 

Parátipo. BRASIL, Acre, Bujari, FES Antimary / 9°20'01"S – 68°19'17"W, 18-31.iv.2017, 

Malaise grande, E.F. Morato / & J.A. Rafael cols. [coletores] – Rede Bia (1♂ INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (3,4 – 3,6 mm). 

Discussão. Monoschus bujarensis sp. n. pode ser distinguida de M. castanhensis sp. nov. por 

ter espécimes um pouco maiores, variando de (3,4 – 3,6 mm) de comprimento, enquanto que 

M. castanhensis sp. nov. possui espécimes menores, variando de (2,8 – 3,0 mm) de 

comprimento. Além disso, a cabeça de M. bujarensis sp. nov. é maior, possuindo a distância 

interocular com 3,5 vezes a largura de um olho (Fig. 117-b) e a distância interantenal com 2 

vezes o comprimento do escapo (Fig. 120-b) , enquanto que em M. castanhensis sp. nov. a 

cabeça é menor, sendo a distância interocular com 2 vezes a largura de um olho (Fig. 117-c) e 

a distância interantenal tão larga quanto o comprimento do escapo (Fig. 120-c). 

Registros geográficos. BRASIL: Acre. 
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Figura 101 (A – H). Monoschus bujarensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) 

hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) Antena. Escalas A – C = 1 mm; D – F = 0,5 

mm; G e F = 0,2 mm. 
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Figura 102 (A – D). Monoschus bujarensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago em 

vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,2 mm. 
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Figura 103. Mapa com registros geográficos de Monoschus bujarensis sp. nov. 
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Monoschus castanhensis sp. nov. 

(Figs. 104 A-H, 105 A-D, 106) 

Etimologia. O nome faz referência ao município do Amazonas, Careiro Castanho, local de 

ocorrência da espécie. 

Diagnose. Antenas com 12 antenômeros, antenômeros IV-XII com uma ramificação ventral, 

tão longa quanto o antenômero correspondente; antenômero XII sem ramificações e com 

formato ovalado; distancia interocular larga, cerca de 2,5 vezes a largura de um olho; distância 

interantenal larga, tão larga quanto o comprimento do escapo; escutelo com margem apical 

emarginada medialmente: élitro 2,5 vezes mais longo que o pronoto. 

Descrição. Macho Holótipo. Comprimento do corpo: 3,0 mm. 

Coloração. Corpo predominantemente marrom, apenas a cabeça, o tergito X e esternito IX 

amarelo alaranjados. 

Cabeça. Um pouco mais larga que longa (0,49 x 0,46 mm), tão larga quanto o pronoto (0,47 

mm), completamente exposta, prognata; superfície lisa (Fig. 104-D); olhos proeminentes, 

semicirculares, tão longos quanto largos (0,21 x 0,20 mm) em vista lateral; ocupam 2/5 do 

comprimento da cabeça em vista dorsal e lateral; distância interocular larga (0,26 mm), cerca 

de 2,5 vezes a largura de um olho (Fig. 104-D); distância interantenal larga (0,14 mm), tão larga 

quanto comprimento do escapo (0,11 mm) (Fig. 104-G); antenas com 12 antenômeros; escapo 

pedicelo e antenômero III sem ramificações; antenômeros IV-XI com uma ramificação ventral 

tão longos quanto o antenômero correspondente; antenômero XII sem ramificações e com 

formato ovalado, tão longo quanto o antenômero XI (0,08 x 0,06 mm) (Fig. 104-H); têmporas 

curtas (0,14 mm), cerca de 1,5 vezes menor que o comprimento do olho em vista lateral (Fig. 

104-F); em vista ventral, têmporas curvadas e convergentes; clípeo proeminente e medialmente 

emarginado, mais largo que longo (0,15 x 0,03 mm), com projeções subtriangulares; labro não 

proeminente; mandíbulas com formato de foice, sem dentes; palpos maxilares com quatro 

palpômeros, último palpômero securiforme, mais longo que largo (0,11 x 0,07 mm), cerca de 

3,5 vezes mais longo e tão 1,5 vezes mais largo que o palpômero anterior (Fig. 104-G); palpos 

labiais com dois palpômeros; região gular com uma sutura e uma fossa tentorial (Fig. 104-E). 

