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Sinopse: 

Estudou-se a sistemática de Pilielmis Hinton, 1971. Espécies foram 

redescritas, novas espécies foram descritas, características inéditas foram 

analisadas e ilustradas e, pela primeira vez na região Neotropical, uma 

análise filogenética foi proposta para um gênero de Elmidae. 

Palavras-chave: insetos aquáticos, filogenia, espécies novas, 

taxonomia, Região Neotropical.  
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RESUMO 

 

Elmidae Curtis é uma das famílias mais diversificadas de besouros aquáticos, com mais de 1.500 

espécies válidas alocadas em 148 gêneros e duas subfamílias. Na região Neotropical esta família 

compreende 47 gêneros. Um deles, Pilielmis, foi descrito por Hinton em 1971 e atualmente é 

representado por sete espécies distribuídas no Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, Peru e 

Venezuela. Desde a descrição deste gênero e das primeiras seis espécies, apenas uma espécie nova 

foi descrita. Além disso, muitas estruturas não foram ilustradas e descritas nas descrições originais 

(e.g., características da terminália feminina e peças bucais). O objetivo deste estudo foi realizar um 

estudo sistemático sobre Pilielmis para incrementar o conhecimento taxonômico e morfológico 

sobre as espécies deste gênero e acessar suas relações. Aproximadamente 1665 espécimes foram 

analisados, incluindo espécimes-tipo das espécies descritas anteriormente. Para as análises 

morfológicas, quando necessário, as estruturas dissecadas foram clarificadas e montadas entre 

lâminas e lamínulas em uma solução de glicerina gelatinada como meio de montgem. A análise 

filogenética foi baseada em 43 caracteres morfológicos dos adultos, os quais foram analizados sob 

o princípio da parcimônia de Fitch, no software TNT, utilizando duas abordagens: sob pesagem 

uniforme dos caracteres e sob pesagem implícita. A análise sob pesagem implícita resultou em 

uma única árvore mais parcimoniosa. Nessa hipótese, Pilielmis foi recuperado como um grupo 

monofilético e as espécies foram agrupadas em três clados. Além disso, Pilielmis foi recuperado 

como grupo-irmão de Hexacylloepus Hinton. Todas as espécies conhecidas neste gênero foram 

redescritas, três espécies novas foram descritas e a distribuição geográfica do gênero e espécies foi 

estendida. Descrições detalhadas, incluindo ilustrações de estruturas normalmente não analisadas 

em estudos taxonômicos de Elmidae, diagnoses, comentários taxonômicos e chaves para 

identificação dos adultos de Pilielmis também foram apresentados. Essas informações contribuirão 

para futuros estudos sistemáticos da família, e ampliarão o conhecimento sobre a biodiversidade 

de insetos aquáticos na Região Neotropical. 
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ABSTRACT 

 

Elmidae Curtis is one the most diverse family of aquatic beetles, with more than 1500 valid species 

allocated among 148 genera in two subfamilies. In the Neotropical Region this family comprises 

47 genera. One of them, Pilielmis, was described by Hinton in 1971, and currently is represented 

by seven species distributed in Brazil, Colombia, French Guiana, Peru, and Venezuela. Since the 

original description of this genus and of the first six species, only one new species has been 

described. Furthermore, many structures were not illustrated and described in the original 

descriptions (e.g., characters of the female terminalia and mouth parts). The objective of this study 

was to perform a systematic analysis of Pilielmis to increase taxonomic and morphological 

knowledge about the species in this genus and to access their relationships. Approximately 1665 

specimens were analyzed, including the type-specimens of the previously described species. For 

morphological analysis, when needed, the dissected structures were cleared and mounted between 

slide and coverslip, using jelly-glycerin as the mounting medium. Phylogenetic analysis was based 

on 43 morphological characters of adults, which were evaluated by the Fitch parsimony method in 

TNT software using two approaches: under equal weights and implied weighting. The analysis 

under the implied-weighting approach resulted in a single most-parsimonious tree. In this 

hypothesis, Pilielmis was recovered as a monophyletic group and the species were clustered into 

three clades. Pilielmis was recovered as a sister-group of Hexacylloepus Hinton. All known species 

in this genus were redescribed, three new species were described, and the geographical 

distributions of the genus and the species have been extended. Detailed descriptions, including 

illustrations of structures not usually analyzed in taxonomic studies of the Elmidae, diagnoses, 

taxonomic comments, and keys for identification of the adults of Pilielmis are also presented. These 

results will contribute to future systematic studies of the family and will expand knowledge about 

the biodiversity of aquatic insects in the Neotropical Region.  
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Figure 23. Pilielmis apama Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, 
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anterior em destaque. (C) Esternito VIII, vista dorsal. .................................................................. 71 
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vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal (D) Mandíbula, vista ventral. (E) 

Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. ............................................................................................ 75 

Figura 26. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália 
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penial, vista dorsal. (E) Asa metatorácica. Escala: 0,1 mm. .......................................................... 78 

Figura 27. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, vista 

dorsal, com região parcial dos coxitos em destaque. (B) Esternito VIII, vista dorsal, com região 

posterolateral em destaque. (C) Tergito VIII, vista dorsal. ........................................................... 79 

Figura 28. Pilielmis abdera Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito. (A) Vista 

dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. ............................ 82 

Figura 29. Pilielmis abdera Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, 

vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral. 

(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. ...................................................................................... 83 

Figura 30. Pilielmis abdera Hinton, 1971, (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália 

masculina, vista ventral. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região laterocentral em destaque. (C) 

Espícula penial, vista ventral. (D) Esternito VIII, vista dorsal. (E) Asa metatorácica. ................. 86 

Figura 31. Pilielmis abdera Hinton, 1971, (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Esternito VIII, 

vista dorsal, com região anterior em destaque. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região 

posterolateral em destaque. (C) Ovipositor, vista ventral. ............................................................ 87 

Figura 32. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, 

hábito. (A) Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 89 

Figure 33. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. 

(A) Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista 

ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. ......................................................................... 90 
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(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. ...................................................................................... 97 
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masculina, vista ventral. (B) Esternito VIII, vista dorsal. (C) Tergito VIII, vista dorsal. (D) Asa 
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Figura 39. Pilielmis sp. 2 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta, hábito (futuro holótipo). (A) Vista 
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Figura 40. Pilielmis sp.2 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, vista dorsal. (B) 

Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral (região anterior 
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Figura 41. Pilielmis sp.2 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta.  (A) Ovipositor, vista ventral. (B) 
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anterior em destaque. ................................................................................................................... 105 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais da ordem Coleoptera Linnaeus, 1758 

 

Coleoptera, formada por insetos conhecidos popularmente como besouros, constitui o 

maior e mais diverso grupo de organismos do reino Animal, com aproximadamente 400.000 

espécies descritas em 211 famílias, representando cerca de 25% de todas as espécies do planeta 

(Bouchard et al. 2011, Zhang et al. 2018). Esses insetos possuem ampla distribuição geográfica, 

ocorrendo em todos os continentes, exceto na Antártica (Jäch e Balke 2008), e possuem grande 

variedade de cores, formas e tamanhos (Triplehorn e Johnson 2011, Casari e Ide 2012). 

Os coleópteros são holometábolos, podendo ser encontrados nos mais diversos tipos de 

ambientes terrestres e aquáticos, embora cerca de 96% da ordem seja terrestre (Jäch e Balke 2008, 

Triplehorn e Johnson 2011). Os coleópteros aquáticos ocupam grande diversidade de hábitats e 

micro-hábitats, como, por exemplo, fitotelmatas, poças d’água temporárias, córregos, pântanos 

salgados, estuários, lagos, riachos e grandes rios, e geralmente estão associados a macrófitas e 

vegetação ripária (Benetti et al. 2018).  

Os besouros aquáticos são importantes componentes da cadeia trófica aquática, servindo de 

alimento para outros invertebrados e vertebrados (e.g., peixes, anfíbios e aves), além de 

determinados grupos serem predadores ágeis (Benetti et al. 2018). Também, são importantes por 

se alimentarem de algas e matéria vegetal morta proveniente da vegetação ripária, auxiliando na 

decomposição desse material nos ambientes aquáticos (Benetti et al. 2018). Dessa forma, esses 

animais participam ativamente da ciclagem de nutrientes nos diversos ambientes onde ocorrem, 

desempenhando importantes papéis ecológicos. Ainda, diversas espécies são sensíveis à poluição 

ambiental e por isso podem ser utilizadas como ferramentas úteis no biomonitoramento e na 

avaliação da qualidade de ambientes aquáticos (Epler 2010). 

Coleoptera está dividida em quatro subordens: Archostemata, Adephaga, Myxophaga e 

Polyphaga, das quais apenas a primeira não possui representantes aquáticos (Zhang 2013). Apesar 

de poucas espécies serem consideradas aquáticas, Coleoptera representa uma das ordens de insetos 

com mais representantes aquáticos, possuindo 37 famílias e aproximadamente 18 mil espécies 

aquáticas (Jäch e Balke 2008, Benetti et al. 2018). Na América do Sul ocorrem aproximadamente 

190 gêneros e 30 famílias de coleópteros que possuem representantes aquáticos (Tremouilles et al. 

1995, Short 2018). 
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Dentre as famílias com representantes aquáticos, as mais ricas e abundantes são Dytiscidae 

(ca. 4.300 spp.), Hydrophilidae (ca. 2.950 spp.), Elmidae (ca. 1.500 spp.), Hydraenidae (ca. 1.600 

spp.), Gyrinidae (ca. 900 spp.) e Scirtidae (ca. 900 spp.) (Jäch e Balke 2008, Short 2018). Estima-

se que 21% da diversidade global de besouros aquáticos ocorre na região Neotropical, no entanto, 

foram registradas apenas 1,63% de coleópteros para essa região até o momento (Shepard e Aguilar 

2010, Ferreira et al. 2014, Benetti et al. 2018). 

 

1.2 Elmidae Curtis, 1830 

 

Elmidae tem distribuição mundial e representa a quarta família mais diversa dentre os 

coleópteros aquáticos, abrigando cerca de 1.500 espécies alocadas em 150 gêneros (Jäch et al. 

2016, Aguilera-Giraldo e Vásquez-Ramos 2019). Essa família é tradicionalmente dividida em duas 

subfamílias de ecologia e morfologia bem diferenciadas: Elminae Curtis, 1830 (com 123 gêneros 

e 1.350 espécies) e Larainae LeConte, 1861 (com 28 gêneros e 160 espécies) (Jäch e Balke 2008). 

Na Região Neotropical ocorrem cerca de 435 espécies em 48 gêneros (Manzo 2013, Barr 2018), 

contudo, é provável que grande parte da diversidade dessa família ainda não tenha sido descoberta 

(Jäch et al. 2016). Para o Brasil são registrados 22 gêneros e 156 espécies, sendo 19 gêneros e 151 

espécies para Elminae e três gêneros e cinco espécies para Larainae (Passos et al. 2007). 

Representantes de Elmidae geralmente vivem em ambientes lóticos, com poucas espécies 

habitando lagos ou lagoas. Adultos e larvas habitam riachos e rios, alimentando-se de diatomáceas, 

algas incrustantes, detritos submersos ou madeira em decomposição (LeSage e Harper 1976). De 

acordo com a categorização funcional trófica, esses insetos são classificados como herbívoros 

(White e Brigham 1996). Os adultos de Elmidae possuem tamanho corporal variando de poucos 

milímetros a pouco mais de um centímetro e possuem formatos variados. A principal característica 

diagnóstica da família são as pernas longas, com o último tarsômero de comprimento maior ou 

igual a soma dos quatro anteriores e um par de garras tarsais bastante desenvolvidas 

(principalmente nos Elminae), sendo estas estruturas úteis para a aderência ao substrato em áreas 

de correnteza forte (Ferreira et al. 2014). Geralmente, possuem padrão de coloração discreto, 

variando do marrom-claro ao preto, porém, algumas espécies podem apresentar coloração bastante 

conspícua, com listras e manchas contrastantes (Spangler 1981).  

Representantes de Elminae possuem corpo pouco pubescente, trocantin não exposto e 

procoxa globosa (Passos et al. 2018). A respiração dos adultos ocorre por meio do plastrão, um 
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sistema de micro-cerdas hidrofóbicas denominada tomento localizadas nas pernas e ao longo do 

corpo, as quais retém o ar atmosférico sobre a superfície do corpo quando o inseto se encontra 

submerso na água. Após a emergência, os adultos permanecem submersos durante o resto da vida, 

perdendo a capacidade de voo como resultado da atrofia dos músculos (Brown 1987, Seagle 1980). 

Os Larainae, por outro lado, possuem o corpo densamente pubescente, coberto com cerdas 

hidrofóbicas, trocantin exposto e procoxa transversal (Benetti et al. 2018). Os adultos não possuem 

plastrão, precisando renovar oxigênio na superfície d’água (Brow 1987). Adultos de Larainae 

podem voar durante a fase adulta e permanecem muitas vezes completamente fora da água, em 

superfícies úmidas, próximas aos corpos d’água ou em rochas e troncos parcialmente submersos 

(Brown 1972, 1987, Seagle 1980). 

As larvas de Elmidae possuem de cinco a oito estádios e o ciclo de vida se completa entre 

seis meses até seis anos, dependendo da espécie e, da quantidade e qualidade de alimentos 

disponíveis (Steedman e Anderson 1985, Brown 1987). As larvas podem alcançar 16 mm de 

comprimento (Balke et al. 2004) e podem ter o corpo deprimido dorso-ventralmente, cilíndrico ou 

subcilíndrico (Passos 2007). As brânquias são protegidas por um opérculo e podem se expandir e 

contrair de maneira ritmada para aumentar a ventilação em condições de baixos níveis de Oxigênio 

(White e Brigham 1996). Após completar o desenvolvimento a larva rasteja para fora da água e 

empupa próximo da margem da água, entretanto, em raros casos, elas podem permanecer em seu 

substrato original, empupando no próprio local após o nível da água diminuir (White e Jennings 

1973). 

Embora os representantes de Elmidae sejam importantes membros da comunidade 

bentônica e apesar de serem relativamente abundantes nos corpos d’água, existem poucos estudos 

sobre sua taxonomia e muito menos sobre sua biologia e ciclo de vida (Passos et al. 2003). Na 

região Neotropical o conhecimento sobre a família ainda é bastante escasso, provavelmente devido 

ao amplo território, que inclui desde regiões tropicais até subantárticas, além do baixo número de 

especialistas dedicados ao estudo taxonômico e sistemática do grupo (Manzo 2013).  

 

1.3 Pilielmis Hinton, 1971 

 

Hinton, após analisar material proveniente de coletas realizadas no Brasil e na Guiana 

Francesa em 1937, descreveu o gênero Pilielmis em 1971 para alocar as seguintes espécies: 

Pilielmis abdera Hinton, 1971; Pilielmis apama Hinton, 1971; Pilielmis clita Hinton, 1971; 
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Pilielmis halia Hinton, 1971; Pilielmis murcia Hinton, 1971 e Pilielmis sara Hinton, 1971. Nesse 

trabalho, todas as descrições, incluindo a genérica, foram baseadas no estágio adulto (machos e 

fêmeas), sendo P. halia selecionada para representar a espécie-tipo do gênero. De acordo com 

Hinton (1971), a distribuição de Pilielmis estaria, provavelmente, confinada à bacia do Amazonas 

e Guiana Francesa. Os holótipos de todas as espécies foram depositados no Museu de História 

Natural de Londres (Inglaterra) e os parátipos no Museu de História Natural de Nova Iorque 

(Estados Unidos). 

O adulto de Pilielmis (Figuras 3-7) pode ser identificado pelo conjunto de características 

listadas a seguir (Hinton 1971). Corpo subparalelo a oval. Pronoto com carena sublateral bem 

desenvolvida, com impressão longitudinal mediana na metade do disco pronotal e com uma 

depressão oval nos 2/5 basais. Élitro com subcarena basal no IV intervalo e com apenas uma carena 

sublateral no VI intervalo. Pernas com uma única franja de tomento nas tíbias anteriores e 

posteriores e, com duas franjas nas tíbias medianas. Garras tarsais com um dente curto próximo à 

base. Abdome sem carena sublateral no ventrito I. Plastrão constituído por cerdas em forma de 

escamas, com margem serrilhada, distribuídas em determinadas regiões do corpo (e.g., áreas 

laterais da cabeça, região posterior aos olhos, epipleura, abdome, exceto no disco do primeiro 

esternito). 

De acordo com Hinton (1971) Pilielmis assemelha-se a Hexacylloepus Hinton, 1940 quanto 

ao tipo e distribuição do plastrão. Entretanto, de acordo com esse autor, Pilielmis pode ser 

diferenciado por apresentar uma carena sublateral no élitro e pela garra tarsal proporcionalmente 

mais larga e dotada de um dente basal característico, enquanto Hexacylloepus possui duas carenas 

sublaterais e as garras tarsais são menores e sem um dente basal evidente.  

Desde o trabalho de descrição original do gênero, nenhuma espécie nova havia sido 

descrita. Somente em 2019, Polizei & Barclay, após analisar material proveniente da Venezuela 

depositado no Museu de História Natural da França e no Museu Nacional de História Natural dos 

Estados Unidos, descreveram Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019, registrando pela 

primeira vez o gênero para esse país. A descrição de P. shepardi foi baseada em machos e fêmeas, 

sendo o holótipo depositado no Museu do Instituto de Zoologia Agrícola, em Maracay, Bolívar 

(Venezuela), já os parátipos foram depositados no Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo, São Paulo (Brasil) e na Coleção Michael A. Ivie em Montana (Estados Unidos). Até o 

momento, Pilielmis encontra-se registrado apenas para a América do Sul: Brasil (AM, PA, RO), 
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Colômbia, Guiana Francesa, Peru e Venezuela (Hinton 1971, Córdoba et al. 2015, GBIF 2019, 

Polizei e Barclay 2019). 

Apesar das descrições das espécies de Pilielmis terem sido baseadas em machos e fêmeas, 

nenhuma informação ou ilustração da genitália feminina foi apresentada. E o mesmo pode ser 

observado para as peças bucais, as quais foram ilustradas apenas para P. shepardi (Polizei & 

Barclay, 2019). Trabalhos mais recentes, relacionados ao gênero são, principalmente, inventários 

faunísticos (Segura et al. 2012, Manzo 2013, Ferreira et al. 2014, Córdoba et al. 2015, Passos et 

al. 2010; 2018).  

No geral, existe uma carência de estudos voltados para Elmidae na Região Neotropical, 

onde diversos gêneros endêmicos da região (e.g., Gyrelmis, Hintonelmis, Pilielmis) não são 

estudados há décadas (Hinton 1939a, b, 1971). A ausência de trabalhos taxonômicos atuais e a 

inexistência de uma coleção de referência para muitos gêneros de Elmidae em instituições 

brasileiras são alguns dos fatores que limitam os trabalhos taxonômicos sobre essa família na 

região.  

Com base no que foi apresentado, fica evidente a importância da intensificação dos estudos 

taxonômicos sobre a fauna de Elmidae na Região Neotropical. Com relação a Pilielmis, um estudo 

morfológico detalhado sobre o gênero, bem como a proposta de uma hipótese filogenética entre 

suas espécies e a criação de novas coleções de referência para o grupo, contribuirá com futuros 

estudos sistemáticos da família, ampliando também o conhecimento acerca da biodiversidade de 

insetos aquáticos na Região Neotropical. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

 Realizar um estudo sistemático sobre Pilielmis Hinton, 1971.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Revisar as espécies de Pilielmis com base em caracteres morfológicos externos e internos 

(terminália). 