Tórax. Pronoto mais largo que longo (0,47 x 0,38 mm), margem basal bisinuosa margens 

laterais semiparalelas no 3/4 basais e curvadas no 1/4 apical , margem apical convexa; 
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superfície finamente pontuada (Fig. 104-D); escutelo subquadrado, com a margem apical 

emarginada. Élitro 3,5 vezes mais longo que largo (0,99 x 0,27mm), cerca de 2,5 vezes mais 

longo que o pronoto (0,99 x 0,38 mm) (Fig. 104-A). Asas membranosas curtas, deixando 

descoberto os tergitos VII-X, venação desenvolvida; veia costal estendendo-se até o ápice da 

asa, terminando longe da célula radial; subcostal anterior curta, se dividindo em subcostal 

posterior antes de chegar no primeiro 1/3 da asa; célula radial fechada apicalmente; margem 

apical da asa não emarginada; mancha apical presente, com formato de “C”; veias radial 

anterior, radial anterior 1+2, radial anterior 3+4, radial 4, radial-mediana, radial posterior, 

mediana posterior 1+2, mediana posterior 3 e mediana posterior 4 presentes; radial 3 ausente; 

margem mediana levemente sinuosa ; região cúbito-anal com as veias (CuA1, CuA2) presentes, 

veia cubital anal 1+2 ausente; veias da região anal anterior (AA, AA3+4) e a anal posterior 3+4 

presentes; margem cúbito-anal levemente emarginada (Fig. 105-A). Pernas curtas; primeiro 

tarsômero do protarso com um pente ventral tão longo quanto o tarsômero, primeiro tarsômeros 

do meso e metatarso sem pentes ventrais (Fig. 104-B); garras tarsais sem espinhos. 

Abdômen. Com nove esternitos, esternito I reduzido; esternitos II-VIII mais largos que longos; 

esternito VIII com a margem posterior concava; esternito IX mais longo que largo, margem 

posterior bisinuosa (Fig. 104-B); em vista dorsal com 10 tergitos, tergitos I-VIII mais largos 

que longos, tergito VIII com ápice convexo, tergito IX recoberto pelo tergito VIII, tergito X 

mais longo que largo, modificado em formato tubular (Fig. 104-A). Edeago trilobado; falobase 

reduzida; parâmero direito e esquerdo simétricos; parêmero em vista lateral, com cerca de 3,5 

vezes mais longo que largo (0,35 x 0,10 mm) (Fig. 105-B); região posterior com constrição e 

curvada para a porção interna da peça, ápice com cerdas e com formato agudo orientado para a 

face interna da peça (Fig. 105-C); ponto de flexão não visível; lobo médio com (0,65 mm) de 

extensão, com formato cilíndrico, fortemente curvado na porção basal e levemente curvado para 

cima na porção apical; em vista lateral, ápice do lobo médio com constrição; flagelo exposto, 

com aproximadamente (0,58 mm) de comprimento, tão longo quanto o edeago (0,51 mm) (Fig. 

105-B). 

Fêmea e imaturo. Desconhecidos. 

Material tipo examinado: Holótipo. BRASIL, AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 

km-181, Sítio S.[São] Paulo / 4°12'48"S – 60°49'04"W / 16-31.xii.2016, Malaise / Grande, J.A. 

Rafael & F.F. Xavier Fº Cols.[coletores] (1♂ INPA). 
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Parátipo. BRASIL, AM[Amazonas], Careiro Castanho / BR 319 km-181, Sítio S.[São] Paulo / 

4°12'48"S – 60°49'04"W / 12-27.v.2016, Malaise / Grande, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº 

Cols.[coletores] (1♂ INPA). 

Condição do Holótipo. Espécime em boas condições. Asa direita e genitália destacadas, ambas 

armazenadas junto ao espécime, em álcool 70%. 

Variação. Comprimento do corpo (2,8 – 3,0 mm). 