 

 Descrever eventuais espécies novas e redescrever as demais espécies abordando caracteres 

utilizados em trabalhos mais recentes sobre a família. 

 

 Elaborar uma chave dicotômica para a identificação dos adultos de Pilielmis. 

 

 Testar o monofiletismo de Pilielmis e verificar a relação de parentesco entre suas espécies. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Um total de 1.665 exemplares foi analizado nesse estudo. Esse material foi proveniente 

tanto de coleta realizada pela equipe do Laboratório de Citotaxonomia de Insetos Aquáticos 

(LACIA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) quanto de empréstimos de 

outras instituições (Tabela 1 e 2), conforme especificado a seguir.  

 

3.1 Coleta do material  

 

Parte do material utilizado foi obtido em coletas anteriores a essa pesquisa, as quais 

foram realizadas em diversas regiões do Brasil e outros países da América do Sul por pesquisadores 

do LACIA (Figura 1). Para ampliar a amostragem, também foram realizadas novas coletas em 

áreas ainda não estudadas. 

No campo as coletas foram realizadas com o auxílio de redes entomológicas para a 

coleta aquática (rapichés), onde foram amostrados diversos tipos de substratos dentro dos 
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igarapés (e.g., folhiços, pedras, raízes e macrófitas aquáticas). Armadilhas luminosas (lençol 

iluminado e pensilvânia com luz negra e branca) também foram instaladas às margens dos 

igarapés para a coleta de adultos. 

 

3.2 Empréstimos  

 

Os espécimes-tipo das espécies de Pilielmis examinados foram provenientes do Natural 

History Museu de Londres, Inglaterra (NHM). Adicionalmente, foi analisado material 

proveniente das seguintes instituições: Coleção Entomológica do Departamento de Entomologia 

do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP); Coleção Entomológica Padre 

Jesus Santiago Moure do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Paraná (UFPR); 

Coleção de Entomologia do Departamento de Zoologia da Universidade  Federal de Mato Grosso 

(UFMT); Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e 

Snow Entomological Museu Collection de História Natural da Universidade do Kansas (SEMC) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 3. Localidades de coleta dos espécimes de Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae) 

analisados nesse trabalho com informações sobre o país, estado, município, localidade e 

coordenadas geográficas (quando disponível). 

País Estado Município Localidade Coordenadas 

Brasil Amapá Tartarugalzinho Igarapé do Henrique BR 

156 

01º45'56,5"S 

50º52'40,5"W 

Brasil Amapá Serra do Navio Rio Cachaço, Cachoeira 

do Fernando 

00°53'18,3"S; 

52°01'22,9"O 

Brasil Amazonas Apuí Rio Juma, Cachoeira 

Seringueira 

06º58'05,4"S 

60º03'58,7"W 

Brasil Amazonas Apuí Rio Juma, balneário 07º11'16,5"S 

60º03'58,7"W 

Brasil Amazonas Manaus BR 174, Km 56. Ramal 

Trilha da Torre 

02°35'57,3"S; 

60°13'01,2"O 

 

Brasil Amazonas Manaus Reserva Ducke, AM-

010, km26, Igarapé 

Bolívia 

02°59'14,5"S; 

59°56'30,5"O 

Brasil Amazonas Manaus BR 174, km 25, Ramal 

Quinta da Boa 

Esperança 

02°44'42,7"S; 

60°00'00,6"O 

Brasil Amazonas Manaus Rio Negro, Praia do 

Tupé 

03°53'10"S; 

60°28'36"O 

Brasil Amazonas Presidente Ramal km 24, Sítio Sr. 02°01'13,2"S; 
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Figueiredo José 59°49'29,1"O 

Brasil Amazonas Presidente 

Figueiredo 

AM-240, km 13, Sítio da 

Maroca 

02°00'54,4"S; 

59°51'34,4"O 

Brasil Amazonas Presidente 

Figueiredo 

AM-240, Igarapé da 

Ponte 

02°01'00"S  

59°43'00"O 

Brasil Amazonas Presidente 

Figueiredo 

AM-240, km 20, Igarapé 

da Onça, Sossego da 

Pantera 

1°28'29,82"S, 

60°16'26,52W 

Brasil Amazonas Rio Preto da 

Eva 

AM-10, km 113, Ramal 

Casa Branca, Igarapé da 

ponte 

02°47'25,2"S; 

59°30'10,8"O 

Brasil Amazonas Rio Preto da 

Eva 

AM-010, Km 113, 

Ramal Casa Branca 

02°47'24,4"S; 

59°30'11,6"O 

Brasil Amazonas Careiro 

Castanho 

BR 319, km 235, Igarapé 

Atil 

Sem maiores 

informações 

Brasil Amazonas Humaitá Rio Ipixuna 03°42'59,7"S; 

48°08'39,8"O 

Brasil Amazonas São Gabriel da 

Cachoeira 

Pari Cachoeira, Igarapé 

Samaúma 

00°15'34,7"S; 

69°47'15,3"O 

Brasil Amazonas São Gabriel da 

Cachoeira 

Sítio Novo Israel 00°10'29,2"S; 

67°00'39,8"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°13'49,8"S; 

46°55'19,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°08'49,9"S; 

47°34'30,0"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 02°48'49,6"S; 

47°50'39,8"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°20'19,6"S; 

47°17'49,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°42'59,7"S; 

48°08'39,8"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 01°55'54,6"S; 

60°59'50,5"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°29'39,8"S; 

47°58'49,8"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°27'19,8"S; 

47°35'19,6"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°25'39,7"S; 

47°35'09,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 02°43'39,7"S; 

46°58'30,0"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°08'49,9"S; 

47°34'30,0"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°13'49,8"S; 

46°55'19,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°42'59,7"S; 

48°08'39,8"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°34'49,8"S; 
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47°35'49,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°20'19,6"S; 

47°17'49,9"0 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°34'49,8"S; 

47°35'49,9"O 

Brasil Pará Paragominas Igarapé 03°42'59,7"S; 

48°08'39,8"O 

Brasil Pará Jacareacanga Igarapé Sem maiores 

informações 

Brasil Pará Sem maiores 

informações 

Rio Pana Sem maiores 

informações 

Brasil Rondônia Chupinguaia Sem maiores 

informações 

12°26'31,4"S; 

60°52'53"O 

Brasil Rondônia Colorado do 

Oeste 

Rio Cabixi 13°15'31,8"S; 

60°20'04.8"O 

Brasil Rondônia Machadinho do 

Oeste 

Rio São Paulo 09°22'40,3"S; 

61°50'54,9"O 

Brasil Mato Grosso Cotriguaçú Faz São Nicolau Sem maiores 

informações 

Brasil Mato Grosso Apiacas Floresta aluvial, córrego 

Bruno 

Sem maiores 

informações 

Brasil Mato Grosso Barra do Garça Rio Corrente 15°35'42,8"S; 

52°22'35,8"O 

Brasil Mato Grosso Pontes e 

Lacerda 

Corrego Pindaituba 15°00'51,5"S; 

59º17'23,5"O 

Guiana 

Francesa 

St. Laurent Sem maiores 

informações 

Sem maiores 

informações 

Sem maiores 

informações 

Suriname Sipaliwini  Rio Kutari 2°10,521'N, 

56°47,244'O 

Venezuela Gran Sabana Santa Elena Rio Kamu 05°25'0,15"N 

061°13' 1,22"O   

Venezuela Gran Sabana Santa Elena Rio Kamu 05°48'9,39"N 

061°25' 1,11"O 

Peru Madre de Dios Tambopata Puerto Maldonado 12°33'00"S; 

69°03'00"O  

Peru Loreto Iquitos Igarapé Quistococha 3°48,45'00"S; 

73°20,38'O 
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Tabela 4. Lista das instituições e respectivos curadores que forneceram espécimes de Pilielmis 

Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae) analisados nesse trabalho. 

Instituições Material Solicitado 

Natural History Museu, Londres, 

Inglaterra - Dr. Max Barclay 

Espécimes-tipo (Parátipos) 

 

Coleção Entomológica, Departamento de 

Entomologia, Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo - Dra. Sônia 

Aparecida Casari 

Espécimes-tipo (Parátipo) 

Coleção Entomologica Padre Jesus Santiago 

Moure, Departamento de Zoologia, 

Universidade Federal do Paraná - Dra. Lucia 

Massuti Almeirda e Dr. Rodrigo Feitoso 

Espécimes adicionais 

Coleção de Coleoptera, Universidade  

Federal de Mato Grosso - Dr. Fernando Vaz 

de Melo 

Espécimes adicionais 

Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia - Dr. 

Marcio Oliveira  

Espécimes adicionais 

Snow Entomological Museu Colletion de  

Historia Natural, University of Kansas -

Coleoptera aquático - Dr. Andrew Edward 

Short 

Espécimes adicionais 
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Figura 1. Mapa de distribuição das espécies de Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae) 

analisadas nesse trabalho. 
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Figura 2. Aspectos gerais de alguns locais de coletas onde representantes de Pilielmis (Coleoptera: 

Elmidae) foram amostrados. (A) Peru: Loreto, Igarapé Quistococha. (B–D) Brasil: (B–E) 

Amazonas: (B) Manicoré, Corrego do Veado. (C) São Gabriel da Cachoeira, Pari Cachoeira, 

Igarapé Samaúma; (D) Apuí, Rio Juma; (E) Presidente Figueiredo, Igarapé da Onça. (F) Mato 

Grosso: Barra do Garça, Rio Corrente. 
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3.3 Identificação e preparação do material  

 

A identificação dos exemplares foi realizada com auxílio das descrições originais (Hinton 

1971, Polizei e Barclay 2019) e chaves de identificação (e.g., Benneti et al. 2018, Passos et al. 

2018). Também foram realizadas comparações com os espécimes-tipo. Primeiramente os 

exemplares foram triados sob microscópio estereoscópio e, posteriormente, classificados em 

morfótipos, onde, a partir desses, um ou mais espécimes foram dissecados para a análise detalhada 

das estruturas. Nas Figuras 3–7 são apresentados esquemas da morfologia de um Pilielmis 

ilustrando as principais estruturas para a taxonomia do grupo. 

A metodologia para a dissecação, observação das estruturas e a nomenclatura morfológica 

adotada seguiram os trabalhos de Hinton (1940), Brown (1972), Spangler e Perkins (1989), 

Spangler e Santiago-Fragoso (1992), Manzo (2005), Manzo e Archangelsky (2008) e Passos et al. 

(2007). Sempre que necessário, as peças bucais e genitálias foram dissecadas e clarificadas em 

hidróxido de potássio (KOH) aquecido a 10% por cerca de sete minutos, depois mantidas em água 

por vinte minutos para neutralizar o efeito cáustico do KOH e finalmente banhadas com álcool 

80%. Posteriormente, essas estruturas foram montadas entre lâmina e lamínula, utilizando solução 

de glicerina gelatinada como meio de inclusão e, as bordas das lamínulas foram seladas utilizando 

esmalte incolor para serem analisadas sob microscópio óptico. As demais características do hábito 

dos espécimes foram visualizadas sob microscópio estereoscópio. 

 

3.4 Ilustrações 

 

Para a ilustração das descrições e da lista de caracteres da filogenia foram utilizadas 

fotografias. As imagens foram obtidas com o auxílio de um microscópio estereoscópio Leica 

M165C com um equipamento de aquisição de imagem DFC420 acoplada, utilizando uma cúpula 

de iluminação LED para garantir um reflexo uniforme de luz sobre os espécimes (Kawada e 

Buffington 2016). Para a captura das imagens das estruturas montadas em lâminas foi utilizado o 

microscópio óptico Leica DM5500B com câmera DFC295 acoplada. Para combinar as imagens 

digitais obtidas com o microscópio óptico e o microscópio estereoscópio foram utilizados os 

programas Helicon Focus® e Leica Application Suite V3.4.1. (Version 2009), a fim de se obter 

fotografias finais com maior qualidade.  
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Figura 3.Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), imagem de um adulto, vista dorsal, com 

setas indicando estruturas morfológicas. 
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Figura 4. Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), imagem de um adulto, vista ventral, com 

setas indicando estruturas morfológicas. 
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Figura 5. Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), imagem de uma genitália masculina, vista 

ventral, com setas indicando estruturas morfológicas. 
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Figura 6. Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), imagem de uma genitália feminina, 

vista ventral, com setas indicando estruturas morfológicas. 
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Figura 7. Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), imagens das peças bucais, com estruturas 

morfológicas. A. Labro, vista dorsal. B. Maxila, vista dorsal. C. Mandibula, vista dorsal. D. 

Mandibula, vista ventral. E. Lábio, vista ventral. 
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3.5 Análise filogenética 

 

3.5.1 Seleção dos táxons 

 

Todos os táxons terminais das análises foram constituídos por espécies. Para compor 

o grupo interno foram analisadas todas as espécies de Pilielmis conhecidas até o momento, 

além das espécies novas descritas nesse trabalho. Já para o grupo-externo, uma das premissas 

que deve ser seguida nessa etapa é selecionar grupos sucessivamente afastados 

filogeneticamente do grupo-alvo. Entretanto, até o momento não existe para a família 

nenhuma proposta filogenética mais abrangente com o objetivo de avaliar o relacionamento 

entre os gêneros. Nesse sentido, o critério de escolha adotado foi selecionar os seguintes 

gêneros possivelmente relacionados à Pilielmis quanto a similaridade morfológica: 

 

 Hexacylloepus heterelmoides Hinton, 1939 

 Hexacylloepus shorti Polizei, 2020 

 Hintonelmis sul Hinton, 1971 

 Hintonelmis opis Hinton, 1971 

 Microcylloepus dolon Hinton, 1945  

 Macrelmis tityrus Hinton, 1946 (taxon selecionado para enraizar a árvore) 

 

 

3.5.2 Elaboração dos caracteres e construção da matriz  

 

As análises foram baseadas em dados morfológicos e os caracteres propostos foram 

elaborados a partir de estruturas tradicionalmente utilizadas para as diagnoses das espécies e 

gêneros de Elmidae. Além disso, também foram investigadas estruturas que normalmente não 

são ilustradas ou descritas em trabalhos com a família (e.g., estruturas da genitália feminina e 

peças bucais). A matriz de caracteres foi compilada no programa WinClada (Nixon 2002) e 

todos os caracteres foram definidos como não-ordenados e não aditivos. O símbolo [?] 

corresponde a dados não observados. 
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3.5.3 Opções analíticas 

 

O critério da parcimônia foi utilizado para a reconstrução das hipóteses filogenéticas 

desse trabalho. As buscas heurísticas foram realizadas no programa TNT v. 1.5 (Goloboff e 

Catalano 2016) utilizando a opção Tree Bisection and Reconnection (TBR) sob o comando 

Analyse Tradicional Search. Para cada análise foram realizadas 10.000 réplicas salvando 100 

árvores por réplica com espaço na memória para 10.000 árvores.  

As buscas foram realizadas sob duas estratégias: primeiramente utilizando-se a 

pesagem uniforme dos caracteres (equal weights) e, posteriormente, sob pesagem implícita 

(implied weighting), na qual os pesos ideais dos caracteres são avaliados em conjunto com o 

processo de buscas das árvores (Goloboff et al. 2008). Essa última abordagem favorece o sinal 

filogenético de caracteres que possuem menos homoplasias (Schuh e Brower 2009), 

produzindo uma hipótese que minimiza a quantidade total de homoplasias dos dados e com 

maior resolução. Nessa etapa foram testados diferentes valores de K (de 1 a 10) e a escolha da 

melhor árvore foi selecionada de acordo com o maior valor de ajuste (fit) total. Essa estratégia 

foi empregada após as análises sob pesagem uniforme resultarem em mais de uma topologia. 

O suporte dos ramos do cladograma foi calculado utilizando Bremer Relativo (Bremer 

1994). A distribuição dos caracteres na árvore mais parcimoniosa foi analisada com o auxílio 

do programa WinClada (Nixon 2002) e as árvores foram editadas com o auxílio dos 

programas Adobe Photoshop® e Adobe Illustrator®. 

 

3.6 Confecção dos mapas de distribuição geográfica 

 

 As informações referentes à distribuição geográfica das espécies de Pilielmis foram obtidas 

através dos dados das etiquetas dos exemplares obtidos dos empréstimos, de informações 

provenientes da literatura e dos registros de campo dos exemplares coletados pelo LACIA. Os 

mapas foram gerados com o auxílio do programa QGIS versão 3.18 (Dalla et al. 2020). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Taxonomia  

 

Pilielmis Hinton, 1971 

(Figuras 1, 8–46) 

Pilielmis Hinton, 1971:161 

Pilielmis Polizei & Barclay, 2019: 282 

 

Diagnose. Corpo subparalelo ou suboval. Cabeça com cerdas douradas curtas. Pronoto com um 

par de carenas sublaterais; impressão longitudinal no disco presente; depressão oval nos 2/5 basais. 

Hipômero coberto de tomento. Élitro com uma carena curta no IV intervalo posicionada no 1/3 

basal e uma carena sublateral no VI intervalo, posicionada do úmero até aproximadamente o ápice. 

Garras tarsais com um dente próximo à base. Macho com falobase mais longa do que larga, pênis 

mais longo do que os parâmeros, corona presente. Fêmea com coxitos alongados, subdivididos; 

ápice do coxito apical projetado lateralmente, margem interna com uma fileira initerrupta de cerdas 

curtas.  

Redescrição (Macho). Corpo subparalelo ou suboval. Cabeça. Cápsula parcialmente retrátil; sem 

impressões; superfície com cerdas douradas, curtas. Olhos pretos, relativamente projetados. 

Antena filiforme, com 11 antenômeros. Labro suboval ou subretangular; margens laterais e 

anterior com cerdas longas; superfície com cerdas distribuídas em toda sua extensão. Mandíbulas 

parcialmente simétricas, com três dentes apicais; prosteca membranosa, com cerdas curtas na 

margem e lóbulos no ápice. Maxila: cardo com margem lateral sinuosa; estipe mais longo do que 

largo; palpífer presente. Palpo maxilar com quatro palpômeros; palpômeros I–III com cerdas na 

superfície; palpômero IV  mais longo do que a soma dos três palpômeros basais combinados, com 

ápice truncado ou arredondado, com cerdas e poros sensoriais; gálea com dois artículos, artículo 

apical mais largo do que o basal; ápice com franja de cerdas longas, superfície com cerdas finas; 

artículo basal tão longo quanto largo; lacínia mais longa do que larga, com quatro tufos de cerdas 

longas e finas no ápice, com cerdas longas na margem lateral interna, superfície com cerdas em 

toda sua extensão. Lábio: gula mais larga do que longa, superfície com cerdas; palpos labiais com 

três palpômeros; palpômero III mais longo do que a soma dos palpômeros I e II, com cerdas e 

poros sensoriais, com ápice arredondado ou truncado; lígula mais larga do que longa, região 
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anterior com cerdas finas, grossas e poros sensoriais; superfície com cerdas finas e grossas; ângulos 

anterolaterais arredondados. Gena com tomento. 

Toráx. Pronoto mais largo do que longo; margem anterior arredondada; margem lateral convexa 

ou sinuosa, com crenulações; margem posterior sinuosa; com um par de carenas sublaterais retas, 

sinuosas ou convexas posicionadas da base até próximo do ápice; carenas fortemente ou fracamente 

elevadas; impressão longitudinal no disco presente; depressão oval nos 2/5 basais presente; 

superfície do disco pronotal coberta com cerdas curtas e douradas; com um par de fóveas pré-

escutelares. Élitro mais longo do que largo; margem anterior lisa; margens laterais com 

crenulações; ápice arredondado ou deiscente; úmero levemente saliente; IV e VI intervalos elitrais 

com carenas. Epipleura estreita, mais larga anteriormente e coberta por tomento. Asa metatorácica 

presente (macroptera) ou ausente; veias costal e subcostal fundidas próximo aos escleritos; veias 

radial posterior e média fundidas, extendendo-se até próximo da margem posterior; veia cubital 

atingindo a margem posterior; margem posterior com uma fileira de cerdas curtas e finas. 

Hipômero mais longo do que largo, coberto com tomento. Prosterno mais largo do que longo. 

Processo prosternal com margem posterior arredondada. Proepímero e proepisterno cobertos por 

tomento. Mesoventrito mais largo que longo, com cavidade mesal para receber o processo 

prosternal; margem anterior sinuosa. Metaventrito mais largo do que longo; margens laterais 

cobertas por tomento; discrimen conspícuo. Pernas cobertas por tomento, exceto os tarsos. Procoxa 

parcialmente coberta por tomento. Trocânter mais longo do que largo. Fêmur estreitando-se em 

direção do ápice. Tíbia alongada e delgada; metatíbia com uma fileira de espinhos na metade distal. 

Tarsômero apical mais longo do que a soma dos quatros basais combinados, com cerdas curtas no 

ápice. Garras grandes e delgadas, com um dente próximo à base. 

Abdômen. Ventrito V com ápice arredondado. Tergito VIII subtriangular. Esternito VIII com 

margem posterior arredondada; região posterolateral projetada, aguda; projeção mediana anterior 

mais longa do que o corpo do esternito. Espícula penial subtriangular, dividida apicalmente até 

aproximadamente 1/3 basal. Genitália. Falobase mais longa que larga. Parâmeros mais curto do 

que o pênis, com poros sensoriais no ápice e nas margens laterais. Pênis mais longo que largo, 

ápice com microporos sensoriais; apófise basolateral mais longa do que larga; corona presente; 

fíbula aproximadamente com o mesmo comprimento do pênis. 
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Fêmea. Morfologia geral semelhante ao macho, exceto pelo tamanho maior do corpo. Ovipositor: 

valvífer membranoso, mais longo do que o comprimento dos coxitos, com poros sensoriais na 

porção posterior. Báculo esclerotizado, alongado e sinuoso. Coxito alongado, subdividido por uma 

linha transversal. Coxito basal mais largo do que longo, com poros sensoriais. Coxito apical mais 

longo do que o basal; ápice projetado lateralmente; margem interna com uma fileira initerrupta de 

cerdas curtas; superfície com poros sensoriais. Estilos ligeiramente divergentes.  

 

Discussão taxonômica 

Considerando os gêneros descritos atualmente para Elmidae, Pilielmis se assemelha à 

Microcylloepus Hinton, 1935, Hexacylloepus Hinton, 1940 e Hintonelmis Hinton, 1971 por 

compartilharem o pronoto com carenas sublaterais e uma impressão longitudinal no disco. Dentre 

esses gêneros, Pilielmis pode ser diferenciado de Microcylloepus por possuir apenas uma carena 

sublateral no élitro e um dente na base das garras, enquanto Microcylloepus possui um par de 

carenas sublaterais no élitro e o dente na base da garra está ausente. Em relação à Hexacylloepus, 

ambos os gêneros compartilham, também, a presença de uma faixa de tomento no hipômero, 

entretanto, eles podem ser facilmente diferenciados confome a seguir: em Hexacylloepus o dente 

basal da garra está ausente e o élitro possui três carenas sublaterais, já em Pilielmis o dente da 

garra está presente e existe apenas uma carena sublateral no élitro. Por fim, Pilielmis compartilha 

também com Hintonelmis a presença do dente basal da garra, contudo, ambos os gêneros podem 

ser diferenciados pelas seguintes características: em Pilielmis o processo prosternal possui a 

margem posterior arredondada e as carenas estão presentes nos IV e VI intervalos elitrais, já em 

Hintonelmis o processo prosternal possui a margem posterior reta e as carenas estão presentes nos 

V e VII intervalos elitrais. 

 

Distribuição: Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, Venezuela, Suriname e Peru (Figura 1). 
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Pilielmis murcia Hinton, 1971 

(Figuras 1, 8–11, 46A) 

Pilielmis Hinton, 1971: 163 

 

Diagnose. Corpo suboval; coloração geral castanho-escura; antena com coloração uniforme, 

castanho-clara; pronoto com uma mancha castanho-amarelada no 1/3 anterior; élitro com manchas 

castanho-amareladas (um par na porção umeral, um par na metade apical do disco e uma mancha 

no ápice ao longo da sutura elitral); asas metatorácicas ausentes; metaventrito com um par de 

carenas sublaterais bem desenvolvidas. Macho com falobase 2x mais longa do que larga; 

parâmeros atingindo a metade do comprimento do pênis, com uma cerda longa no ápice, margens 

laterais sem crenulações; pênis aproximadamente 2x mais longo do que largo; apófise basolateral 

cerca de 3x mais longa do que larga. 

 

Redescrição. Macho (Figura 8A). Comprimento 1,45 mm, largura 0,75 mm (n=5). Corpo suboval; 

coloração geral castanho-escura, manchas elitrais castanho-amareladas, peças bucais, antenas e 

pernas castanho-claras.  

Cabeça (Figura 8). Antena com coloração uniforme, castanho-clara. Labro (Figura 9A): 

subretangular, com margens laterais arredondadas; margens anterolaterais com cerdas longas; 

superfície dorsal com cerdas curtas e esparsas por toda sua extensão. Mandíbulas (Figura 9C, D): 

lóbulo lateral arredondado, levemente projetado; área molar com um sulco na base; ângulo 

posterolateral levemente arredondado; côndilo mais largo do que longo; sutura longitudinal no 

disco. Maxila (Figura 9B): cardo mais longo do que largo; estipe subtriangular; palpômero IV 

alongado, 2x mais longo do que o anterior, com ápice arredondado; gálea com artículo apical 

subcilíndrico, cerca de 2x mais longo do que o basal, margem lateral externa e ápice arredondados, 

ápice com cerdas longas e finas; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga, com cerdas 

longas na margem lateral interna. Lábio (Figura 9E): gula 4x mais larga do que longa, margens 

laterais arredondadas, com uma cerda longa em cada lado, ângulos anterolaterais pontiagudos; 

pós-mento subtriangular, mais largo do que longo; pré-mento subretangular, com base e ápice 

convexos, 5x mais largo do que longo; lígula cerca de 2x mais larga do que longa, região 

anterolateral projetada lateralmente e com espinhos curtos, superfície ventral com duas fileiras 

transversais de espinhos no disco; palpos labiais com palpômero III com o ápice arredondado.  
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Figura 8. Pilielmis murcia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito. (A) Vista 

dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 9. Pilielmis murcia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, 

vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral. 

(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 10A, C-D) mais largo (0,56mm) que longo (0,41mm); margens laterais 

convexas, com crenulações; ângulos anterolaterais e posterolaterais agudos; região anterior mais 

estreita do que a região posterior, com uma mancha castanho-amarelada no 1/3 anterior; com um 

par de carenas sublaterais retas; carenas fracamente elevadas; impressão longitudinal profunda e 

ampla no disco. Élitro (Figura 8A, C) subparalelo, 1,2x mais longo do que largo (comprimento = 

0,95 mm; lagura máxima = 0,72 mm); ápice arredondado; com IX intervalos elitrais; com manchas 

castanho-amareladas (um par na porção umeral, um par na metade apical e uma mancha no ápice 

ao longo da sutura elitral). Escutelo cordiforme. Asas metatorácicas ausentes. Hipômero 4x mais 

longo do que largo. Prosterno (Figura 8B) 0,55x mais longo do que largo; margem anterior 

côncava; ângulos anterolaterais agudos. Processo prosternal (Figura 8B) tão largo quanto longo; 

disco plano. Mesoventrito (Figura 8B) mais largo (0,36 mm) do que longo (0,14 mm); margem 

posterior truncada entre as mesocoxas; cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito (Figura 8B) 

com disco plano; com um par de carenas sublaterais bem desenvolvidas no disco; superfície com 

poucas cerdas; margens laterais cobertas por tomento. Perna posterior (Figura 9B). Trocânter 2x 

mais longo do que largo. Fêmur cerca de 3x mais longo do que largo. Tíbia aproximadamente 6x 

mais longa que larga. Tarsômero apical 1,3x mais longo do que a soma dos quatros basais 

combinados.  

Abdômen (Figura 9B). Ventrito I sem tomento, ventritos II–V com tomento; processo intercoxal 

do ventrito I deprimido; ventrito V com cerdas curtas. Tergito VIII (Figura 10D) quase tão longo 

quanto largo; margem posterior arredondada; superfície com cerdas finas, espinhos e 

microespinhos. Esternito VIII (Figura 10B) cerca de 3,5x mais largo do que longo; superfície com 

microespinhos (mais abundantes próximo ao ápice); com cerdas próximo ao ápice; projeção 

mediana anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula 

penial (Figura 10C) com ápice arredondado. Genitália (Figuras 10A–C). Falobase (Figura 10A) 2x 

mais longa do que larga; aproximadamente 1,5x mais longa do que o pênis. Parâmeros atingindo 

aproximadamente a metade do comprimento do pênis; base mais larga do que o ápice; região apical 

arredondada, com uma cerda longa; margens laterais sem crenulações. Pênis aproximadamente 2x 

mais longo que largo; região apical arredondada; margem lateral sinuosa; superfície com 

microporos sensoriais em toda área; apófise basolateral cerca de 3x mais longa do que larga. 
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Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=4). Tergito VIII (Figura 11C) mais largo do que 

longo, margem posterior arredondada; superfície com cerdas longas (mais abundantes na região 

anterior) e curtas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 11B) aproximadamente 2x mais 

largo do que longo; projeção mediana anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do 

corpo do esternito; margem posterior com cerdas; superfície com cerdas curtas e microespinhos. 

Ovipositor (Figura 11A): valvífer membranoso, 2,1x mais longo do que os coxitos; superfície com 

microporos sensoriais no 1/5 apical. Coxito apical 1,9x mais longo do que largo; 1,7x mais longo 

do que o coxito basal. Estilos levemente curvados e divergentes, medindo aproximadamente 1/4 

do comprimento do coxito apical, ápice com cerdas curtas. 

 

Variação intraespecífica. Élitro com um par de manchas castanho-claras na base; em alguns 

espécimes a mancha apical pode se estender até os 3/4 anterior. 

 

Discussão taxonômica. Pilielmis murcia assemelha-se externamente a P. shepardi com base no 

formato do corpo suboval, pelo padrão de manchas no élitro (um par na porção umeral, um par na 

metade apical do disco e uma mancha no ápice ao longo da sutura elitral) e pela ausência das asas 

metatorácicas. Entretanto, ambas as espécies podem ser facilmente diferenciadas de acordo com 

as seguintes características: em P. murcia a coloração geral é castanho-escura; o metaventrito 

possui um par de carenas sublaterais bem desenvolvidas no disco; o ventrito V e o esternito VIII 

não são fusionados; o macho possui os parâmeros alcançando a metade do comprimento do pênis, 

com uma cerda longa no ápice e a região apical do pênis é arredondada. Por outro lado, P. shepardi 

possui coloração geral preta, não há carenas no disco do metaventrito; o ventrito V e o esternito 

VIII são fusionados; o macho possui os parâmeros alcançando 3/5 do comprimento do pênis, sem 

cerdas no ápice e a região apical do pênis é subtriangular. 
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Figura 10. Pilielmis murcia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália, 

vista ventral. (B) Esternito VIII, vista dorsal, com região anterior em destaque. (C). Espícula 

penial, vista ventral. (D) Tergito VIII, vista dorsal. 
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Figura 11. Pilielmis murcia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, 

vista ventral, com coxitos em destaque. (B) Esternito VIII, vista dorsal, com região anterior em 

destaque. (C) Tergito VIII, vista dorsal. 



 49 

Distribuição: Guiana Francesa (St. Laurent du Maroni) e Brasil (Amazonas, Mato Grosso* e 

Pará) (Figura 1). 

* = Novo registro  

 

Material examinado 

Espécimes-tipo (Parátipos): Brasil, Pará, Belém, ix.1937, H.E. Hinton (2 in NHM); Amazonas, 

Manaus, ix.1937, H.E. Hinton (1 in NHM). 

Material adicional. BRASIL. Amazonas: Manaus, BR 174-Km 56. Ramal km 38-Trilha da Torre, 

segundo igarapé, 25.v.2008, 02°35’57,3” S e 60°13’01,2” W, Azevedo et al. leg., Garcia & Polizei 

det. 2020 (álcool 80%) (3 entre ♂ e ♀ in LACIA); Km 25, Ramal Quinta da Boa Esperança, 72m, 

27.v.2008, 02°44’42,7” S e 60°00’00.6” W, Azevedo et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

80%) (2 ♂ in LACIA), 11.xi.2008, 02°44’42,7” S e 60°00’00.6” W, Ulisses et al. leg., Garcia & 

Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♂ in LACIA); 27.v.2008, 02°44’42,7” S e 60°00’00.6” W, 

Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (alfinete) (4♂ e 4♀ in LACIA); AM 240-km 13, 

Reserva Ducke, AM-010-km26, Igarapé Bolívia, 23.iv.2008, 02°59’14,5” S e 59°56’30.5” W, 

Azevedo et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♂ in LACIA); Presidente 

Figueiredo, Ramal km 24, Sítio Seu José, 20.iv.2008, 02°44’42,7” S e 60°00’00.6” W, Hamada et 

al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (2 ♂ in LACIA); AM 240-km 13, Sítio da Maroca, 

23.iv.2008, 02°00’54,4” S e 59°51’34.4” W, 106m, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 

(alfinete) (3 in LACIA); Rio Preto da Eva, Am 010-Km 113, Ramal Casa Branca, Km 4.5, Igarapé 

da Ponte, 11.iv.2008, 02°47’24,4” S e 59°30’11.6” W, Azevedo et al. leg., Garcia & Polizei det. 

2020 (álcool 80%) (3♂ in LACIA). Mato Grosso: Barra do Garça, Rio Corrente, 12.vii.2012, 

15°35’42,8” S e 52°22’35.8” W, Neusa et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♀ in 

LACIA). Pará: Jacareacanga, xii.1968, Alvarenga et al. leg., Polizei det. 2018 (alfinete) (64 entre 

♂ e ♀ in UFPR). 
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Pilielmis sara Hinton, 1971 

(Figuras 1, 12–15, 46B) 

Pilielmis Hinton, 1971:164 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral castanho-amarelada; antena bicolor, com 

antenômeros I e II amarelos, antenômeros III–XI castanho-escuros; pronoto com um par de 

manchas pretas na metade posterior; élitro com manchas pretas (uma mancha na sutura elitral 

próximo ao escutelo, um par no meio do élitro e um par próximo ao ápice); metaventrito com uma 

carena curta na base do discrimen. Macho com falobase 2,2x mais longa que larga; parâmeros 

atingindo aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis, com margens laterais crenuladas; pênis 

aproximadamente 2,5x mais longo que largo, margens laterais com uma forte constrição; apófise 

basolateral 2x mais longa do que larga. 

 

Redescrição. Macho (Figura 17A). Comprimento 1,79 mm; largura 0,71 mm (n=3). Corpo 

subparalelo; coloração geral castanho-amarelada, com manchas pretas no pronoto e élitro.  

Cabeça (Figura 12D). Antena bicolor, antenômeros I e II amarelos, antenômeros III–XI castanho-

escuros. Labro (Figura 13A): suboval; margens anterolaterais com cerdas longas; superfície dorsal 

com cerdas curtas, esparsas por toda a sua extensão. Mandíbulas (Figura 13C, D): lóbulo lateral 

projetado, pontiagudo; área molar com um sulco na base; ângulo posterolateral amplamente 

arredondado; côndilo mais largo do que longo, subtriangular. Maxila (Figura 13B): cardo mais 

longo do que largo; estipe subquadrado; palpômero IV alongado, cerca de 2x mais longo do que o 

anterior, com ápice arredondado; gálea com artículo apical suboval, cerca de 3x mais longo do que 

o basal, margem lateral externa e ápice arredondados, com cerdas longas e finas; lacínia 

subretangular, cerca de 2x mais longa do que larga, com cerdas longas na margem lateral interna. 

Lábio (Figura 13E): pós-mento subtriangular; pré-mento subretangular, com base e ápice 

convexos, 5x mais largo do que longo; lígula subretangular, cerca de 3x mais larga do que longa, 

região anterolateral com espinhos curtos, superfície ventral com duas fileiras transversais de 

espinhos no disco; palpos labiais com palpômero III com o ápice arredondado.  
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Figura 12. Pilielmis sara Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito (Parátipo). 

(A) Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5mm. 
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Figura 13. Pilielmis sara Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, 

vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral. 

(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 12A) levemente mais largo (0,56 mm) que longo (0,44 mm); margens 

laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados; ângulos posterolaterais 

agudos; região anterior mais estreita do que a região posterior; com um par de manchas pretas na 

metade posterior; par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fracamente elevadas; impressão 

longitudinal rasa no disco. Élitro (Figura 12A) 1,8x mais longo do que largo (comprimento = 1,24 

mm; largura máxima = 0,73 mm); ápice arredondado; com X intervalos elitrais; úmero e sutura 

elitral mais escurecidos; com manchas pretas (uma mancha na sutura elitral próximo ao escutelo, 

um par no meio do élitro e um par próximo ao ápice). Escutelo subtriangular. Asas metatorácicas 

macrópteras (Figura 14D). Hipômero 4x mais longo do que largo. Prosterno (Figura 12B) cerca de 

0,4x mais longo do que largo; margem anterior côncava; ângulo anterolateral agudo. Processo 

prosternal (Figura 12B) mais longo do que largo; disco plano. Mesoventrito (Figura 12B) mais 

largo (0,25 mm) do que longo (0,16 mm) com cavidade mesal; cutícula semelhante ao prosterno. 