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas. 
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Figura 104 (A – H). Monoschus castanhensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) Antena. Escalas A – C = 1 mm; D – F = 0,5 

mm; G e F = 0,2 mm. 
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  Figura 105 (A – D). Monoschus castanhensis sp. nov., Holótipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 1 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 106 Mapa com registros geográficos de Monoschus castanhensis sp. nov. 
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4.6. Phengodinae 

 

4.6.1. Chave para gêneros de Phengodinae 

Chave modificada de Wittmer (1976) e Zaragoza-Caballero e Pérez-Hernandéz (2014): 

(Único gênero com ocorrência para o Brasil: Pseudophengodes Pic, 1930). 

 

1’ – Cabeça com elevações sutis entre a base das antenas, sem sulcos transversais entre os 

escapos; élitros ligeiramente abreviados; penúltimo esternito fortemente fendido medianamente 

formando um processo lobulado (Fig. a)................................................Zarhipis LeConte, 1881 

1” – Cabeça com elevações mais proeminentes entre a base das antenas, algumas vezes com 

profundos e evidentes sulcos entre os escapos, ou com um sulco atrás das elevações; élitros 

fortemente abreviados; borda posterior do último esternito com ou sem reentrância 

medianamente, com ou sem processo lobulado (Fig. b)...............................................................2 

 

 

2’ – Proeminências entre os escapos antenais separadas; sulco transversal profundo; abdômen 

sem área luminosa.......................................................................................................................3 

2” – Proeminências entre os escapos antenais fortemente desenvolvidas; próximas entre si; 

sulco transversal superficial; abdômen com ou sem área luminosa próximo do último 

esternito.......................................................................................................................................4 
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3’ – Gálea reduzida, em forma de botão, com poucas cerdas........................................................ 

..............................................................................Phengodes (Phengodes) Hoffmansegg, 1807 

3” –Gálea proeminente, larga, ápice com cerdas compridas e abundantes................................... 

...................................................................................Phengodes (Phengodella) Wittmer, 1975 

 

4’ – Penúltimo esternito, e as vezes o antepenúltimo, com área luminosa; espécimes com               

8 – 18 mm de comprimento..............................................................Pseudophengodes Pic, 1930 

4” – Esternitos sem área luminosa; espécimes de 4 – 7 mm de comprimento.............................. 

..................................................................................................Microphengodes Wittmer, 1976 
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4.6.2. Gêneros e espécies de Phengodinae para Amazônia brasileira 

 

Pseudophengodes Pic, 1930 

Espécie-tipo: Phengodes pulchella Guerin, 1843 

Pseudophengodes Pic, 1930: 319; Wittmer, 1976: 425 (revisão); Zaragoza-Caballero & Pérez-

Hernández, 2014: 38 (sinopse). Constantin, 2014: 86, 88, 100, 102 (chave); Quintino, 

2017: 2 (filogenia). 

Diagnose: Antenas com 12 antenômeros; antenômeros IV – XI com um par de ramificações 

laterais cilíndricas, longas e filamentosas; antenômero XII alongado e sem ramificações; 

protuberâncias antenais muito proeminentes e próximas entre si; distância interantenal larga, 

maior que o comprimento do escapo; mandíbulas sem dentes; palpos maxilares com quatro 

palpômeros e labiais com três palpômeros; tentório com apenas uma fossa; tarsos sem pentes 

ventrais; garra tarsal sem espinhos; e últimos esternitos com presença de áreas luminosas. 

Discussão: Pseudophengodes foi proposto por Pic (1930) através da nova combinação de 

Phengodes Pulchella Guérrin, 1843, sendo distinguindo de Phengodes principalmente pela 

presença de áreas luminosas localizadas na região ventral dos últimos esternitos. Além disso, 

foram feitas novas combinações para Phengodes flocossa Erichson, 1847, originária do Perú; 

Phengodes orbignyi Blanchard, 1837, originária da Bolívia; Phengodes marginata Pic, 1925 e 

Phengodes notaticolis Pic, 1925, ambas originárias da Colômbia. Mais tarde, Wittmer (1976) 

propôs novas combinações para Phengodes roulini Guérrin, 1843, originária da Colômbia; 

Phengodes cincinnata Erichson, 1847, originária do Perú, Phengodes fusca Gohram, 1881, 

Phengodes flavicollis Leach, 1824 e Phengodes ruficollis Motschulsky, 1854 em 

Pseudophengodes. Descreveu 11 espécies: Pseudophengodes meridiana e Pseudophengodes 

brasiliensis, para o Brasil; Pseudophengodes equatoriana, Pseudophengodes foveicollis, 

Pseudophengodes penai e Pseudophengodes polita, para o Ecuador; Pseudophengodes 

fernandezi, Pseudophengodes grasilicornis, Pseudophengodes puncticollis e Pseudophengodes 

venezolana, para Venezuela; e uma subespécie, Pseudophengodes roulini maculata para o 

Ecuador. E propôs uma chave de identificação para o gênero, até aquele momento inexistente. 