Metaventrito (Figura 17B) amplo, mais largo (0,28 mm) do que longo (0,09 mm); com disco plano; 

com uma carena curta na base do discrimen; superfície com cerdas curtas; margens laterais cobertas 

por tomento. Perna posterior (Figura 12B). Trocânter 2x mais longo do que largo. Fêmur cerca de 

4,2x mais longo do que largo. Tíbia cerca de 5,25x mais longa do que larga. Tarsômero apical cerca 

de 1,3x mais longo do que a soma dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 12B). Ventritos I–IV sem tomento; ventrito V com cerdas curtas e douradas no 

ápice. Tergito VIII (Figura 14A) mais largo do que longo, margem posterior arredondada; 

superfície com cerdas finas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 14C) cerca de 2,7x 

mais largo do que longo; superfície com cerdas e microespinhos (mais abundantes na porção 

posteromediana); com cerdas mais longas próximo ao ápice; projeção mediana anterior cerca de 

1,6x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula penial com ápice 

arredondado; com cerdas e microespinhos na região apical.  Genitália (Figura 15A). Falobase 2,2x 

mais longa do que larga; aproximadamente 1,5x mais longa do que o pênis. Parâmeros atingindo 

aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis; base mais larga do que o ápice; ápice arredondado; 

margens laterais crenuladas; superfície com poros sensoriais. Pênis aproximadamente 2,5x mais 

longo do que largo; região apical subtriangular; margens laterais sinuosas e com uma forte 

constrição; superfície com poros sensoriais em toda área; apófise basolateral 2x mais longa do que 

larga. 
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Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=5), exceto pelos ventritos I–V sem tomento no 

disco. Tergito VIII (Figura 15B) 1,5x mais largo do que longo; margem posterior arredondada; 

superfície com cerdas longas (mais abundantes na região anterior) e curtas, espinhos e 

microespinhos. Esternito VIII (Figura 15C): 2x mais largo do que longo; projeção mediana anterior 

2x mais longa do que o corpo do esternito; margem posterior com cerdas; superfície com cerdas 

curtas e microespinhos (mais abundante próximo ao ápice). Ovipositor (Figura 15A): valvífer 

membranoso, dilatado anteriormente, 2x mais longo do que os coxitos; superfície com microporos 

sensoriais. Coxito apical 2,2x mais longo do largo; 1,5x mais longo do que o basal. Estilos medindo 

aproximadamente 1/3 do comprimento do coxito apical, ápice com cerdas curtas.       

 

Discussão taxonômica. Pilielmis sara assemelha-se externamente a Pilielmis sp. 1 por 

compartilharem o formato do corpo subparalelo, antena bicolor e um par de manchas na metade 

posterior do pronoto. Entretanto, ambas as espécies podem ser falcilmente diferenciadas conforme 

a seguir: P. sara possui o padrão de coloração do élitro castanho-amarelado, com manchas pretas; 

o metaventrito possui um par de carenas curtas na base do discrimen; a genitália do macho possui 

os parâmeros com as margens laterais fortemente crenuladas e o pênis é aproximadamente 2,5x 

mais longo do que largo, com uma forte constrição nas margens. Já em Pilielmis sp. 1 o élitro é 

enegrecido, com manchas amarelas; o par de carenas curtas na base do discrimen está ausente e a 

genitália do macho possui os parâmeros com as margens laterais lisas e pênis 4x mais longo do que 

largo, sem uma forte constrição nas margens. 

 

Distribuição: Brasil (Amazonas) (Figura 1). 

 

Material examinado  

Espécimes-tipo (Parátipos): Brasil, Amazonas, Manaus, ix.1937, H.E. Hinton (3♂ e 3♀ in 

NHM). 

Material adicional. BRASIL, Amazonas, Presidente Figueiredo, Igarapé da Ponte, 13-15.vi.2008, 

2°01’S e 59°43’W. Fernandes et al. leg. (álcool 80%) (2♀ in INPA).  
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Figura 14. Pilielmis sara Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto (parátipo). (A) 

Genitália, vista ventral. (B) Tergito VIII, vista dorsal. (C). Esternito VIII, vista dorsal. (D) Asa 

metatorácica. (E) Espícula penial, vista ventral. 
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Figura 15. Pilielmis sara Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, 

vista ventral, com coxito em destaque. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região central em 

destaque. (C) Esternito VIII, vista dorsal. 
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Pilielmis halia Hinton, 1971 

(Figuras 1, 16–19, 46C) 

Pilielmis Hinton, 1971:164 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral marrom-clara; antena bicolor, com antenômeros I e 

II amarelos, antenômeros III–XI castanho-escuros; élitro com dois pares de manchas castanho-

amareladas (um par próximo ao úmero e um par próximo ao ápice); metatrocânter com um calo 

na porção apical. Macho com uma escavação na metatíbia; falobase 1,5x mais longa do que larga, 

margens laterais com uma leve constrição medialmente; parâmeros atingindo aproximadamente 

3/5 do comprimento do pênis; pênis aproximadamente 2,7x mais longo do que largo, margens 

laterais com uma leve constrição medialmente; apófise basolateral 3x mais longa do que larga.  

 

Redescrição. Macho (Figura 16A). Comprimento 1,62 mm, largura 0,70 mm (n=5); corpo 

subparalelo; coloração geral marrom-clara, com manchas castanho-amareladas no élitro.  

Cabeça (Figura 16D). Antena bicolor, antenômeros I e II amarelos e antenômeros III–XI castanho-

escuros. Labro (Figura 17A): suboval; margens anterolaterais com cerdas longas; superfície com 

cerdas curtas por toda sua extensão. Mandíbulas (Figura 17C, D): lóbulo lateral levemente 

arredondado; área molar com sulco na base; ângulo posterolateral arredondado; côndilo 1,5x mais 

largo do que longo, arredondado. Maxila (Figura 17B): cardo subtriangular, mais longo do que 

largo; estipe subretangular; palpômero IV tão longo quanto os três palpômeros basais combinados, 

com ápice arredondado; gálea com artículo apical 2x mais longo do que o basal, com ápice 

truncado, com cerdas longas e finas; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga, com cerdas 

longas na margem lateral interna. Lábio (Figura 17E): gula 2x mais larga do que longa, margens 

laterais levemente sinuosas, ângulos anterolaterais arredondados; pós-mento subtriangular; pré-

mento subretangular, com base e ápice convexos, 6x mais largo do que longo, margens laterais 

arredondadas; lígula subretangular, 3x mais larga do que longa, ângulos anterolaterais 

arredondados, superfície com cerdas; palpos labiais com palpômero III com o ápice arredondado.  

 

Tórax. Pronoto (Figura 16A) mais largo (0,53 mm) que longo (0,41mm); margens laterais sinuosas, 

com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados; ângulos posterolaterais agudos; região 

anterior mais clara que a posterior; com um par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fracamente 

elevadas; impressão longitudinal rasa no disco. Élitro (Figura 16A) subparalelo, 1,5x mais longo 
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do que largo (comprimento = 1,11 mm; largura máxima = 0,70 mm); ápice arredondado; úmero 

arredondado, ligeiramente saliente; com X intervalos elitrais; com dois pares de manchas castanhas 

(um par próximo ao úmero e um par próximo ao ápice). Escutelo cordiforme. Asas metatorácicas 

macrópteras (Figura 18D). Hipômero 4x mais longo do que largo. Prosterno (Figura 16B) 0,4x 

mais longo do que largo; margem anterior côncava; ângulos anterolaterais pontiagudos. Processo 

prosternal (Figura 16B) aproximadamente tão largo quanto longo. Mesoventrito (Figura 16B) mais 

largo (0,32 mm) que longo (0,06 mm); cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito (Figura 

16B) com discrimen conspícuo, atingindo as margens anterior e posterior. Perna posterior (Figura 

16B). Trocanter 2x mais longo do que largo; metatrocanter com um calo na porção apical. Fêmur 

3,6x mais longo do que largo. Metatíbia com uma escavação na metade distal; com um tufo de 

cerdas longas e finas. Tíbia aproximadamente 6x mais longa do que larga. Tarsômero apical 1,5x 

mais longo do que a soma dos quatros basais combinados.  

Abdômen (Figura 16B). Ventritos I–III sem tomento; com cerdas finas douradas. Tergito VIII 

(Figura 18B) mais largo do que longo, com margem posterior arredondada, com cerdas finas 

longas; superfície coberta com muitas cerdas curtas distribuídas em quase toda sua área; com 

espinhos e microespinhos mais abundantes no 1/4 basal. Esternito VIII (Figura 18C) cerca de 2,6x 

mais largo do que longo; margem posterior com cerdas longas e finas; superfície com cerdas curtas 

no disco, projeção mediana anterior cerca de 1,45x mais longa que o esternito. Espícula penial 

(Figura 18E) subtriangular, subdividida apicalmente até o 1/3 basal; margem apical com cerdas 

curtas. Genitália (Figura 18A). Falobase 1,5x mais longa do que larga; com aproximadamente o 

mesmo comprimento do pênis; margens laterais com uma leve constrição medialmente. Parâmeros 

atingindo aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis, base muito mais larga do que o ápice; 

com poros sensoriais no ápice e nas margens laterais; margens laterais sem crenulações. Pênis 

aproximadamente 2,7x mais longo que largo; margens laterais com uma leve constrição 

medialmente; região apical subtriangular, com microporos sensoriais; apófise basolateral 3x mais 

longa do que larga. 
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Figura 16. Pilielmis halia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito. (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 17. Pilielmis halia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, 

vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral. 

(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=5), exceto pela ausência da escavação na metatíbia; 

metatíbia com um tufo de cerdas longas e finas no ápice. Tergito VIII (Figura 19B) subtriangular, 

1,3x mais largo do que longo; margem posterior arredondada; superfície com cerdas longas (mais 

abundantes na região anterior) e curtas, espinhos e microespinhos (mais abundantes no 1/3 

anterior). Esternito VIII (Figura 19C) 1,67x mais largo do que longo; projeção mediana anterior 

1,6x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito; margem posterior com cerdas longas; 

superfície com microespinhos. Ovipositor (Figura 19A): valvífer membranoso, dilatado no 1/3 

posterior; 2x mais longo do que os coxitos; superfície com poros sensoriais no 1/3 apical. Coxito 

apical 1,6x mais longo do que largo; 1,7x mais longo do que o basal. Estilos levemente curvados, 

divergentes, com aproximadamente 1/3 do comprimento do coxito apical. 

 

Variação intraespecífica. Coloração geral do corpo mais escura em alguns espécimes analisados. 

Tergito VIII do macho variando ligeiramente na quantidade de poros e espinhos.  

 

Discussão taxonômica. Pilielmis halia assemelha-se externamente a P. apama por compartilhar o 

formato do corpo subparalelo, a antena bicolor, a região anterior do pronoto mais clara do que a 

região posterior e a região umeral do élitro com uma mancha mais clara. Entretanto, P. halia pode 

ser diferenciada dessa espécie por apresentar um calo na porção apical do metatrocânter; machos 

com uma escavação na metatíbia; fêmeas com um tufo de cerdas longas e finas no ápice da 

metatíbia e genitália do macho com as seguintes características: falobase 1,5x mais longa que larga, 

margens laterais com uma leve constrição medialmente; pênis aproximadamente 2,7x mais longo 

do que largo e apófise basolateral 3x mais longa do que larga. Em P. apama o metatrocânter não 

possui um calo na porção apical e a escavação na metatíbia dos machos e o tufo de cerdas no ápice 

da metatíbia das fêmeas estão ausentes; na genitália do macho a falobase é 2,3x mais longa que 

larga e sem constrições nas margens, o pênis é 4,4x mais longo do que largo e a apófise basolateral 

é 7,2x mais longa do que larga. 

 

Distribuição: Brasil (Amazonas, Pará* e Rondônia*) (Figura 1). 

* = Novos registros.  
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Figura 18. Pilielmis halia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália, vista 

ventral. (B) Tergito VIII, vista dorsal. (C) Esternito VIII, vista dorsal. (D) Asa metatorácica. (E) 

Espícula penial, vista ventral. 
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Figura 19. Pilielmis halia Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, vista 

ventral, com coxitos em destaque. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região central em destaque. 

(C) Esternito VIII, vista dorsal. 



 64 

Material examinado  

Espécimes-tipo (Parátipos): BRASIL. Amazonas: Manaus, ix.1937, H.E. Hinton (2♂ e 2♀ in  

NHM).  

Material adicional. BRASIL, Amazonas: Manaus, 22.xi.2012, Polizei det 2020 (álcool 80%) (1♂ 

in LACIA); Presidente Figueiredo, Igarapé da Onça, Sossego da Panteira, km 20 (AM-240), 04-

05.vii.2000, 02°02’S e 59°50” W, 72m, Pes et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) 

(1000 aproximadamente entre ♂ e ♀ in LACIA). Pará: Paragominas, 04.vii.2011, 03°13’49,8”S e 

46°55’19.9”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (4 ♀ in LACIA); 

20.VII.2011, 03°08’49,9”S e 47°34’30.0”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

80%) (6 entre ♂ e ♀ in LACIA); 11.VII.2011, 02°48’49,6”S e 47°50’39.8”W, Brito et al. leg., 

Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1 ♂ in LACIA); 26.vii.2011, 03°13’49,8”S e 

46°55’19.9”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♂ e 1♀ in LACIA); 

29.vii.2011, 03°42’59,7”S e 48°08’39.8”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

80%) (1♂ in LACIA); 20.ix.2018, 01°55’54,6”S e 60°59’50.5”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei 

det. 2020 (álcool 80%) (13 entre ♂ e ♀ in LACIA); 09.vii.2011, 03°29’39,8”S e 47°58’49.8”W, 

Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♂ in LACIA); 02.vii.2011, 

03°27’19,8”S e 47°35’19.6”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♀ in 

LACIA); 31.vii.2011, 03°13’49,8”S e 46°55’19.9”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020, 

(álcool 80%) (1♂ in LACIA). Rondônia: Machadinho do Oeste, Rio São Paulo, RO 205, sentido 

MT, 24.viii.2016, 09°22’40,3” S e 61°50’54.9” W, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 

(álcool 100%) (70 ♂ entre ♀ in LACIA).  
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Pilielmis apama Hinton, 1971 

(Figuras 1, 20–24, 46D) 

Pilielmis Hinton, 1971:165 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral marrom-clara; antena bicolor, com antenômeros I e 

II amarelos, antenômeros III–XI enegrecidos; pronoto com uma mancha amarelada 

aproximadamente no 1/3 anterior; élitro com machas amareladas (um par na base do úmero, um 

par alongado na metade posterior e uma mancha no ápice ao longo da sutura elitral). Macho com 

falobase aproximadamente 2,3x mais longa do que larga; parâmeros atingindo aproximadamente 

3/5 do comprimento do pênis, mais estreito medianamente; pênis 4,4x mais longo que largo; 

apófise basolateral 7,2x mais longa do que larga. 

 

Redescrição. Macho (Figura 20A). Comprimento 1,64 mm, largura 0,68 mm (n=5). Corpo 

subparalelo; coloração geral marrom-clara, com manchas amareladas.  

Cabeça (Figura 20D). Antena bicolor, com antenômeros I e II amarelos, antenômeros III–XI 

enegrecidos. Labro (Figura 21A) subretangular, com margens laterais arredondadas; margens 

anterolaterais com cerdas longas; superfície com cerdas curtas e esparsas por toda sua extensão. 

Mandíbulas (Figura 21C, D): lóbulo lateral projetado; ângulo posterolateral arredondado, com um 

sulco no centro; côndilo arredondado, 1,5x mais largo do que longo. Maxila (Figura 21B): cardo 

2x mais largo do que longo, margem lateral sinuosa; estipe subretangular; palpo maxilar com 

palpômero IV alongado, comprimento igual a soma dos basais combinados, com ápice 

arredondado, sem cerdas; gálea com artículo apical subtriangular, 5x mais longo do que o basal, 

ápice arredondado, com um tufo de cerdas longas e finas; lacínia subretangular, 2x mais longa do 

que larga, com cerdas longas na margem lateral interna. Lábio (Figura 21E): gula 2x mais larga 

do que longa, margem lateral reta; pós-mento subretangular, 3x mais largo do que longo, margens 

laterais arredondadas; pré-mento subretangular, 4x mais largo do que longo, margens laterais 

arredondadas; lígula cerca de 2x mais larga do que longa, margem anterior sinuosa, margem lateral 

arredondada, superfície coberta por cerdas; palpos labiais com palpômero III com o ápice 

arredondado. 
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Figura 20. Pilielmis apama Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto macho, hábito. (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 21. Pilielmis apama Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) 

Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista 

ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 20A) levemente mais largo (0,52 mm) que longo (0,43 mm); margens 

laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados, ângulos posterolaterais 

agudos; com uma mancha amarela aproximadamente no 1/3 anterior; com um par de carenas 

sublaterais sinuosas; carenas fracamente elevadas; impressão longitudinal profunda ocupando 

aproximadamente 1/3 do pronoto. Élitro (Figura 20A) subparalelo, aproximadamente 1,8x mais 

longo do que largo (comprimento = 1,15 mm.; largura máxima = 0,68 mm); ápice arredondado; 

fortemente pontuado; com X intervalos elitrais; com machas amareladas (um par na base do úmero, 

um par alongado na metade posterior e uma mancha no ápice ao longo da sutura elitral). Escutelo 

suboval. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 22D). Hipômero 4x mais longo do que largo. 

Prosterno (Figura 20B) 0,4x mais longo do que largo; margem anterior truncada; ângulos 

anterolaterais arredondados. Processo prosternal (Figura 20B) mais largo (0,22 mm) do que longo 

(0,13 mm). Mesoventrito (Figura 20B) mais largo (0,24 mm) do que longo (0,08 mm); margem 

posterior truncada entre as mesocoxas; cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito (Figura 

20B) amplo, disco plano; margens laterais cobertas por tomento; discrimen conspícuo na metade 

basal. Pernas (Figura 20B). Trocanter 2x mais longo do que largo. Fêmur 3,5x mais longo do que 

largo. Tíbia 6,7x mais longa que larga. Tarsômero apical cerca de 1,5x mais longo do que a soma 

dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 20B). Ventritos I e II sem tomento; ventrito V com cerdas douradas. Tergito VIII 

(Figura 22C) 1,3x mais largo do que longo, margem posterior arredondada; superfície coberta por 

cerdas finas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 22B) aproximadamente 3x mais 

largo do que longo; superfície com microespinhos e cerdas longas e finas próximo ao ápice; 

projeção mediana anterior 2x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula 

penial (Figura 22E) subtriangular, margem anterolateral com poros sensoriais e microespinhos. 

Genitália (Figura 22A). Falobase aproximadamente 2,3x mais longa do que larga. Parâmeros 3,4x 

mais longo do que largo, atingindo aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis; base mais 

larga do que o ápice; ápice arredondado; margens laterais sem crenulações. Pênis 4,4x mais longo 

que largo, margem lateral sinuosa; região apical arredondada; superfície com poros sensoriais; 

apófise basolateral 7,2x mais longa do que larga. 

Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=5). Tergito VIII (Figura 23C) mais largo do que 

longo, margem posterior arredondada; superfície com cerdas longas (mais abundantes na região 

anterior) e curtas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 23B) 2,3x mais largo do que 
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longo; projeção mediana anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do corpo do 

esternito; margem posterior com cerdas; superfície com cerdas mais curtas e microespinhos. 

Ovipositor (Figura 23A): valvífer membranoso, 2x mais longo do que os coxitos, região posterior 

com poros sensoriais. Coxito apical 1,8x mais longo do que largo; 1,6x mais longo do que o basal. 

Estilos levemente curvados e divergentes, medindo aproximadamente 1/3 do comprimento do 

coxito apical. 

 

Variação intraespecífica. Região apical do pênis levemente subtriangular em alguns exemplares 

analisados. 

 

Discussão taxonômica. Conforme discutido anteriormente, P. apama assemelha-se externamente 

a P. halia por compartilhar o formato do corpo subparalelo, a antena bicolor, a região anterior do 

pronoto mais clara do que a região posterior e a região umeral do élitro com uma mancha mais 

clara.  Para maiores detalhes sobre como diferenciar ambas as espécies, ver discussão apresentada 

anteriormente para P. halia. 

 

Distribuição: Brasil (Amapá*, Amazonas, Mato Grosso*, Pará* e Rondônia*), Colômbia (Meta-

Mapiripan), Guiana Francesa (St. Laurent du Maroni) e Suriname* (Sipaliwini) (Figura 1). 

* = Novos registros.  
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Figure 22. Pilielmis apama Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto macho. (A) Genitália, 

vista ventral. (B) Esternito VIII, vista dorsal. (C) Tergito VIII, vista dorsal. (D) Asa metatorácica. 

(E) Espícula penial, vista ventral. 



 71 

 

Figure 23. Pilielmis apama Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, 

vista ventral, com região parcial dos coxitos em destaque. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com 

região anterior em destaque. (C) Esternito VIII, vista dorsal. 
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Material examinado  

Espécimes-tipo (Parátipos): Guiana Francesa, St. Laurent, ix.1937, H.E. Hinton (3♂ e 3♀ in 

NHM).  

Material adicional. BRASIL. Amazonas: Careiro Castanho, BR 319 km-235, Igarapé Atil, 

23.vii.2017, Rafael & Mendes et al. Leg., Garcia & Polizei det. 2020 (alfinete) (6 entre ♀ e ♂ in 

LACIA); Manicoré, Parque Nacional Campos Amazônicos, Igarapé do Veado, 25 km BR, Igarapé, 

07.VII.2019. 8º26’27,4”S e 61°39’37.3”W, Desidério et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

100%) (1♀ in LACIA); Apuí, Rio Seringueira, cachoeira, 04.vii.2018, 06º58’05,4”S e 

60º03’58,7”W, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%), (9 entre ♀ e ♂ in 

LACIA); Balneário Municipal, Rio Juma, BR 156, 03.vii.2018, 07º11’16,5”S e 59º54’32.7”W. 

Neusa et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%) (1♂ e 1 ♀ in LACIA). Amapá: 

Tartaugalzinho, Igarapé do Henrique BR 156, 07.VII.2011, 01º45’56,5”S e 50º52’40.5”W, 

Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%) (1 ♀ in LACIA); Serra do Navio, Rio 

Cachaço, Cachoeira do Fernando, 02.VIII.2010, 00°53’18,3”S e 52°01’22.9”W, Hamada et al. leg., 

Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%) (70 entre ♂ e ♀ in LACIA). Mato Grosso: Pontes e 

Lacerda, Córrego Pindaituba, Igarapé, 22.vii.2001, 15º00’51,5” S e 59º17’23.5” W, Hamada et al. 

leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%) (1♀ in LACIA); Cotriguaçú, Faz São Nicolau, 

vii.2007, 03°34’49,8” S e 47°35’49.9” W, Peres et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (alfinete) (1 

♀ in LACIA). Pará: Paragominas, 17.vii.2011, 02°43’39,7”S e 46°58’30.0”W, Brito et al. leg., 

Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1 ♀ in LACIA); 20.vii.2011, 03°08’49,9”S e 

47°34’30.0”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (3 ♀ in LACIA); 

04.vii.2011, 03°13’49,8”S e 46°55’19.9”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

80%) (1♂ in LACIA); 21.vii.2011, 03°42’59,7”S e 48°08’39.8”W, Brito et al. leg., Garcia & 

Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1 in LACIA); 02.vii.2011, 03°34’49,8”S e 47°35’49.9”W, Brito et 

al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (1♀ in LACIA); Rio Pana, acima da Cachoeira 

Seca, 09.x.85, Equipe Comander et al. leg., Garcia & Polizei det 2020 (álcool 80%), (4 in LACIA). 

Rondônia: Chupinguia, 25 km BR, Igarapé, 27.vii.2001, 12°26’31,4”S e 60°52’53”W, Hamada et 

al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%), (2 ♀ in LACIA); Colorado do Oeste, Rio Cabixi, 

06.ix.2012, 13º15’31,8”S e 60º20’04.8”W, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 

100%), (1♂ in LACIA); SURINAME, Sipaliwini: Rio Kutari, 2°10.521’N e 56°47.244’W, Short 

et al. leg., Garcia & Polizei det 2020 (alfinete) (2 in SEMC). 
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Pilielmis clita Hinton, 1971 

(Figuras 1, 24–27, 46E) 

Pilielmis Hinton, 1971:165 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral castanho-amarelada; antena com coloração 

uniforme, castanho-amarelada; pronoto com 1/3 anterior mais claro; pronoto com muitas cerdas 

douradas; élitro com o ápice mais claro; processo prosternal mais longo do que largo. Macho com 

falobase 2,3x mais longa que larga; parâmeros atingindo aproximadamente metade do 

comprimento do pênis, com margens laterais sem crenulações; pênis 3x mais longo que largo, com 

região apical subtriangular e margens laterais retas; apófise basolateral 3,5x mais longa do que 

larga. 

 

Redescrição. Macho (Figura 24A). Comprimento total 1,70 mm, largura 0,66 mm (n=5). Corpo 

subparalelo; coloração geral castanho-amarelada.  

Cabeça (Figura 24D). Antena com coloração uniforme, castanho-amarelada. Labro (Figura 25A) 

subretangular, com margens laterais arredondadas; margens anterolaterais com cerdas longas; 

superfície dorsal com cerdas curtas e esparsas. Mandíbulas (Figura 25C, D): lóbulo lateral 

arredondado; ângulo posterolateral levemente arredondado; côndilo subretangular. Maxila (Figura 

25B): cardo subtriangular, margem lateral sinuosa; estipe subtriangular; palpômero IV alongado, 

comprimento igual a soma dos basais combinados; 2x mais longo do que o anterior com ápice 

truncado; gálea com artículo apical subcilíndrico, cerca de 2x mais longo do que o basal, margem 

lateral externa arredondada, ápice truncado, com cerdas longas; lacínia subretangular, 2x mais 

longa do que larga, margem lateral interna com cerdas longas. Lábio (Figura 25E): gula 

subretangular, 2x mais larga do que longa, margens laterais sinuosas, ângulos anterolaterais 

arredondados; pós-mento subtriangular; pré-mento subretangular, com base e ápice convexos, 

cerca de 2,5x mais largo do que longo; lígula subretangular, 2x mais larga do que longa, margens 

anterolaterais com espinhos curtos; palpos labiais com palpômero III com o ápice truncado, com 

cerdas e poros sensoriais no ápice, 2x mais longo que os palpômeros basais combinado. 
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Figura 24. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito. (A) Vista 

dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. 
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Figura 25. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, 

vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal (D) Mandíbula, vista ventral. 

(E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 24A) aproximadamente tão largo (0,49 mm) quanto longo (0,47mm); 

margens laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais e posterolaterais agudos; 1/3 

anterior mais claro; com um par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fortemente elevadas; 

impressão longitudinal rasa nos 2/3 anterior; com muitas cerdas douradas. Élitro (Figura 24A) 

subparalelo, aproximadamente 2x mais longo (comprimento = 1,14 mm) do que largo (lagura 

máxima = 0,66 mm); ápice arredondado; com XI intervalos elitrais; região apical mais clara. 

Escutelo suboval. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 26E). Hipômero 6x mais longo do que 

largo, margem anterior levemente arredonda. Prosterno (Figura 24B) 0,55x mais longo do que 

largo; margem anterior arredondada; ângulos anterolaterais agudos. Processo prosternal (Figura 

24B) mais longo do que largo; margem posterior arredondada. Mesoventrito (Figura 24B) mais 

largo (0,23 mm) que longo (0,10 mm); margem anterior sinuosa, convexa na região mediana; 

margem posterior truncada entre as mesocoxas; cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito 

(Figura 24B) com uma depressão oval na metade basal; margem anterior sinuosa entre as 

mesocoxas; margem posterior truncada entre as metacoxas; discrimen conspícuo na metade basal. 

Perna posterior (Figura 24B). Trocânter 2x mais longo do que largo. Fêmur 3,5x mais longo do 

que largo. Tíbia aproximadamente 5x mais longa que larga. Tarsômero apical cerca de 1,5x mais 

longo do que a soma dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 24B). Ventrito I–IV sem tomento; ventrito V com cerdas douradas. Tergito VIII 

(Figura 26C) 1,6x mais largo do que longo; margem posterior arredondada; superfície com cerdas 

curtas, espinhos e microespinhos (mais abundantes no 1/3 basal). Esternito VIII (Figura 26B) 3x 

mais largo do que longo; projeção mediana anterior 1,6x mais longa do que o comprimento do 

corpo do esternito. Espícula penial (Figura 26D) subtriangular, subdividida apicalmente; ápice 

arredondado; margem anterior com poros sensoriais e cerdas curtas. Genitália (Figura 26A). 

Falobase tubular, constrita anteriormente; 2,3x mais longa que larga; 1,2x mais longa que o pênis. 

Parâmeros 2,5x mais longo do que largo, mais curto do que o pênis; base mais larga do que o ápice; 

margens laterais sem crenulações. Pênis 3x mais longo que largo, com região apical subtriangular; 

margens laterais retas; com microporos sensoriais mais abundantes anteriormente; apófise 

basolateral 3.5x mais longa do que larga.  

Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=5). Tergito VIII (Figura 27C) mais largo do que 

longo, margem posterior arredondada; superfície com cerdas (mais abundantes na região anterior), 

espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 27B) 2x mais largo do que longo; projeção 
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mediana anterior cerca de 1,6x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito; margem 

posterior com cerdas; superfície com cerdas mais curtas e microespinhos. Ovipositor (Figura 27A): 

valvífer membranoso, 2x mais longo do que os coxitos; margem posterior com microporos 

sensoriais. Coxito apical 1,7x mais longo do que largo; 1,3x mais longo que o coxito basal. Estilos 

levemente curvados e divergentes, medindo aproximadamente 1/3 do comprimento do coxito 

apical. 

 

Variação intraespecífica. Hipômero pode variar na coloração do tomento (cinza ou dourada). No 

esternito VIII das fêmeas as projeções posterolaterais podem ser menos pontiagudas. 

 

Discussão taxonômica. Dentre as espécies descritas para Pilielmis, P. clita se assemelha a P. 

abdera com base no formato do corpo subparalelo, antena com coloração uniforme (amarelada), 

pronoto com muitas cerdas douradas, região umeral do élitro sem mancha e região apical do pênis 

subtriangular. Entretanto, P. clita pode ser diferenciada dessa espécie pela coloração mais clara, 

pelo processo prosternal mais longo do que largo, hipômero com margem anterior levemente 

arredondada, fêmur com coloração uniforme e pela genitália do macho com a falobase 

aproximadamente 2,3x mais longa que larga e pênis 3x mais longo que largo, com a apófise 

basolateral 3,5x mais longa do que larga. Em P. abdera o processo prosternal é tão longo quanto 

largo, o hipômero possui a margem anterior levemente afilada, o fêmur possui a metade apical mais 

escura do que a basal e a genitália do macho possui a falobase aproximadamente 1,8x mais longa 

do que larga e pênis 4x mais longo que largo, com a apófise basolateral 6x mais longa do que larga. 
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Figura 26. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália 

masculina, vista ventral. (B) Esternito VIII, vista dorsal. (C) Tergito VIII, vista dorsal. (D) 

Espícula penial, vista dorsal. (E) Asa metatorácica. Escala: 0,1 mm. 
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Figura 27. Pilielmis clita Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Ovipositor, vista 

dorsal, com região parcial dos coxitos em destaque. (B) Esternito VIII, vista dorsal, com região 

posterolateral em destaque. (C) Tergito VIII, vista dorsal. 
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Distribuição: Brasil (Amazonas, Mato Grosso* e Pará) e Peru* (Loreto) (Figura 1). 

* = Novos registros.  

 

Material examinado 

Espécimes-tipo (Parátipos). Brasil, Amazonas, Manaus, ix, 1937 H.E. Hinton (2♂ e 2♀ in NHM).  

Material adicional: BRASIL. Amazonas: Manaus, Praia do Tupé, Pegadão, 24-25.x.2009, 

03°53’10”S e 60°28’36”W, Pes et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 80%) (4 ♂ e ♀ in 

LACIA). Pará: Paragominas, 20.VII.2011, 03°08’49,9” S e 47°34’30.0” W, Brito et al. leg., Garcia 

& Polizei det. 2020 (álcool 80%) (10 ♂ in LACIA). Mato Grosso: Apiacas, Floresta aluvial, 

Córrego Bruno, 04.v.2008, Garcia & Polizei det. 2020 (alfinete) (1 ♂ e 1♀ in LACIA); PERU. 

Loreto: Iquitos, Igarapé Quistococha, 12-13.vii.2019, 3°48.45’S e 73°20.38’W, Garcia & Saavedra 

leg., Garcia det. 2021 (álcool 80% e lâmina), (3♂, 2♀ in LACIA); Madre de Dios, Tambopata, 

Puerto Maldonado, 21.vi.1989, 12°33’S e 69°03W, 200m, camp. Ashe et al. leg., Garcia & Polizei 

det. 2020 (alfinete) (1 in SEMC). 
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Pilielmis abdera Hinton, 1971 

(Figuras 1, 28–31, 46F) 

 

Pilielmis Hinton, 1971:166 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral marrom; antena com coloração uniforme, 

amarelada; pronoto com muitas cerdas douradas; élitro com manchas castanho-amareladas; 

processo prosternal tão longo quanto largo; hipômero com margem anterior levemente afilada; 

fêmur com metade apical mais escura do que a metade basal. Macho com falobase 1,8x mais longa 

do que larga; parâmeros atingindo aproximadamente a metade do comprimento do pênis, com 

margens laterais sem crenulações; pênis 4x mais longo do que largo; apófise basolateral 6x mais 

longa do que larga.  

 

Redescrição. Macho (Figura 28A). Comprimento total 1,85 mm, largura 0,73 mm (n=5). Corpo 

subparalelo; coloração geral marrom, com manchas elitrais castanho-amareladas.  

Cabeça: (Figura 28D) Antena com coloração uniforme, amarelada. Labro (Figura 29A) 

subretangular, 2x mais largo que longo, com margens laterais arredondadas; margens 

anterolaterais com cerdas longas e finas, superfície dorsal com cerdas esparsas por toda sua 

extensão. Mandíbulas (Figura 29C, D): lóbulo lateral arredondado; côndilo semicircular, 2x mais 

largo do que longo. Maxila (Figura 29B): cardo subtriangular, mais largo do que longo; estipe 

subretangular; palpômero IV subcilíndrico, 2x mais longo que o anterior, com ápice truncado; 

gálea com artículo apical suboval, cerca de 1,5x mais longo do que o basal, com ápice truncado, 

margem externa arredondada; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga, margem lateral 

interna com cerdas longas. Lábio (Figura 29E): gula com margens laterais quase retas, ângulos 

anterolaterais pontiagudos; pós-mento subtriangular, mais largo do que longo; pré-mento 

subretangular, com base e ápice convexos, 5x mais largo do que longo; lígula subretangular, 2,5x 

mais larga do que longa, região anterolateral arredondada, com cerdas curtas, margem lateral 

sinuosa, superfície com espinhos no disco; palpos labiais com palpômero III com o ápice truncado. 
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Figura 28.Pilielmis abdera Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito. (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 29. Pilielmis abdera Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) 

Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista 

ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 28A) aproximadamente tão longo (0,52 mm) quanto largo (0,49 mm); 

margens laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados e posterolaterais 

agudos; com um par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fortemente elevadas; impressão 

longitudinal rasa, restrita ao disco; superfície coberta com muitas cerdas douradas; região medial 

com uma carena na metade distal. Élitro (Figura 28A) subparalelo, 1,7x mais longo do que largo 

(comprimento = 1,22 mm; largura máxima = 0,73 mm); ápice arredondado; com XI intervalos 

elitrais; com manchas castanho-amareladas (mais evidente ao longo da sutura elitral próximo ao 

ápice). Escutelo pentagonal, plano. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 30E). Hipômero 5x 

mais longo do que largo; margem anterior levemente afilada. Prosterno (Figura 28B) 0,6x mais 

longo do que largo; margem anterior truncada; ângulos anterolaterais arredondados. Processo 

prosternal (Figura 28B) tão longo quanto largo. Mesoventrito (Figura 28B) mais largo (0,22 mm) 

que longo (0,10 mm); margem anterior sinuosa, convexa na região mediana; margem posterior 

truncada entre as mesocoxas; cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito (Figura 28B) com 

depressão oval na metade basal; 2x mais largo do que longo; elevado no ¼ anterior; margens 

laterais cobertas por tomento. Perna posterior (Figura 28B, C). Trocanter 2x mais longo do que 

largo. Fêmur 3,2x mais longo do que largo, metade distal mais escura do que a metade basal. Tíbia 

6,5x mais longa do que larga. Tarsômero apical 1,5x mais longo do que a soma dos quatros basais 

combinados. 

Abdômen (Figura 28B). Ventrito I sem tomento, ventrito V com cerdas curtas douradas. Tergito 

VIII (Figura 30B) 1,4x mais largo do que longo; margem posterior arredondada; superfície com 

cerdas finas, espinhos e microespinhos (mais abundantes nas margens laterais e região posterior). 

Esternito VIII (Figura 30D) cerca de 2,9x mais largo do que longo; margem posterior arqueada, 

cerdas longas e delgadas; superfície com cerdas e microespinhos; projeção mediana anterior 2,4x 

mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula penial (Figura 30C) 

subtriangular; ápice arredondado, bifurcado no 1/3 basal; margens anterolaterais com poros 

sensoriais. Genitália (Figura 30A). Falobase aproximadamente 1,8x mais longa que larga; mais 

longa do que o pênis. Parâmeros 2,3x mais longo do que largo, atingindo aproximadamente a 

metade do comprimento do pênis; base mais larga do que o ápice, região apical afilada; margens 

laterais sem crenulações. Pênis 4x mais longo do que largo, região apical subtriangular; margem 

lateral reta; superfície com microporos sensoriais; apófise basolateral 6x mais longa do que larga.  

Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=5), exceto pelo ventrito II sem tomento no disco. 

Tergito VIII (Figura 31B) subtriangular, mais longo do que largo; margem posterior arredondada; 
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superfície com cerdas longas (mais abundantes na região anterior) e curtas, espinhos e 

microespinhos. Esternito VIII (Figura 31A) 2,5x mais largo do que longo; projeção mediana 

anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito; superfície com cerdas 

curtas e microespinhos. Ovipositor (Figura 31C): valvífer membranoso; 2,4x mais longo do que os 

coxitos, margem posterior com poros sensoriais. Coxito apical 2,5x mais longo do que largo; 1,5x 

mais longo do que o coxito basal. Estilos levemente curvados e divergentes, medindo 

aproximadamente 1/5 do comprimento do coxito apical; ápice com cerdas curtas. 

 

Discussão taxonômica. Conforme discutido anteriormente, P. abdera assemelha-se a P. clita por 

compartilhar o formato do corpo subparalelo, antenas com coloração uniforme, amareladas, 

pronoto com muitas cerdas douradas, região umeral do élitro sem mancha e região apical do pênis 

subtriangular. Para maiores detalhes sobre como diferenciar ambas as espécies, ver discussão 

apresentada anteriormente para P. clita. 