Wittmer (1986) descreveu Pseudophengodes oculata para a Venezuela e em 1988 

Pseudophengodes bordoni, também para a Venezuela, além disso, em 1996, descreveu 

Pseudophengodes marmoratus para o Brasil e Pseudophengodes onorei para o Ecuador.  
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Atualmente Pseudophengodes possui 24 espécies e uma subespécie, das quais apenas três 

espécies, até o momento, ocorriam no Brasil: P. brasiliensis, para Mato grosso do Sul, 

Maranhão e São Paulo; P. marmoratus, para Minas Gerais; e P. phengodes meridiana, para 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Após este estudo, P. roulini maculata foi elevado ao status 

de espécie e acrescentados novos registros para o país, sendo P. maculata n. stat. para o 

Amazonas e P. marginata, para o Acre e Amazonas (Fig. 107). 

Figura 107. Mapa com registros geográficos de Pseudophengodes para o território brasileiro. 



274 
   

 

 

Chave para espécies de Pseudophengodes da Amazônia brasileira 

 

1’ – Pronoto com superfície rugosa, com uma mancha mediana marrom (Fig. a); porção 

posterior do élitro com margens levemente convergentes, ápice subtriangular (Fig. b)... 

...................................................................Pseudophengodes maculata Wittmer, 1976 n. stat. 

 

1” – Pronoto com superfície lisa, sem manchas escuras (Fig. c); porção posterior do élitro com 

margens fortemente convergentes, ápice arredondado, semelhante a uma clava (Fig. d)............. 

......................................................................................Pseudophengodes marginata (Pic, 1925) 
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Pseudophengodes maculata Wittmer, 1976 nov. stat. 

(Figs. 108 A-H; 109 A-E, 110) 

Pseudophengodes roulini maculata Wittmer, 1976: 431; Zaragoza-Caballero & Pérez-

Hernández, 2014: 93 (sinopse). 

Diagnose. Pronoto amarelo com uma mancha marrom escura pra preta, localizada medialmente 

e anteriormente no pronoto; superfície rugosa, opaca e finamente pontuada. Élitro marrom 

escuro pra preto com ápice mais claro. 

Material examinado. BRASIL, Amazonas / Reserva Ducke / 26 km NE[Noroeste] Manaus / 

3-i-1979 / J. Arias[,] N. Penny // armadilha / de Malaise (1♂ INPA). 

Observações. O único exemplar obtido estava alfinetado e com as asas membranosas muito 

danificadas, não sendo possível, desta forma, fazer a ilustração na prancha.  

Discussão. Wittmer (1976) propôs a descrição de Pseudophengodes roulini maculata como 

uma subespécie de P. roulini, pelos clípeos de ambos serem muito similares. Como a revisão 

do gênero teve muito enfoque, principalmente na morfologia do clípeo, outros caracteres que 

poderiam ter sido utilizados para melhor delimitar P. roulini maculata como espécie, foram 

desconsiderados. Sendo assim, neste estudo foi proposto um novo status para P. roulini 

maculata, como espécie, sendo diferenciada de P. roulini através de caracteres levantados pelo 

próprio autor. Pseudophengodes maculata n. stat. pode ser distinguida de P. roulini pelo 

pronoto possuir coloração amarelo, ter uma mancha marrom escura, mais larga na região 

mediana anterior do pronoto, e mais estreita posteriormente, e pronoto com superfície rugosa. 

Em P. roulini, o pronoto possui coloração monocromática amarelo, sem presença de manchas, 

e a superfície do pronoto completamente lisa. Além disso, Wittmer comenta que P. maculata 

n. stat. possui a cabeça mais larga que P. roulini, e também que o comprimento dos 

antenômeros do IV ao VI (1,18 mm) são mais longos em comparação com P. roulini.  

Registros geográficos. BRASIL: Amazonas (novo registro). COLOMBIA: Popayan. 

EQUADOR. Loja; Mindo; Provincia de Bolivar. 
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Figura 108 (A – H). Pseudophengodes maculata n. stat. Wittmer, ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; 

(C) hábito lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e 

pronoto em vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 4 mm; D – F = 1 mm; 

G = 0,5 mm; H = 2 mm. 
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  Figura 109 (A – D). Pseudophengodes maculata n. sta. Wittmer, ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A – C = 0,5 mm. 
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Figura 110. Mapa com registros geográficos de Pseudophengodes maculata n. stat. Wittmer.  
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Pseudophengodes marginata (Pic, 1925) 

(Figs. 111 A-H, 112 A-D, 113) 

 

Phengodes marginata Pic, 1925: 5. 

Pseudophengodes marginata; Wittmer, 1976; Zaragoza-Caballero & Pérez-Hernández, 2014: 

93 (sinopse). 

Diagnose. Pronoto amarelo; superfície lisa, brilhante e com finas pontuações. Élitro marrom 

escuro pra preto, com as margens laterais internas, externas e ápice com coloração mais clara. 

Material examinado. BRASIL, Acre, Sen.[Senador] Guiomard, F.[Fazenda] E.[Experimental] 

/ Catuaba, 10°04'28"S/67°37'00"W, / 18-30.iv.2017, Malaise, E.F. / Morato, J.A. Rafael 

[coletores] – Rede Bia (1♂ INPA); Brasil, Amazonas, Manaus, / Reserva Ducke [02°57’40”S 

59°55’55”W], / 26.xii.2006-11.x.2007, / Arm. Malaise leste-oeste, / M.S.M. Freitosa & Freitas 

cols.[coletores] (2♂ INPA); BRASIL, Amazonas / Juami-Japurá [2°17'26.0"S 68°20'21.3"W] 

/ viii.2005, Malaise / L. Aquino Leg.[coletor] (1♂ INPA); Brasil, Acre, Senador Guimard, 

F.[Fazenda] E.[Experimental] / Catuaba, 10°04'28"S/67°37'00"W, / 14-31.i.2017, 

Arm.[Armadilha] Malaise, E.F. / Morato & J.A. Rafael cols.[coletores] (1♂ INPA); Brasil, 

Amazonas, Manaus, Reserva / Ducke [02°57’40”S 59°55’55”W], 26.xii.2016-11.ii.2017, / 

Arm.[Armadilha] Malaise Leste-Oeste, / M. Feitosa & G. Freitas cols.[coletores] (1♂ INPA); 

BRASIL, AM[Amazonas] Pres.[Presidente] Figueiredo, / 02°01'05"S/59°49'60"W / 14-

18.IX.2009 / Lençol iluminado / F.F. Xavier Filho, A. Paladini, / A.C. Pires, F.W. Leivas 

leg.[coletores] (1♂ INPA); BRASIL EST.[ESTADO] DO AMAZONAS / Mun.[Município] 

São Gabriel da Cachoeira / Querari 2º Pelotão de Fronteira / (2º PEF) 01°05'N/69°51'W / 05/IV-

27/IV/1993 // MOTTA, C.S., FERREIRA, R.L., VIDAL, J. & MATTEO, B. col.[coletores] // 

Malaise // 0065642 (1♂ INPA); 

Variação. Comprimento do corpo (9,0 – 16,0 mm). O ápice do élitro possui uma coloração 

mais clara que o resto do élitro, variando de amarelo quase branco para amarelo alaranjado. 

Discussão. A nova combinação para Pseudophengodes marginata foi proposta na revisão de 

Wittmer (1976), quando ele observou que o holótipo designado por Pic, como uma espécie de 

Phengodes, possuía áreas luminosas na região ventral dos últimos esternitos, estrutura esta, 

muito característica em Pseudophengodes. Segundo o Wittmer, essa estrutura estava pouco 

visível e difícil de ser observada no holótipo, e talvez este tenha sido o motivo para Pic ter 

descrito em Phengodes. Além disso, foram identificadas outras estruturas características de 

Pseudophengodes, como as protuberâncias antenais, proeminentes e muito próximas entre si, 
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separadas apenas por um sulco longitudinal presente entre elas, diferente de Phengodes que 

possui as protuberâncias antenais proeminentes, porém, mais distanciadas uma da outra.  