 

Distribuição: Brasil (Amazonas*, Rondônia e Pará*) (Figura 1). 

* = Novos registros.  

 

Material examinado 

Espécimes-tipo (Parátipos): Brasil, Rondônia, Porto velho, vii-ix, 1937 H.E. Hinton, (3♀ in NHM) 

Material adicional: BRASIL. Amazonas: Humaitá, Rio Ipixuna, 02.x.2014, 03°42’59,7”S e 

48°08’39,8”W, Rafael et al. leg., Garcia & Polizei det. (alfinete) (205 entre ♂ e ♀ in UFPR). Pará: 

Jacareacanga, x.1959, Alvarenga et al. leg., Garcia & Polizei det. (alfinete) (12 ♂ e ♀ in UFMT); 

Paragominas, 28.vii.2011, 03°20’19,6”S e 47°17’49,9”W, Brito et al. leg., Garcia & Polizei det. 

(álcool 80%) (1 ♀ in LACIA); 02.vii.2011, 03°34’49,8”S e 47°35’49,9”W, Brito et al. leg., Garcia 

& Polizei det. (álcool 80%) (1 ♂ in LACIA); 29.vii.2011, 03°42’59,7”S 48°08’39,8”W, Brito et 

al. leg., Garcia & Polizei det. (álcool 80%) (6 entre ♂ e ♀ in LACIA). 
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Figura 30.Pilielmis abdera Hinton, 1971, (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) Genitália 

masculina, vista ventral. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região latero-central em destaque. 

(C) Espícula penial, vista ventral. (D) Esternito VIII, vista dorsal. (E) Asa metatorácica. 
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Figura 31. Pilielmis abdera Hinton, 1971, (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) Esternito VIII, 

vista dorsal, com região anterior em destaque. (B) Tergito VIII, vista dorsal, com região 

posterolateral em destaque. (C) Ovipositor, vista ventral. 
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Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 

(Figuras 1, 32–35, 46G) 

Pilielmis Polizei & Barclay, 2019: 282 

 

Diagnose. Corpo suboval; coloração geral preta; élitro com manchas castanho-amareladas (um par 

na região umeral, um par na metade apical e uma mancha no ápice ao longo da sutura elitral); asas 

metatorácicas ausentes; abdômen com uma projeção na margem anterior do ventrito 1; abdômen 

com ventrito 5 fusionado ao esternito VIII. Macho com falobase 2,3x mais longa que larga; 

parâmeros atingindo aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis; pênis 4x mais longo que 

largo; apófise basolateral 2x mais longa do que larga. 

 

Redescrição. Macho (Figura 32A). Comprimento total 1,61 mm, largura 0,79 mm (n=3). Corpo 

suboval; coloração geral preta, com manchas castanho-amareladas, peças bucais e antenas 

castanho-amareladas.  

Cabeça (Figura 32D). Antena com coloração uniforme, castanho-amarelada. Labro (Figura 33A) 

subretangular, 2x mais largo que longo, com margens laterais arredondadas; margens 

anterolaterais com cerdas longas; superfície dorsal com cerdas curtas e esparsas por toda sua 

extensão. Mandíbulas (Figuras 33C, D): lóbulo lateral arredondado; côndilo semicircular, 2x mais 

largo do que longo. Maxila (Figura 33B): cardo subtriangular, com margem sinuosa; estipe mais 

longo do que largo; palpômero IV tão longo quanto os três primeiros combinados, ápice truncado, 

com cerdas; gálea com artículo apical subcilíndrico, 2x mais longo do que largo, com cerdas 

longas, margem lateral externa arredondada; ápice arredondado; artículo basal 1,5x mais longo do 

que largo; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga; com cerdas longas na margem lateral 

interna. Lábio (Figura 33E): gula subretangular, 2x mais larga do que longa, margens laterais 

sinuosas, com cerdas; pós-mento subtriangular, 4x mais largo do que longo, com cerdas nas 

margens laterais; pré-mento subretangular, mais largo do que longo; lígula subretangular, 3,5x 

mais larga do que longa, região anterolateral arredondada, margens laterais levemente 

arredondadas, com espinhos curtos, superfície com espinhos e cerdas curtas e espessas; palpos 

labiais com palpômero III suboval, 1,5x mais longo do que os dois basais combinados, com ápice 

arredondado.  
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Figura 32. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, 

hábito. (A) Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figure 33. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças 

bucais. (A) Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) 

Mandíbula, vista ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax. Pronoto (Figura 32A) ligeiramente mais largo (0,55 mm) que longo (0,48 mm); margens 

laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais e posterolaterais agudos; com uma 

mancha amarelada no 1/3 anterior; com um par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fracamente 

elevadas; impressão longitudinal rasa no disco; superfície do disco pronotal com cerdas curtas 

douradas dispersas; região medial com uma carena na metade distal. Élitro (Figura 32A) 

subparalelo, 1,3x mais longo do que largo (comprimento = 1,08 mm; largura máxima = 0,79 mm); 

ápice arredondado; úmero ligeiramente saliente; com XI intervalos elitrais; com manchas castanho-

amareladas (um par na região umeral, um par na metade apical e uma mancha no ápice ao longo 

da sutural elitral. Epipleura (Figura 32B) estreita, mais larga anteriormente; coberta por tomento. 

Escutelo pentagonal, plano. Asas metatorácicas ausentes. Hipômero 5x mais longo do que largo. 

Prosterno (Figura 32B) 0,62x mais longo do que largo; margem anterior levemente côncava; 

ângulos anterolaterais arredondados. Processo prosternal (Figura 32B) mais longo (0,18 mm) do 

que largo (0,13mm). Mesoventrito (Figura 32B) mais largo (0,39 mm) que longo (0,11 mm); 

margem anterior sinuosa, convexa na região mediana; margem posterior truncada entre as 

mesocoxas. Metaventrito (Figura 32B) 2x mais largo do que longo; com disco plano; margens 

laterais cobertas por tomento; margem anterior truncada entre as mesocoxas. Perna posterior 

(Figura 32B, C). Trocanter 2x mais longo do que largo. Fêmur 4x mais longo do que largo. Tíbia 

aproximadamente 7x mais longa que larga. Tarsômero apical 1,3x mais longo do que a soma dos 

quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 32B). Ventritos I–IV sem tomento no disco. Margem anterior do ventrito 1 com 

uma projeção. Ventrito 5 fusionado ao estenito VIII; coberto por cerdas. Tergito VIII (Figura 34C) 

1,3x mais largo do que longo, margem posterior arredondada; superfície com cerdas finas, curtas 

e microespinhos. Esternito VIII (Figura 34b) 2,8x mais largo do que longo; projeção mediana 

anterior 1,7x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula penial (Figura 34D) 

subtriangular; ápice bifurcado no 1/3 basal; margem anterior arredondada, com espinhos curtos. 

Genitália (Figura 34A). Falobase 2,3x mais longa do que larga, aproximadamente do mesmo 

comprimento do pênis. Parâmeros 3,3x mais longo do que largo, atingindo aproximadamente 3/5 

do comprimento do pênis; base mais larga do que o ápice; região apical arredondada; margens 

laterais sem crenulações. Pênis 4x mais longo que largo, região apical subtriangular; margem 

lateral levemente sinuosa; superfície com microporos sensoriais; apófise basolateral 2x mais longa 

do que larga. 



 92 

Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=1). Ventrito V fusionado ao esternito VIII (Figura 

35B). Tergito VIII subtriangular, mais largo do que longo, margem posterior arredondada; 

superfície com cerdas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 35B) 2,2x mais largo do 

que longo; projeção mediana anterior 1,4x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. 

Ovipositor (Figura 40A): valvífer membranoso, 2,4x mais longo do que os coxitos, margem 

posterior com microporos sensoriais. Coxito apical cerca de 3x mais longo do que largo; 1,3x mais 

longo do que o coxito basal. Estilos ligeiramente curvados e divergentes, medindo 

aproximadamente ¼ do comprimento do coxito apical, ápice com cerdas curtas. 

 

Discussão taxonômica. De acordo com a discussão apresentada para P. murcia, P. shepardi 

assemelha-se a essa espécie por compartilharem o formato do corpo suboval, o padrão de manchas 

no élitro (um par na porção umeral, um par na metade apical do disco e uma mancha no ápice ao 

longo da sutura elitral) e pela ausência das asas metatorácicas.  Para maiores detalhes sobre como 

diferenciar ambas as espécies, ver discussão apresentada anteriormente para P. murcia. 

 

Distribuição: Venezuela (Bolivar, Santa Elena) (Figura 1). 

 

Material examinado  

Espécimes-tipo (Parátipos): Venezuela, Bolivar, nr. Icabaru, 110 km, SW Sta. Elena de Uairen, 

490m, 04.vii.1987; Polizei & Barclay det. 2019 (alfinete e lâmina) (2♂ e ♀ in MZUSP). 

Material adicional. VENEZUELA. Bolivar: Parque Gran Sabana, Rio Kuma, 10.x.1996, 05°25’ 

0,15” N e 61°13’1,22” W, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 2020 (álcool 100%) (1♂ in 

LACIA); 11.x.1996, 05°48’9,39” N e 061°25’1,11” W, Hamada et al. leg., Garcia & Polizei det. 

2020 (álcool 100%) (1♀ in LACIA). 
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Figura 34. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto. (A) 

Genitalia masculina, vista ventral. (B) Esternito VIII fusionado com o ventrito V, vista dorsal. 

(C) Tergito VIII, vista dorsal. (D). Espícula penial, vista ventral. 
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Figura 35. Pilielmis shepardi Polizei & Barclay, 2019 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta. (A) 

Ovipositor, vista ventral. (B) EsternitoVIII fusionado com o ventrito V, vista dorsal. 
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Pilielmis sp. 1 

(Figuras 1, 36–38) 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral: cabeça e élitro enegrecidos, pronoto, peças bucais, 

manchas elitrais e pernas castanhos; antena bicolor, com antenômeros I–IV castanho-escuros, 

demais antenômeros pretos; pronoto com um par de manchas pretas na metade posterior; élitro com 

manchas castanhas (um par aproximadamente no meio do élitro e uma mancha no ápice, ao longo 

da sutura elitral); asas metatorácicas macrópteras. Macho com falobase 2x mais longa do que larga; 

parâmeros atingindo aproximadamente 3/4 do comprimento do pênis, margens laterais sem 

crenulações; pênis 4x mais longo que largo; apófise basolateral cerca de 3x mais longa que larga. 

 

Descrição. Macho (Figura 36A): Comprimento total 1,73 mm, largura máxima 0,71 mm (n=1). 

Corpo subparalelo; coloração geral: cabeça e élitro enegrecidos, pronoto, peças bucais, manchas 

elitrais e pernas castanhos.  

Cabeça: (Figura 36D) Antena bicolor, com antenômeros I–IV castanho-escuros, demais 

antenômeros pretos. Labro (Figura 37A) subretangular, 2x mais largo do que longo; com margens 

laterais arredondadas; margens anterolaterais com cerdas longas; superfície dorsal com cerdas 

curtas e esparsas. Mandíbulas (Figuras 37C, D): lóbulo lateral arredondado, levemente projetado; 

ângulo posterolateral levemente arredondado; côndilo arredondado, 2x mais largo do que longo. 

Maxila (Figura 37B): cardo subtriangular; estipe subretangular; palpo com o palpômero IV 

suboval, mais longo do que os dois primeiros palpômeros combinados, com ápice arredondado; 

gálea com artículo apical alongado, 3x mais longo do que o basal, margem lateral externa reta, 

ápice arredondados; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga, com cerdas longas na 

margem lateral interna. Lábio (Figura 37E ): gula subretangular, 4x mais larga do que longa, 

margens laterais arredondadas, com cerdas longas, ângulos anterolaterais arredondados; pós-

mento subtriangular, 3x mais largo do que longo, margens laterais levemente sinuosas; pré-mento 

subtriangular, 3x mais largo do que longo, base e ápice convexos; lígula subretangular, 3,5x mais 

larga do que longa, região anterolateral projetada lateralmente, superfície com cerdas e espinhos; 

palpos labiais com palpômero III suboval, 1,5x mais longo do que os dois basais combinados, com 

o ápice arredondado. 
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Figure 36. Pilielmis sp. 1 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito (futuro holótipo). (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm 
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Figura 37. Pilielmis sp. 1. (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais (futuro holótipo). (A) 

Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista 

ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax: Pronoto (Figura 41B) mais largo (0,57 mm) que longo (0,47 mm); margens laterais 

sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados; ângulos posterolaterais agudos; 

superfície do disco pronotal coberta com cerdas curtas e douradas; com um par de manchas pretas 

na metade posterior; par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fracamente elevadas; impressão 

longitudinal profunda no disco. Élitro (Figura 36A) subparalelo, aproximadamente 2,3x mais 

longo do que largo (comprimento total = 1,63 mm; largura máxima = 0,71 mm); ápice 

arredondado; com XI intervalos elitrais; com manchas castanhas (um par aproximadamente no 

meio do élitro e uma mancha no ápice ao longo da sutura elitral). Escutelo (Figura 36D) 

cordiforme. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 38D). Hipômero 4x mais longo do que largo; 

margem anterior aguda e posterior truncada. Prosterno (Figura 36B), levemente mais largo do que 

longo. Processo prosternal (Figura 36B), mais largo (0,24 mm) do que longo (0,16 mm). 

Mesoventrito (Figura 36B) mais largo (0,25 mm) que longo (0,10 mm); margem anterior sinuosa. 

Metaventrito (Figura 36B) 1,6x mais largo do que longo, com disco plano; margens laterais 

cobertas por tomento; discrimen conspícuo no 3/4 basal (Figura 36B). Perna posterior (Figura 

36B). Trocanter 2x mais longo do que largo. Fêmur 2,9x mais longo do que largo. Tíbia 

aproximadamente 6,8x mais longa do que larga. Tarsômero apical 1,2x mais longo do que a soma 

dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 36B). Ventrito I sem tomento; ventrito V com cerdas curtas e douradas no ápice. 

Tergito VIII (Figura 38C), quase tão largo quanto longo, margem posterior arredondada; superfície 

com cerdas finas, espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 38B) cerca de 2,7x mais largo 

do que longo; superfície com cerdas; projeção mediana anterior aproximadamente 1,5x mais longa 

do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula penial (Figura 38E) com ápice arredondado. 

Genitália (Figura 38A). Falobase 2x mais longa que larga, com aproximadamente o mesmo 

comprimento do pênis. Parâmeros 4x mais longo que largo, atingindo aproximadamente 3/4 do 

comprimento do pênis; base mais larga do que o ápice; afilado apicalmente; com microporos 

sensoriais. Pênis 4x mais longo que largo; região apical arredondada; margens laterais sinuosas; 

superfície com poros sensoriais mais abundantes na metade apical. 
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Figura 38. Pilielmis sp. 1. (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, (futuro holótipo). (A) 

Genitália masculina, vista ventral. (B) Esternito VIII, vista dorsal. (C) Tergito VIII, vista dorsal. 

(D) Asa metatorácica. (E) Espícula penial, vista ventral.   
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Fêmea. Desconhecida. 

 

Discussão taxonômica. Pilielmis sp. 1 pode ser facilmente diferenciada de qualquer outra espécie 

do gênero pelo padrão de coloração exclusivo, onde as manchas do tórax e do élitro contrastam 

fortemente com a cor de fundo. Além disso, o padrão de coloração invertido é único dentre as 

espécies nesse gênero: tórax claro com manchas escuras e élitro escuro com manchas claras. 

Conforme apresentado anteriormente, Pilielmis sp. 1 é mais semelhante externamente a P. sara 

por compartilhar o formato do corpo subparalelo, antena bicolor e um par de manchas pretas na 

metade posterior do pronoto. Para maiores detalhes sobre como diferenciar ambas as espécies, ver 

discussão apresentada anteriormente para P. sara. 

 

Distribuição. Brasil (Amazonas) (Figura 1). 

 

Material examinado. Futuro Holótipo. Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Sítio Novo 

Israel, primeiro igarapé da Comunidade II, 30.X.2010, 00°10'29, 2"S e 67°00'39.8"W, Hamada, N. 

leg. (1♂ in INPA - parte em álcool 100% e parte em lâmina). 
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Pilielmis sp. 2 

(Figuras 1, 39–41) 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral castanho-amarelada; antena com coloração 

uniforme, amarelada; margens anterolaterais do labro com cerdas encaracoladas; região medial do 

pronoto com uma carena na metade distal; élitro com região umeral e região posterior ao longo da 

sutura elitral amareladas; élitro com ápice deiscente; asas metatorácicas presentes.  

  

Descrição. Fêmea (Figura 39A). Comprimento total 1,71 mm, largura máxima 0,60 mm (n=1). 

Corpo subparalelo; coloração geral castanho-amarelada; élitro com região umeral e região 

posterior ao longo da sutura elitral amareladas.  

Cabeça (Figura 39D). Antena com coloração uniforme, amarelada. Labro (Figura 40A) 

subretangular, 2x mais largo do que longo; margens laterais arredondadas; margens anterolaterais 

com cerdas encaracoladas; superfície dorsal com cerdas curtas e espassas por toda sua extensão. 

Mandíbula (Figura 40C, D): lóbulo lateral arredondado, levemente projetado; área molar 

projetada; angulo posterolateral levemente arredondado; côndilo arredondado, mais largo do que 

longo. Maxila (Figura 40B): cardo subtriangular, mais longo do que largo, margem lateral sinuosa; 

estipe mais longo do que largo; palpo com palpômero IV alongado, 2,5x mais longo do que o 

anterior, com ápice arredondado; gálea com artículo apical alongado, cerca de 3x mais longo do 

que o artículo basal, com ápice arredondado, artículo basal 2x mais largo do que longo; lacínia 

subretangular, 1,8x mais longa do que larga, com cerdas longas na margem lateral interna. Lábio 

(Figura 40E): gula 1,5x mais larga do que longa, margens laterais arredondadas, ângulos 

anterolaterais truncados; pós-mento subtriangular, 2x mais largo do que longo; pré-mento 

subretangular, 2x mais largo do que longo; lígula subretangular, 3x mais larga do que longa, 

margem anterior reta; margens laterais quase retas; superfície com cerdas espessas e espinhos; 

palpos labiais com palpômero IV subcilíndrico, 1,5x maior que a soma dos dois basais 

combinados, com o ápice arredondado.  
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Figura 39. Pilielmis sp. 2 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta, hábito (futuro holótipo). (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 
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Figura 40. Pilielmis sp.2 (Coleoptera: Elmidae), adulto, peças bucais. (A) Labro, vista dorsal. 

(B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula, vista ventral (região 

anterior quebrada). (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 



 104 

Tórax. Pronoto (Figura 39A) levemente mais longo (0,54 mm) que largo (0,52 mm); margens 

laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais arredondados, ângulos posterolaterais 

agudos; com um par de carenas sublaterais sinuosas; carenas fortemente elevadas; impressão 

longitudinal profunda no disco; superfície do disco pronotal coberta com cerdas curtas douradas; 

região medial do pronoto com uma carena na metade distal. Élitro (Figura 39A) subparalelo, 1,9x 

mais longo do que largo (comprimento = 1,14 mm; largura máxima = 0,60 mm); ápice deiscente; 

com XI intervalos elitrais; região umeral e região posterior ao longo da sutura elitral amareladas. 

Escutelo pentagonal. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 41B). Hipômero 5x mais longo do 

que largo. Prosterno (Figura 39B), 0,52x mais longo do que largo; margem anterior levemente 

côncava; margens anterolaterais truncadas. Processo prosternal (Figura 39B), mais largo (0,23 

mm) do que longo (0,13 mm). Mesoventrito (Figura 39B), mais largo (0,25 mm) do que longo (0,6 

mm); margem anterior sinuosa, convexa na região mediana; margem posterior truncada entre as 

mesocoxas; cutícula semelhante ao prosterno. Metaventrito (Figura 39B) 2x mais largo do que 

longo, com disco plano; margem anterior truncada entre as mesocoxas; discrimen conspícuo na 

metade basal. Perna posterior (Figuras 39B, C). Trocanter 2x mais longo do que largo. Fêmur 3x 

mais longo do que largo. Tíbia 6,8x mais longa que larga. Tarsômero apical 1,3x mais longo do 

que a soma dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 39B) Ventritos I–III sem tomento. Tergito VIII (Figura 39C) 1,2x mais largo do 

que longo; margem posterior arredondada; superfície com cerdas finas, espinhos e microespinhos 

(mais abundantes posteriormente). Esternito VIII (Figura 39D) 1,8x mais largo do que longo; 

superfície com cerdas, poros sensoriais e microespinhos; com projeção mediana anterior 1.9x mais 

longa do que o comprimento do corpo do esternito. Ovipositor (Figura 41A): valvífer membranoso, 

2,5x mais longo do que os coxitos; margem posterior com poros sensoriais. Coxito apical 1,9x mais 

longo do que largo; 1,5x mais longo do que o coxito basal. Estilos ligeiramente curvados e 

divergentes, medindo aproximadamente 1/5 do comprimento do coxito apical, ápice com cerdas 

curtas. 

 

Macho. Desconhecido. 
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Figura 41. Pilielmis sp.2 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta.  (A) Ovipositor, vista ventral. (B) 

Asa metatorácica. (C) Tergito VIII, vista dorsal. (D) Esternito VIII, vista dorsal, com região 

anterior em destaque.   
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Discussão taxonômica. Pilielmis sp. 2 pode ser facilmente diferenciada de qualquer outra espécie 

do gênero pelo ápice do élitro deiscente, uma característica única dentre os Pilielmis. Até o 

momento, todas espécies conhecidas no grupo possuem essa região arredondada. Baseando-se no 

padrão geral de coloração, Pilielmis sp. 2 é mais semelhante a P. clita; ambas as espécies possuem 

o corpo castanho-amarelado, pronoto e élitro sem manchas contrastantes e região posterior do 

élitro com uma macha amarelada ao longo da sutura elitral.  

  

Distribuição: Brasil (Amapá) (Figura 1). 

 

Material examinado. Futuro holótipo. Brasil, Amapá, Serra do Navio, Rio Cachaço, Cachoeira 

do Fernando, 02.viii.2011, 00°53'18,3"N e 52°01'22,9", Hamada et al. leg. (1 ♀ in INPA - parte 

em álcool 100% e parte em lâmina). 
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Pilielmis sp. 3 

(Figuras 1, 42–45) 

 

Diagnose. Corpo subparalelo; coloração geral preta; antena bicolor, antenômeros I–II amarelos, 

antenômeros III–XI castanho-escuros; pronoto com uma mancha castanha no 1/3 anterior; élitro 

com manchas castanho-amareladas (um par de manchas subretangulares na região do úmero, dois 

pares de manchas alongadas, sublaterais, aproximadamente nos 3/5 e 4/5 apicais e uma mancha no 

ápice ao longo da sutura elitral). Macho com falobase 1,5x mais longa que larga; parâmeros 

atingindo aproximadamente a metade do comprimento do pênis; pênis aproximadamente 3x mais 

longo do que largo, com uma constrição no 1/3 basal; apófise basolateral 2x mais longa do que 

larga. 

Descrição. Macho (Figura 42A): Comprimento total 1,5 mm, largura 0,65 mm (n=2); corpo 

subparalelo; coloração geral preta, pernas castanho-escuras, pronoto e élitro com manchas 

castanho-amareladas.  

Cabeça: (Figura 42D) Antena bicolor, antenômeros I–II amarelos, antenômeros III–XI castanho-

escuros. Labro (Figura 43A) subretangular, 1,75x mais longo do que largo, com margens laterais 

arredondadas; margens anterolaterais com cerdas longas; superfície dorsal com cerdas curtas e 

esparsas. Mandíbulas (Figuras 43C, D): lóbulo lateral arredondado; área molar com um sulco na 

base; ângulo posterolateral levemente arredondado; côndilo semicircular, mais largo do que longo. 

Maxila (Figura 43B): cardo subtriangular; estipe subtriangular; palpo maxilar com palpômero IV 

alongado, com comprimento similar a soma do dois palpômero anteriores, com ápice arredondado; 

gálea com artículo apical subtriangular, 2x mais longo que largo, margem lateral externa e ápice 

arredondados, com cerdas longas e finas; lacínia subretangular, 2x mais longa do que larga, com 

cerdas longas na margem lateral interna. Lábio (Figura 43E): gula subretangular, 4x mais larga do 

que longa, margens laterais retas, ângulos ântero-laterais pontiagudos; pós-mento subtriangular, 

mais largo do que longo; pré-mento subretangular, com base e ápice convexos, 5x mais largo do 

que longo; lígula subretangular, 2x mais larga do que longa, regiões anterolaterais projetadas 

lateralmente e com espinhos curtos; palpos labiais com palpômero III com o ápice arredondado. 
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Figura 42. Pilielmis sp. 3 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, hábito (futuro holótipo). (A) 

Vista dorsal. (B) Vista ventral. (C) Vista lateral. (D) Vista frontal. Escala: 0,5 mm. 

 



 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Pilielmis sp. 3 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto, peças bucais (futuro parátipo). 

(A) Labro, vista dorsal. (B) Maxila, vista dorsal. (C) Mandíbula, vista dorsal. (D) Mandíbula 

vista ventral. (E) Lábio, vista ventral. Escala: 0,1 mm. 
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Tórax: Pronoto (Figura 42A) levemente mais largo (0,45 mm) do que longo (0,41 mm); margens 

laterais sinuosas, com crenulações; ângulos anterolaterais agudos; ângulos posterolaterais afilados; 

região anterior mais estreita do que a região posterior, com uma mancha castanha no 1/3 anterior; 

com um par de carenas sublaterais retas; carenas fortemente elevadas; impressão longitudinal 

profunda no disco; com cerdas curtas douradas; região medial com uma carena na metade distal. 

Élitro (Figura 42A) subparalelo, 1,5x mais longo do que largo (comprimento = 0,98 mm; largura 

máxima = 0,65 mm); ápice arredondado; com XI intervalos elitrais; com manchas castanho-

amareladas (um par de manchas subretangulares na região do úmero, dois pares de manchas 

alongadas, sublaterais, aproximadamente nos 3/5 e 4/5 apicais e uma mancha no ápice ao longo da 

sutura elitral). Escutelo subtriangular. Asas metatorácicas macrópteras (Figura 44E). Prosterno 

(Figura 42B) 0,4x mais longo do que largo, margem anterior côncava, ângulos anterolaterais 

agudos. Processo prosternal (Figura 42B) aproximadamente tão longo (0,08 mm) quanto largo 

(0,11 mm). Mesoventrito (Figura 42B) mais largo (0,19 mm) do que longo (0,06 mm); margem 

posterior côncava. Metaventrito (Figura 42B) com disco plano; margens laterais cobertas por 

tomento, discrimen conspícuo nos 3/4 basais; superfície com poucas cerdas curtas. Perna posterior 

(Figura 42B, C). Fêmur 3,7x mais longo do que largo. Tíbia 6,2x mais longa do que larga. 

Tarsômero apical mais longo do que a soma dos quatros basais combinados. 

Abdômen (Figura 42B). Ventritos I–IV sem tomento; processo intercoxal do ventrito I deprimido; 

ventrito V com cerdas douradas. Tergito VIII (Figura 44C) quase tão longo quanto largo, margem 

posterior arredondada; superfície coberta por espinhos e microespinhos. Esternito VIII (Figura 

44D): cerca de 3,5x mais largo do que longo; superfície com cerdas próximo ao ápice; projeção 

mediana anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do corpo do esternito. Espícula 

penial (Figura 44B) com ápice bifurcado. Genitália (Figura 44A). Falobase 1,5x mais longa que 

larga, com aproximadamente o mesmo comprimento do pênis. Parâmeros atingindo 

aproximadamente a metade do comprimento do pênis, mais largo na base do que no ápice; região 

apical arredondada. Pênis aproximadamente 3x mais longo do que largo, com uma constrição no 

1/3 basal; ápice arredondado com microporos sensoriais; margem lateral sinuosa; apófise 

basolateral 2x mais longa do que larga. 
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Figura 44. Pilielmis sp. 3 (Coleoptera: Elmidae), macho adulto (futuro parátipo). (A) Genitália 

masculina, vista ventral. (B) Espícula penial, vista ventral. (C) Tergito VIII, vista dorsal. (D) 

Esternito VIII, vista dorsal. (E) Asa metatorácica. 
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Figura 45. Pilielmis sp. 3 (Coleoptera: Elmidae), fêmea adulta (futuro parátipo). (A) Ovopositor, 

vista ventral. (B) Tergito VIII, vista dorsal. (C) Esternito VIII, vista dorsal, com região 

anterolateral em destaque. 
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Fêmea. Externamente semelhante ao macho (n=1). Tergito VIII (Figura 45B) quase tão longo 

quanto largo, margem posterior levemente acuminada, com cerdas longas; superfície com 

microespinhos e cerdas curtas. Esternito VIII (Figura 45C) aproximadamente 2x mais largo do que 

longo; projeção mediana anterior cerca de 2x mais longa do que o comprimento do corpo do 

esternito; margem posterior com cerdas longas, superfície com cerdas curtas e microespinhos. 

Ovipositor (Figura 45A): valvífer membranoso, dilatado posteriormente. Coxito apical 2,4x mais 

longo do que largo; 1,5x mais longo do que o coxito basal. Estilo divergentes, ápice com três cerdas 

curtas.  

 

Discussão taxonômica. Pilielmis sp. 3 pode ser diferenciada de qualquer outra espécie do gênero 

com base no padrão único de coloração e manchas. A espécie nova possui o corpo enegrecido, as 

antenas e pernas castanho-escuras e o élitro possui manchas castanho-amareladas distribuídas 

conforme a seguir: um par de manchas subretangulares na região do úmero, dois pares de manchas 

alongadas, sublaterais, aproximadamente nos 3/5 e 4/5 apicais e uma mancha no ápice ao longo 

da sutura elitral. Além disso, o formato do pênis dessa espécie é único, o qual possui uma 

constrição no 1/3 basal. Dentre as espécies atualmente conhecidas para Pilielmis, a única com 

coloração geral enegrecida é P. shepardi, entretanto, o formato do corpo e as manchas do élitro 

podem facilmente diferenciar essas espécies: a espécie nova possui o corpo subpararelo e as 

manchas elitrais nos 3/5 e 4/5 apicais são alongadas, já em P. shepardi o corpo é suboval e a região 

central do élitro possui apenas um par de manchas subovais. 

 

Distribuição. Brasil (Amazonas) (Figura 1). 

 

Material examinado. Futuro holótipo: Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Pari-

Cachoeira, Igarapé Samaúma, 17-20.iii.2016, 00°15'34,7"S 69°47'15,3"W, Hamada, N. e 

Nascimento, J.M.C leg. (♂ INPA – parte em álcool 100% e parte em lâmina). Futuros parátipos: 

mesmos dados do holótipo (1♂ e 1♀ in INPA; 1♂ in MZUSP). 
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4.2. Chave de identificação para adultos das espécies de Pilielmis Hinton, 1971 

 

1. Corpo suboval (Figuras 8A, 32A); asas metatorácicas ausentes ...................................................2 

1’. Corpo subparalelo (Figuras 12A, 24A, 28A); asas metatorácicas presentes ................................3 

2. Coloração geral castanho-escura (Figura 8A); disco do metaventrito com par de carenas 

sublaterais bem desenvolvidas (Figura 8B); ventrito V e esternito VIII não fusionados; machos 

com parâmeros alcançando a metade do comprimento do pênis, com uma cerda longa no ápice; 

pênis com região apical arredondada (Figura 10A) .......................................................... P. murcia 

2’. Coloração geral enegrecida (Figura 32A); disco do metaventrito sem carenas (Figura 32B); 

ventrito V e esternito VIII fusionados, machos com parâmeros alcançando 3/5 do comprimento do 

pênis, sem cerdas no ápice; pênis com região apical subtriangular (Figura 34A) ............ P. shepardi 

3. Antena de coloração uniforme (Figuras 8A, 24 A, 28A, 32A,) ................................................... 4 

3’. Antena bicolor (Figuras 12A, 16A, 20A, 36A) .......................................................................... 7 

4. Élitro com ápice arredondado (Figuras 24A, 28A, 42A) ............................................................. 5 

4’. Élitro com ápice deiscente (Figura 39A) ............................................................... Pilielmis sp. 2 

5. Coloração castanho-amarelada ou marrom (Figura 24A, 28A); região umeral sem mancha ..... 6 

5’. Coloração enegrecida, região umeral com mancha amarelada (Figura 42A) 

..................................................................................................................................... Pilielmis sp. 3 

6. Processo prosternal mais longo que largo (Figuras 24B, C); hipômero com margem anterior 

levemente arredondada; fêmur unicolor (Figura 24C); macho com falobase aproximadamente 2,3x 

mais longa que larga, pênis 3x mais longo que largo, com apófise basolateral 3,5x mais longa do 

que larga (Figura 26A) ................................................................................................. Pilielmis clita  

6’. Processo prosternal tão longo quanto largo (Figura 28B); hipômero com margem anterior 

levemente afilada; fêmur com metade apical mais escura que a basal (Figuras 26B, C); macho com 

falobase aproximadamente 1,8x mais longa que larga, pênis 4x mais longo que largo, com apófise 

basolateral 6x mais longa do que larga (Figura 30A) ............................................... Pilielmis abdera 

7. Região posterior do pronoto com um par de manchas enegrecidas (Figura 12A, 36A) ............. 8 

7’. Região posterior do pronoto sem um par de manchas enegrecidas (Figura 16A, 20A) ............. 9 

8. Élitro de coloração castanho-amarelada, com um par de manchas enegrecidas (Figura 12A); 

metaventrito com um par de carenas curtas na base do discrimen; genitália do macho com 

parâmeros atingindo aproximadamente 3/5 do comprimento do pênis; margem lateral do parâmero 
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fortemente crenulada; pênis aproximadamente 2,5x mais longo que largo, margens laterais com 

uma forte constrição (Figura 14A) ......................................................................................... P. sara  

8’. Élitro de coloração enegrecida, com manchas amarelas (Figura 36A); metaventrito sem um par 

de carenas curtas na base do discrimen; genitália do macho com parâmeros atingindo 

aproximadamente 3/4 do comprimento do pênis; margem lateral do parâmero lisa; pênis 4x mais 

longo que largo, margens laterais sem uma forte constrição (Figura 38A) ................ Pilielmis sp. 1 

9. Metatrocanter com um calo na porção apical (Figura 16B); fêmeas com um tufo de cerdas longas 

e finas no ápice da metatíbia; machos com uma escavação na metatíbia; falobase 1,5x mais longa 

do que larga, margens lateriais com uma constrição na região medial; pênis aproximadamente 2,7x 

mais longo que largo; apófise basolateral 3x mais longa do que larga (Figura 18A) 

.................................................................................................................................... Pilielmis halia   

9’. Metatrocanter sem calo na porção apical (Figura 20B); fêmeas sem um tufo de cerdas longas e 

finas no ápice da metatíbia; machos sem escavação na metatíbia; falobase 2,3x mais longa que 

larga, margens laterais retas, sem constrição; pênis aproximadamente 4,4x mais longo que largo; 

apófise basolateral 7,2x mais longa do que larga (Figura 22A) ................................Pilielmis apama  
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Figura 46. Parátipos de Pilielmis (Coleoptera: Elmidae) analisados nesse estudo. (A) P. murcia. 

(B) P. sara. (C) P.halia. (D) P. apama. (E) P. clita. (F) P. abdera. (G) P. shepardi. (A–F) Material 

depositado no NHM. (G) Material depositado no MZUSP. Escalas: 0,5 mm. 
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4.3. Filogenia  

 

A análise das relações filogenéticas das espécies de Pilielmis compreendeu um total de 43 

caracteres, sendo 35 binários e oito multiestados. A seguir será apresentada uma lista desses 

caracteres com seus respectivos estados. Além disso, para cada caráter será apresentado o seu 

comprimento (L), índice de consistência (Ci) e índice de retenção (Cr). A Tabela 3 contém a matriz 

dos táxons analisados com seus respectivos estados. 

 

Lista de caracteres 

 

1. Corpo, comprimento versus largura, proporção (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) até 2x mais longo que largo (suboval) (Fig. 47A) 

(1) > 2x mais longo que largo (subparalelo) (Fig. 47B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antena, padrão de coloração (L = 2; Ci = 50; Ri = 85):  

(0) unicolor (Fig. 48A) 

(1) bicolor (Fig. 48B) 

 

 

 

 

 

Figura 47. Hábitos, vista dorsal: A. Pilielmis murcia (0); B. Pilielmis apama (1). 

Figura 48. Antenas de Pilielmis: A. Pilielmis abdera (0); B. Pilielmis sp. 1 (1). 
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3. Labro, formato (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) suboval (Fig. 49A) 

(1) subretangular (Fig. 49B) 

 

 

4. Maxila, ápice da gálea, formato (L = 5; Ci = 20; Ri = 20):   

(0) arredondado (Fig. 50A) 

(1) truncado (Fig. 50B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Maxila, ápice do palpômero IV, formato (L = 3; Ci = 33; Ri = 50):  

(0) arredondado (Fig. 51A) 

(1) truncado (Fig. 51B)  

 

Figura 49. Labros: A. Pilielmis halia (0); B. Pilielmis apama (1). 

Figura 50. Maxilas: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis abdera (1). 
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6. Labio, ápice do palpomero III, formato (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):          

(0) arredondado (Fig. 52A) 

(1) truncado (Fig. 52B) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pronoto, impressão longitudinal no disco, desenvolvimento (L = 5; Ci = 20; Ri = 33):  

(0) profunda (Fig. 53A) 

(1) rasa (Fig. 53B) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Maxilas: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis abdera (1). 

Figura 52. Lábios: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis clita (1). 

Figura 53. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis abdera (0); B. Pilielmis shepardi (1). 
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8. Pronto, carena sublateral, formato (L = 5; Ci = 40; Ri = 40):  

(0) reta (Fig. 54A) 

(1) sinuosa (Fig. 54B) 

(2) convexa (Fig. 54C) 

 

 

9. Pronoto, carena sublateral, desenvolvimento (L = 2; Ci = 50; Ri = 66): 

(0) completa (Fig. 55A)   

(1) incompleta (Fig. 55B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pronoto, carena sublateral, elevação, desenvolvimento (L = 2; Ci = 50; Ri = 75): 

(0) fortemente elevada (Fig. 56A)  

(1) fracamente elevada (Fig. 56B) 

Figura 54. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis murcia (0); B. Pilielmis sp. 2 (1); C. 