Registros geográficos. BRASIL. Acre (registro novo); Amazonas (registro novo). 

COLÔMBIA: Bogotá; Amazonas; Monte Redondo.  
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Figura 111 (A – H). Pseudophengodes marginata (Pic), ♂. (A) hábito dorsal; (B) hábito ventral; (C) hábito 

lateral; (D) cabeça e pronoto em vista dorsal; (E) cabeça e pronoto em vista ventral; (F) cabeça e pronoto em 

vista lateral; (G) cabeça em vista frontodorsal; (H) antena. Escalas A – C = 4 mm; D – F = 1 mm; G = 0,5 mm; 

H = 2 mm. 
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  Figura 112 (A – D). Pseudophengodes marginata (Pic), Holotipo ♂. (A) asa em vista dorsal; (B) edeago 

em vista lateral; (C) edeago em vista dorsal; (D) edeago em vista ventral. Escalas A = 2 mm; B – D = 0,5 

mm. 
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Figura 113. Mapa com registros geográficos de Pseudophengodes marginata (Pic). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Embora não tenha sido possível obter material através de triagens e empréstimos de outras 

instituições, nacionais e internacionais, foi possível obter grande quantidade de espécimes, 

provenientes da Coleção do INPA e da CZPB. Através desse material, foi possível realizar um 

estudo taxonômico de Phengodidae e obter dados para criação de mapas com distribuição 

geográfica para a Amazônia brasileira. 

 No Brasil, a distribuição de Phengodidae estava concentrada nas regiões Sudeste e 

Centro-Oeste, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste, eram muito pouco amostradas. Este 

estudo buscou aumentar essa amostragem, principalmente na Amazônia brasileira, onde a 

família tinha registros apenas para os estados do Mato Grosso, Pará, Amapá e Maranhão. Após 

este estudo, a família foi registrada pela primeira vez nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia 

e Roraima.  

Para Phengodidae, eram reconhecidas 61 espécies para o Brasil e para as regiões da 

Amazônia brasileira, apenas 11 espécies. Através desse estudo, o conhecimento de Phengodidae 

para o Brasil teve um incremento de 37%, enquanto que para os estados da Amazônia brasileira, 

este incremento foi de 282%. Isto mostra o quanto os fengodídeos ainda são negligenciados, e 

que necessitam de mais especialistas trabalhando no grupo. 

Neste estudo, foram fornecidas diagnoses, chaves de identificação, descrições e mapas 

de distribuição geográficas para as subfamílias, gêneros e espécies que ocorrem na Amazônia 

brasileira, e que poderão servir como complemento para estudos futuros.  
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7. APÊNDICE 

  

Figura 114. Hábito dorsal. (a) Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov.; (b) Monoschus bujarensis sp. nov.; (c) 

Monoschus castanhensis sp. nov.; (d) Pseudophengodes maculata nov. stat.; (e) Pseudophengodes marginata; 

(f) Akamboja itapuensis sp. nov.; (g) Decamastinocerus parvimandibularis; (h) Decamastinocerus longifrons 

sp. nov.; (i) Eurymastinocerus reductipennis; (j) Magnocularis proculventralis sp. nov.; (k) Magnocularis 

proxiventralis sp. nov.; (l) Oxymastinocerus nigripennis. Escalas: a = 2 mm; b-c = 1 mm; d-e = 4 mm; f-h = 1 

mm; i = 4 mm; j-l = 5 mm. 
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Figura 115. Hábito dorsal. (a) Oxymastinocerus peruvianus; (b) Oxymastinocerus 

rufotestaceus; (c) Phrixothrix tapauensis sp. nov.; (d) Cleidella amazonensis sp. 

nov.; (e) Pseudomastinocerus mitarakae; (f) Ptorthodiellus nogueirai sp. nov.; (g) 

Ptorthodius longipalpus sp. nov.; (h) Ptorthodius santaizabelensis sp. nov.; (i) 

Spangleriella vittata. Escalas: a = 4 mm; b-c = 5 mm; d = 1 mm; e-f = 5 mm; g-h = 2 

mm = 4 mm. 
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Figura 116. Hábito dorsal. (a) Taximastinocerus amapaensis sp. nov.; (b) T. beniensis; (c) T. brunneus; (d) 

T. hermani; (e) T. hickeri; (f) T. longiflagelattus sp. nov.; (g) T. microbeniensis sp. nov.; (h) T. neblinensis; 

(i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus sp. nov. Escalas: 

a-l = 2 mm. 
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Figura 117. Cabeça e pronoto em vista dorsal. (a) Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov.; (b) Monoschus 

bujarensis sp. nov.; (c) Monoschus castanhensis sp. nov.; (d) Pseudophengodes maculata nov. stat.; (e) 

Pseudophengodes marginata; (f) Akamboja itapuensis sp. nov.; (g) Decamastinocerus parvimandibularis; (h) 

Decamastinocerus longifrons sp. nov.; (i) Eurymastinocerus reductipennis; (j) Magnocularis proculventralis 

sp. nov.; (k) Magnocularis proxiventralis sp. nov.; (l) Oxymastinocerus nigripennis. Escalas: a-c = 0,5 mm; d-

e = 1,0 mm; f-h = 0,2 mm; i-l = 1 mm. 
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Figura 118. Cabeça e pronoto em vista dorsal. (a) Oxymastinocerus peruvianus; (b) Oxymastinocerus 

rufotestaceus; (c) Phrixothrix tapauensis sp. nov.; (d) Cleidella amazonensis sp. nov.; (e) Pseudomastinocerus 

mitarakae; (f) Ptorthodiellus nogueirai sp. nov.; (g) Ptorthodius longipalpus sp. nov.; (h) Ptorthodius 

santaizabelensis sp. nov.; (i) Spangleriella vittata. Escalas: a-c = 1 mm; d = 0,2 mm; e-f =1 mm g-h = 0,5 mm; 

i = 1 mm. 
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Figura 119. Cabeça e pronoto em vista dorsal. (a) Taximastinocerus amapaensis sp. nov.; (b) T. beniensis; (c) 

T. brunneus; (d) T. hermani; (e) T. hickeri; (f) T. longiflagelattus sp. nov.; (g) T. microbeniensis sp. nov.; (h) 

T. neblinensis; (i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus 

sp. nov. Escalas: a-l = 0,5 mm. 
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Figura 120. Cabeça e pronoto em vista ventral. (a) Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov.; (b) Monoschus 

bujarensis sp. nov.; (c) Monoschus castanhensis sp. nov.; (d) Pseudophengodes maculata nov. stat.; (e) 

Pseudophengodes marginata; (f) Akamboja itapuensis sp. nov.; (g) Decamastinocerus parvimandibularis; (h) 

Decamastinocerus longifrons sp. nov.; (i) Eurymastinocerus reductipennis; (j) Magnocularis proculventralis 

sp. nov.; (k) Magnocularis proxiventralis sp. nov.; (l) Oxymastinocerus nigripennis. Escalas: a-c = 0,5 mm; d-

e = 1,0 mm; f-h = 0,2 mm; i-l = 1 mm. 
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Figura 121. Cabeça e pronoto em vista ventral. (a) Oxymastinocerus peruvianus; (b) Oxymastinocerus 

rufotestaceus; (c) Phrixothrix tapauensis sp. nov.; (d) Cleidella amazonensis sp. nov.; (e) Pseudomastinocerus 

mitarakae; (f) Ptorthodiellus nogueirai sp. nov.; (g) Ptorthodius longipalpus sp. nov.; (h) Ptorthodius 

santaizabelensis sp. nov.; (i) Spangleriella vittata. Escalas: a-c = 1 mm; d = 0,2 mm; e-f =1 mm g-h = 0,5 mm; 

i = 1 mm. 