Hexacylloepus heterelmoides (2). 

Figura 55. Pronotos, vistas dorsais: A. Microcylloepus dolon (0); B. Pilielmis murcia (1). 
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11. Pronoto, metade basal, carena (L = 4; Ci = 25; Ri = 25):   

(0) ausente (Fig. 57A) 

(1) presente (Fig. 57B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pronoto, região basal, par de manchas enegrecidas (L = 2; Ci = 50; Ri = 0):  

(0) ausente (Fig. 58A) 

(1) presente (Fig. 58B) 

Figura 56. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis murcia (0); B. Pilielmis sara (1). 

 

Figura 57. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis halia (0); B. Pilielmis abdera (1). 
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13. Pronoto, ângulo anterolateral, formato (L = 3; Ci = 33; Ri = 66):  

(0) agudo (Fig. 59A) 

(1) arredonado (Fig. 59B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pronoto, margem lateral, formato (L = 3; Ci = 33; Ri = 0):  

(0) convexa (Fig. 60A) 

(1) sinuosa (Fig. 60B) 

Figura 58. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis halia (0); B. Pilielmis sara (1). 

Figura 59. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis shepardi (0); B. Pilielmis halia (1). 
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15. Pronoto, margem lateral, crenulação (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) presente (Fig. 61A) 

(1) ausente (Fig. 61B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Élitro, carena basal no IV intervalo (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):   

(0) ausente (Fig. 62A) 

(1) presente (Fig. 62B) 

 

 

 

Figura 60. Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis murcia (0); B. Pilielmis abdera (1). 

Figura 61.Pronotos, vistas dorsais: A. Pilielmis sp. 2 (0); B. Hintonelmis opis (1). 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Élitro, carena sublateral no VIII intervalo (L = 2; Ci = 50; Ri = 75):   

(0) presente (Fig.63A) 

(1) ausente (Fig.63B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Regiões parciais dos élitros: A. Macrelmis tytirus (0); B. Pilielmis apama (1). 

Figura 63. Regiões parciais dos élitros: A. Hintonelmis opis (0); B. Pilielmis apama (1). 
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18. Élitro, intervalos elitrais, quantidade (L = 3; Ci = 66; Ri = 0):  

(0) 9 (Fig. 64A) 

(1) 10 (Fig. 64B) 

 (2) 11 (Fig. 64C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Élitro, pontuação, desenvolvimento (L = 4; Ci = 25; Ri = 40):  

(0) fraca (Fig. 65A) 

(1) forte (Fig. 65B) 

Figura 64. Regiões parciais dos élitros: A. Piliemis murcia (0); B. Pililemis apama (1), C. 

Hintonelmis opis (2). 
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20. Élitro, ápice, formato (L = 2; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) arredondado (Fig. 66A) 

(1) deiscente (Fig. 66B) 

(2) truncado (Fig. 66C) 

 

 

21. Élitro, escutelo, relação altura versus largura (L = 4; Ci = 50; Ri = 0):  

 (0) tão largo quanto longo (Fig. 67A) 

 (1) mais longo do que largo (Fig. 67B) 

 (2) mais largo que longo (Fig. 67C) 

Figura 65. Regiões parciais dos élitros: A. Pilielmis murcia (0); B. Pilielmis apama (1). 

Figura 66. Ápices dos élitros: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis sp.2 (1); Hintonelmis opis (3). 



 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Tórax, asa metatorácica (L = 2; Ci = 50; Ri = 50):  

(0) ausente  

(1) presente  

 

 

23. Tórax, prosterno, comprimento versus largura, proporção (L = 4; Ci = 25; Ri = 50): 

(0) ≥ 0,5x mais longo do que largo  

(1) <0,5x mais longo do que largo 

 

 

 

24. Tórax, processo prosternal, margem posterior, formato (L = 2; Ci = 100; Ri = 100):   

(0) arredondada (Fig. 68A) 

(1) truncada (Fig. 68B) 

(2) bilobada (Fig. 68C) 

Figura 67.Escutelos: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis clita (1); B. Hintonelmis opis (2). 
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25. Tórax, metaventrito, carena (L = 3; Ci = 33; Ri = 0):  

(0) ausente (Fig. 69A) 

(1) presente (Fig. 69B) 

 

 

26. Tórax, metaventrito, depressão oval (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) ausente (Fig. 70A)  

(1) presente (Fig. 70B) 

 

 

Figura 68. Prosternos: A. Pilielmis apama (0); B. Hexacylloepus heterelmoides (1); C. 

Hintonelmis opis (2). 

Figura 69. Metaventritos: A. Pilielmis abdera (0); B. Pilielmis murcia (1). 
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27. Perna posterior, fêmur, comprimento versus largura, proporção (L = 4; Ci = 25; Ri = 50): 

(0) ≤ 3,9 mais longo do que largo 

(1) ≥ 4 mais longo do que largo 

 

28. Perna posterior, tíbia, comprimento versus largura, proporção (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) ≤ 8x mais longa do que larga 

(1)  > que 8x mais longa do que larga 

 

29. Perna posterior, tíbia, região distal da margem interna, fileira de espinhos (L = 1; Ci = 100; Ri 

= 100):  

(0) ausente (Fig. 71A) 

(1) presente (Fig. 71B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Metaventritos: A. Pilielmis apama (0); B. Pilielmis abdera (1). 

Figura 71. Pernas posteriores: A. Hintonelmis opis (0); B. Pilielmis sp.1 (1). 
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30. Perna, garra, dente basal (L = 2; Ci = 50; Ri = 66):  

(0) ausente (Fig.72A) 

(1) presente (Fig.72B) 

31. Abdômen, ventrito I, margem anterior, projeção (L = 2; Ci = 50; Ri = 0):  

(0) ausente (Fig. 73A) 

(1) presente (Fig. 73B) 

 

 

 

 

 

 

 

32. Abdômen, ventrito II, tomento (L = 4; Ci = 25; Ri = 25):  

(0) ausente (Fig. 74A) 

(1) presente (Fig. 74B) 

Figura 72.Ápices das pernas posteriores: A. Microcylloepus dolon (0); B. Pilielmis 

apama (1). 

Figura 73.Ventritos I: A. Pilielmis murcia (0), B. Pilielmis shepardi (1); (Adapatdo de Polizei 

& Barclay, 2019). 
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33. Abdômen, ventrito IV, tomento (L = 4; Ci = 25; Ri = 0):  

(0) ausente (Fig. 75A) 

(1) presente (Fig. 75B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Abdômen ♂, tergito VIII, margem posterior, formato (L = 2; Ci = 50; Ri = 0):  

(0) arredondado (Fig. 76A) 

Figura 74. Abdômens, vistas ventrais: A. Pilielmis apama; (0), Pilielmis murcia (1). 

Figura 75. Abdômens, vistas ventrais: A. Pilielmis sp. 3 (0); B. Pilielmis murcia (1). 
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(1) truncado (Fig. 76B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Genitália ♂, comprimento do pênis versus comprimento dos parâmeros, proporção (L = 3; Ci 

= 33; Ri = 0): 

(0) pênis até 2x mais longo do que os parâmeros 

(1) pênis maior que 2x o comprimento dos parâmeros 

 

36. Genitália ♂, pênis, região apical, formato (L = 4; Ci = 25; Ri = 50):  

(0) subtriangular (Fig. 77A) 

(1) arredondado (Fig. 77B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Genitália ♂, pênis, comprimento versus largura, proporção (L = 6; Ci = 33; Ri = 20):  

(0) ≤ 2,9x mais longo do que largo 

(1) de 3 a 3,9x mais longo do que largo 

Figura 76. Tergitos VIII ♂: A. Pilielmis murcia (0); B. Hintonelmis opis (1). 

Figura 77. Ápices dos pênis: A. Pilielmis clita (0); B. Pilielmis murcia (1). 
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(2) ≥ 4x mais longo do que largo 

 

38. Genitália ♂, pênis, margens laterais, formato (L = 1; Ci = 100; Ri = 100):  

(0) reta (Fig. 78A) 

(1) sinuosa (Fig. 78B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Genitália ♂, falobase, comprimento versus largura, proporção (L = 4; Ci = 25; Ri = 0):  

(0) ≤ 1,9x mais longa do que larga 

(1) ≥ 2x mais longa do que larga 

 

40. Genitália ♀, ovipositor, margem interna do coxito apical, fileira de cerdas (L = 1; Ci = 100; 

Ri = 100):  

(0) ausente (Fig. 79A) 

(1) presente (Fig. 79B) 

Figura 78. Regiões parciais das genitálias masculinas: A. Pilielmis clita (0); B. Pilielmis 

apama (1). 
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41.  Genitália ♀, ovipositor, coxito apical, região distal da margem externa, projeção (L = 0):  

(0) ausente (Fig. 81A) 

(1) presente (Fig. 81B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Genitália ♀, comprimento do coxito apical versus comprimento do coxito basal, proporção (L 

= 2; CI = 100; RI = 100): 

(0) até 0,9x (coxito apical mais curto que o coxito basal)  

(1) coxito apical de 1 a 1,9x mais longo que o coxito basal 

(2) coxito apical ≥ 2x mais longo que o coxito basal 

43. Genitália ♀, coxito apical, comprimento versus largura, proporção (L = 7; CI = 28; RI = 16): 

Figura 79. Regiões parciais dos ovipositores: A. Macrelmis tytirus (0); Pilielmis apama (1). 

Figura 80. Regiões parciais dos ovipositores: A. Hintonelmis opis (0); B. Pilielmis abdera (1). 
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(0) ≤ 1,9x mais longo do que largo 

(1) de 2 a 2,9x mais longo do que largo 

(2) ≥ 3x mais longo do que largo 

 

 

 

 

Tabela 3.  Matriz com os 43 caracteres e estados das espécies incluídas na análise cladística de 

Pilielmis Hinton, 1971 (Coleoptera: Elmidae). O símbolo [?] corresponde a dados não observados, 

já o símbolo [*] representam os grupos externos. Macrelmis tytirus Hinton, 1976 [**] foi o táxon 

selecionado para o enraizamento da árvore. 

 

 

 A análise cladística sob pesagem uniforme recuperou seis árvores mais parcimoniosas com 

comprimento (L) = 114, índice de consistência (Ci) = 43 e índice de retenção (Ri) = 52. Já as 

análises sob pesagem implícita resultaram sempre em uma única árvore, e a mesma topologia foi 

encontrada em todos os valores de K testados. Os resultados filogenéticos apresentados a seguir 

serão baseados na árvore resultante da análise sob K = 1 (Figura 79), que foi a topologia com o 

melhor fit dentre os valores de K testados. Já o consenso estrito das seis árvores da análise sob 

pesagem uniforme é apresentado na Figura 80. 

A filogenia proposta hipotetiza Pilielmis como um grupo monofilético (nó A), sendo o 

gênero suportado por uma sinapomorfia: a proporção entre o comprimento e a largura da metatíbia 

é menor do que oito (caráter 28 [estado 0]). Além dessa sinapomorfia, três características 

homoplásticas suportam o monofiletismo do gênero: pronoto com a carena sublateral incompleta 

(9[1]), ausência de carena sublateral no VIII intervalo do élitro (17[0]) e garras tarsais com um 
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dente basal (30 [1]). Com relação aos agrupamentos dentro do gênero, alguns clados foram 

formados, como será apresentado a seguir. 

O primeiro clado (nó B) aparece como grupo-irmão das demais espécies de Pilielmis, e ele 

é formado por Pilielmis murcia + Pilielmis shepardi. Essas espécies compartilham as seguintes 

características: o formato do corpo suboval (1[0]) e as asas metatorácicas ausentes (22[0]). Já o 

clado formado pelas demais espécies do gênero (nó C) foi sustentado por uma única homoplasia: 

ângulo anterolateral do pronoto arredondado (13[1]) (com reversão em P. clita (13[0])). 

Dentro do clado representado pelo nó C, dois outros agrupamentos foram formados. O 

primeiro (nó D) é constituído por Pilielmis sp.3 (Pilielmis sp.2 (P. clita + P. abdera)) e ele foi 

sustentado por duas homoplasias: pronoto com carena sublateral fracamente elevada (10[0]) e pela 

presença de uma carena na metade basal do pronoto (11[1]) (com reversão em P. clita (11[0])). 

Pilielmis sp. 2 aparece como grupo-irmão de P. clita + P. abdera compartilhando o palpômero IV 

da maxila com o ápice truncado (5[1]). Já a relação P. clita + P. abdera (nó F) foi sustentada por 

duas sinapomorfias e por duas homoplasias: palpômero III do lábio com o ápice truncado (6[1]), 

tórax com depressão oval no metaventrito (26[1]), maxila com o ápice da gálea truncado (4[1]) e 

pronoto com a impressão longitudinal do disco rasa (7[1]). 

O próximo clado (representado pelo nó G) é formado por Pilielmis sp.1 (P. apama (P. sara 

+ P. halia)) e ele foi sustentado por uma homoplasia: a presença de antenas bicolores (2[1]). Dentro 

desse clado, Pilielmis apama aparece como grupo-irmão de P. sara + P. halia (nó H) e essa relação 

foi sustentada pela proporção comprimento versus largura do prosterno menor que 0,5 (23[1]). 

Pilielmis sara aparece como grupo-irmão de P. halia, e esse clado foi sustentado por uma 

sinapomorfia (o labro com formato suboval (3[0])), e por quatro características homoplásticas (por 

exemplo, o pronoto com a impressão longitudinal do disco rasa (7[1]) e o pênis com a região apical 

arredondada (36[0])). 

Os resultados das análises também indicam Pilielmis como grupo-irmão de Hexacylloepus, 

e essa relação foi sustentada por cinco sinapomorfias, dentre elas a presença de uma carena basal 

no IV intervalo do élitro (16[1]) e a margem interna do coxito apical com uma fileira de cerdas 

(41[1]). A mesma relação de Pilielmis como grupo-irmão de Hexacylloepus também foi encontrada 

na análise com pesagem uniforme (Figura 82). 
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Figura 81. Cladograma resultante da análise de parcimônia sob pesagem implícita (k = 1) com as 

hipóteses de parentesco para as espécies de Pilielmis (Coleoptera: Elmidae) e táxons relacionados. 

Círculos pretos = sinapomorfias, círculos brancos = homoplasias. Número acima do círculo = 

número do caráter, número abaixo do círculo = estado do caráter (ver Tabela 3). Letras acima dos 

ramos (em verde) = indicação do nó. Números em itálico abaixo dos ramos (em vermelho) 

representam os valores de Bremer Relativo. 
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Considerações filogenéticas 

 

Esse é o primeiro estudo filogenético proposto para um gênero neotropical de Elmidae e os 

resultados corroboram a hipótese de monofilia do gênero proposta por Hinton (1971). Com relação 

às hipóteses de relacionamentos entre os gêneros, a ausência de filogenias mais abrangentes 

tratando das relações evolutivas dentro de Elmidae limita qualquer discussão sobre o 

posicionamento de Pilielmis em relação aos outros gêneros da família (Jäch et al. 2016). Entretanto, 

foram incluídos na análise os gêneros mais similares morfologicamente a Pilielmis e, a análise 

corroborou a hipótese de Hinton (1971) sobre a possível proximidade desse gênero com 

Hexacylloepus. Tanto a monofilia do gênero quanto o seu posicionamento em relação a 

Hexacylloepus também foram recuperados nas seis árvores mais parcimoniosas obtidas na análise 

com pesagem uniforme. 

 Muitos caracteres abordados nesse trabalho foram descritos pela primeira vez para o gênero, 

principalmente os relacionados as peças bucais e a genitália feminina, e isso foi importante para 

avaliar a utilidade de características dessas estruturas para a filogenia de grupos de Elmidae. Por 

exemplo, alguns dos clados encontrados na hipótese filogenética apresentada foram sustentados, 

por exemplo, pelo formato do labro, pelo formato da região apical dos palpos e pela proporção 

entre os coxitos do ovipositor da fêmea. Isso mostra que essas estruturas podem apresentar boas 

informações filogenéticas e por isso elas devem ser abordadas e analisadas durante os trabalhos de 

descrições nessa família. 

 Durante as etapas de construção da filogenia das espécies de Pilielmis ficou evidente que 

vários caracteres analisados eram variáveis entre as espécies do gênero, ao mesmo tempo que 

algumas carcterísticas foram compartilhadas com espécies dos grupos externos, e isso refletiu na 

grande quantidade de caracteres com distribuição homoplática ao longo da árvore. Esse era um 

resultado esperado porque muitos gêneros nessa família são definidos por conjuntos de 

características, ao invés de características exclusivas. 
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Figura 82. Cladograma de consenso estrito das seis árvores mais parcimoniosas resultantes da 

análise de parcimônia sob pesagem uniforme com as hipóteses de parentesco para as espécies de 

Pilielmis (Coleoptera: Elmidae) e táxons relacionados. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho, três espécies novas foram descritas para Pilielmis. Esse 

incremento no número de espécies corrobora a hipótese de que ainda existem muitos táxons de 

Elmidae a serem descritos, principalmente para a Região Neotropical. Essa lacuna só será 

preenchida com o aumento de trabalhos de revisões taxonômicas, uma vez que muitos táxons nessa 

família não são estudados desde a descrição original.  

A análise de novos materiais de Pilielmis contribuiu para ampliar a distribuição geográfica 

do grupo, com novos registros do gênero sendo realizados para alguns países da América do Sul 

(Suriname e Peru) e para diferentes estados do Brasil (P. murcia para o Mato Grosso, P. halia para 

o Pará e Rondônia, P. apama para Amapá, Pará, Rondônia e Mato Grosso, P. clita para o Mato 

Grosso e Peru e P. abdera para o Amazonas e Pará). Isso ressalta tanto a importância de novas 

coletas, principalmente em regiões pouco amostradas para Elmidae, quanto a importância da 

análise de material previamento coletado e depositados em coleções. 

No presente estudo, algumas estruturas foram descritas pela primeira vez para todas as 

espécies do gênero, como, por exemplo, as peças bucais e estruturas internas (tergito VIII, esternito 

VIII, espícula penial e a genitália feminina). Esse conhecimento gerado, incluindo a descrição e 

ilustração de caracteres usualmente não utilizados na taxonomia de Elmidae, poderão ser úteis para 

futuras análises na família. 

A chave taxonômica apresentada foi reformulada da descrição original para incluir tanto as 

espécies novas quanto para acrescentar novos caracteres, com o objetivo de facilitar a identificação 

das espécies de Pilielmis. Essa chave representa uma importante ferramenta que possibilitará 

identificar as espécies do gênero e facilitará o reconhecimento de novas espécies. 

As fotografias apresentadas nesse trabalho fornecerão informações sobre o padrão de 

coloração das espécies de Pilielmis. Isso será importante porque como material-tipo estava 

armazenado em fluido de Pampel, os exemplares estavam escurecidos e não era possível identificar 

o padrão de coloração das espécies. 

A reconstrução filogenática das espécies de Pilielmis foi importante para avaliar a 

importância dos caracteres morfológicos nas análises sistemáticas da família. Isso fornecerá 

informações importantes para futuros trabalhos relacionados a história evolutiva da família.  
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