 



299 
   

 

 

  

Figura 122. Cabeça e pronoto em vista ventral. (a) Taximastinocerus amapaensis sp. nov.; (b) T. beniensis; 

(c) T. brunneus; (d) T. hermani; (e) T. hickeri; (f) T. longiflagelattus sp. nov.; (g) T. microbeniensis sp. nov.; 

(h) T. neblinensis; (i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus 

sp. nov. Escalas: a-l = 0,5 mm. 



300 
   

 

 

 

Figura 123. Cabeça em vista frontodorsal. (a) Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov.; (b) Monoschus 

bujarensis sp. nov.; (c) Monoschus castanhensis sp. nov.; (d) Pseudophengodes maculata nov. stat.; (e) 

Pseudophengodes marginata; (f) Akamboja itapuensis sp. nov.; (g) Decamastinocerus parvimandibularis; (h) 

Decamastinocerus longifrons sp. nov.; (i) Eurymastinocerus reductipennis; (j) Magnocularis proculventralis 

sp. nov.; (k) Magnocularis proxiventralis sp. nov.; (l) Oxymastinocerus nigripennis. Escalas: a-c = 0,2 mm; d-

e = 0,5 mm; f-h = 0,2 mm; i-l = 0,5 mm. 



301 
   

 

 

 

 

 

  

Figura 124. Cabeça em vista frontodorsal. (a) Oxymastinocerus peruvianus; (b) Oxymastinocerus 

rufotestaceus; (c) Phrixothrix tapauensis sp. nov.; (d) Cleidella amazonensis sp. nov.; (e) Pseudomastinocerus 

mitarakae; (f) Ptorthodiellus nogueirai sp. nov.; (g) Ptorthodius longipalpus sp. nov.; (h) Ptorthodius 

santaizabelensis sp. nov.; (i) Spangleriella vittata. Escalas: a-c = 0,5 mm; d = 0,2 mm; e = 0,5 mm; f =1 mm 

g-h = 0,2 mm; i = 0,5 mm. 
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Figura 125. Cabeça em vista frontodorsal. (a) Taximastinocerus amapaensis sp. nov.; (b) T. beniensis; (c) T. 

brunneus; (d) T. hermani; (e) T. hickeri; (f) T. longiflagelattus sp. nov.; (g) T. microbeniensis sp. nov.; (h) T. 

neblinensis; (i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus sp. 

nov. Escalas: a-l = 0,2 mm. 
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Figura 126. Antenas. (a) Pseudoeuryognathus acriensis sp. nov.; (b) Monoschus bujarensis sp. nov.;                            

(c) Monoschus castanhensis sp. nov.; (d) Pseudophengodes maculata nov. stat.; (e) Pseudophengodes 

marginata; (f) Akamboja itapuensis sp. nov.; (g) Decamastinocerus parvimandibularis; (h) Decamastinocerus 

longifrons sp. nov.; (i) Eurymastinocerus reductipennis; (j) Magnocularis proculventralis sp. nov.; (k) 

Magnocularis proxiventralis sp. nov.; (l) Oxymastinocerus nigripennis. Escalas: a-c = 0,2 mm;  d-e = 2,0 mm; 

f-h = 0,2 mm; i-l = 0,5 mm. 
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Figura 127. Antenas. (a) Oxymastinocerus peruvianus; (b) Oxymastinocerus rufotestaceus; (c) Phrixothrix 

tapauensis sp. nov.; (d) Cleidella amazonensis sp. nov.; (e) Pseudomastinocerus mitarakae; (f) Ptorthodiellus 

nogueirai sp. nov.; (g) Ptorthodius longipalpus sp. nov.; (h) Ptorthodius santaizabelensis sp. nov.; (i) 

Spangleriella vittata. Escalas: a-c = 0,5 mm; d = 0,2 mm; e = 0,5 mm; f = 1 mm g-i = 0,5 mm. 
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Figura 128. Antenas. (a) Taximastinocerus amapaensis sp. nov.; (b) T. beniensis; (c) T. brunneus; (d) T. 

hermani; (e) T. hickeri; (f) T. longiflagelattus sp. nov.; (g) T. microbeniensis sp. nov.; (h) T. neblinensis;        

(i) T. oiapoquensis sp. nov.; (j) T. parallelus; (k) T. pseudobeniensis sp. nov.; (l) T. ustulatus sp. nov.     

Escalas: a-l = 0,2 mm. 

 


